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ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ      
 

 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
                                      ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 

 
1. Με το ̟αρόν εγκρίνεται το Μεσο̟ρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής       

Στρατηγικής 2013-2016, το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται ως Παράρτηµα I στον ̟αρόντα 
νόµο, α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του νόµου αυτού και στο ο̟οίο 
̟εριλαµβάνονται για το τρέχον έτος και τα τρία ε̟όµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα 
εξής:  
- Οι µεσο̟ρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους ε̟ιµέρους φορείς 

της.   
- Η ̟εριγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών 

εξελίξεων και ̟ροβλέψεων για τα δύο ̟ροηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος 
̟ροϋ̟ολογισµού και τα ε̟όµενα τρία έτη.   

- Οι ̟αραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών ̟ροβλέψεων 
(ελαστικότητες και ̟οσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες ̟ηγές των εσόδων, 
αριθµό εργαζόµενων, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, ̟αροχές, 
δα̟άνες αγαθών και υ̟ηρεσιών, δα̟άνες ε̟ενδύσεων και δα̟άνες τόκων).   

- Οι κύριες ̟ηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές ̟ροβλέψεις.  
- Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης.   
- Τα συνολικά ανώτατα όρια δα̟ανών για τη Γενική Κυβέρνηση καθώς και τα 

ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την 
̟ερίοδο.   

- Οι δα̟άνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, το̟ική αυτοδιοίκηση, 
κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη.   

- Οι ̟ροβλε̟όµενες δα̟άνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά Υ̟ουργείο για τον 
Προϋ̟ολογισµό του ε̟όµενου έτους, καθώς και  οι συνολικές δα̟άνες τους για 
την ̟ερίοδο.   

- Τα έσοδα και οι δα̟άνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και 
οι ̟ροβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα καθώς και οι  δα̟άνες για την ̟ερίοδο, 
οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και 
ελλείµµατος ή ̟λεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋ̟ολογισµού και των 
Ενο̟οιηµένων Προϋ̟ολογισµών της το̟ικής αυτοδιοίκησης. 
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 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  
 

1. α. Οι  διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α’  129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α’ 
295) και της ̟αρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α’ 265)  ̟αύουν να ισχύουν για 
όσους α̟ό τα αναφερόµενα σε αυτές ̟ρόσω̟α α̟οκτούν για ̟ρώτη φορά την 
ιδιότητα του Βουλευτή ή του ∆ηµάρχου, α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας έναρξης 
ισχύος του ̟αρόντος νόµου. Τα ̟ρόσω̟α αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, 
̟ρόσθετη ασφάλιση και υγειονοµική ̟ερίθαλψη, στους φορείς ̟ου ασφαλίζονταν 
̟ριν την εκλογή τους στα αξιώµατα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται 
ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υφίσταται ̟ρογενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα 
εν λόγω ̟ρόσω̟α έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των ̟αρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 
του ν. 3865/2010 (Α’ 120).  
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ό̟ως αυτές καθορίζονται α̟ό τη 
νοµοθεσία του κάθε φορέα βαρύνουν του µεν ασφαλισµένου τους ίδιους, του δε 
εργοδότη τη Βουλή ή το ∆ήµο, κατά ̟ερί̟τωση, ̟αρακρατούνται α̟ό τη 
βουλευτική α̟οζηµίωση ή την αντιµισθία και α̟οδίδονται ανά µήνα στους 
οικείους φορείς.  
Όσα α̟ό τα ανωτέρω ̟ρόσω̟α ̟ριν την εκλογή τους υ̟άγονταν στο ασφαλιστικό- 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υ̟ολογίζονται 
ε̟ί των συντάξιµων α̟οδοχών της οργανικής τους θέσης, ό̟ως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά. 
Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την 
εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της ̟αρούσας 
̟αραγράφου.  
 
β. Οι διατάξεις της ̟αρ. 14 του άρθρου 8 ν. 2592/1998 (Α’ 57), αντικαθίστανται ως 
εξής: 
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, γενικά, συµ̟εριλαµβανοµένων 
όσων λαµβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, οι ο̟οίοι υ̟ηρετούν ή 
̟ροσλαµβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό̟ως αυτός ορίζεται 
στην ̟αρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’  65) και λαµβάνουν σύνταξη ή 
χορηγία, κατά ̟ερί̟τωση και α̟οδοχές  συγχρόνως, καταβάλλονται µειωµένες 
κατά 70% µε εξαίρεση τις συντάξεις ̟ου καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των 
νόµων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), τις εξ ιδίου δικαιώµατος 
̟ολεµικές συντάξεις ̟ου καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολεµικών Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώµατος συντάξεις ̟αθόντων 
στην υ̟ηρεσία και εξαιτίας αυτής. 
 
Οι διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους 
λαµβάνουν σύνταξη ή χορηγία α̟ό το ∆ηµόσιο και καταλαµβάνουν θέση 
εξωκοινοβουλευτικού Υ̟ουργού, Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού ή Υφυ̟ουργού.  
 
Οι διοριζόµενοι σε θέσεις ̟ροέδρων ή µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων, φορέων του 
δηµοσίου τοµέα, οι ο̟οίοι λαµβάνουν σύνταξη α̟ό το ∆ηµόσιο ή α̟ό 
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ο̟οιονδή̟οτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης µ̟ορούν, αντί της υ̟αγωγής 
τους στις ρυθµίσεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου, να ε̟ιλέξουν µε υ̟εύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 ̟ου α̟ευθύνουν τόσο ̟ρος την υ̟ηρεσία τους, όσο και ̟ρος τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα, την υ̟αγωγή τους στις ρυθµίσεις της ̟αρ. 9 του άρθρου 
6 του ν. 2469/1997 (Α’ 38).» 
 
γ. Οι διατάξεις της  ̟αρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, ό̟ως τρο̟ο̟οιούνται µε 
τις διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης έχουν εφαρµογή και για όσους 
λαµβάνουν ταυτόχρονα µε τη σύνταξη ή τη χορηγία, κατά ̟ερί̟τωση, βουλευτική 
α̟οζηµίωση ή αντιµισθία ως αιρετά όργανα των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού. 
 
 δ. Στο τέλος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ. 1 του άρθρου 58 του ̟.δ. 169/2007, 
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  «Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και:  
  α. για όσους λαµβάνουν, εξ’ ιδίου δικαιώµατος ή κατά µεταβίβαση, 
βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α’ και β΄ βαθµού καθώς 
και  
            β. για όσους λαµβάνουν σύνταξη α̟ό το ∆ηµόσιο, συµ̟εριλαµβανοµένης 
και της βουλευτικής ή χορηγία και συγχρόνως βουλευτική α̟οζηµίωση ή 
αντιµισθία, ως αιρετά όργανα των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, κατά ̟ερί̟τωση».  
 
ε. Χρόνος ασφάλισης σε ο̟οιονδή̟οτε ασφαλιστικό φορέα καθώς και στο ∆ηµόσιο 
δεν µ̟ορεί να χρησιµεύσει για τη θεµελίωση ή την ̟ροσαύξηση βουλευτικής 
σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού.  
 
στ. Οι διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3865/2010, αντικαθίστανται, α̟ό 
1.1.2011, ως εξής:  
«Οι δήµαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής ̟ερίθαλψης στο ο̟οίο 
υ̟άγονταν ̟ριν την εκλογή τους στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες 
κρατήσεις, υ̟ολογίζονται ε̟ί της αντιµισθίας ̟ου λαµβάνουν, βαρύνουν τους 
ίδιους και α̟οδίδονται, ανά µήνα, στον οικείο φορέα.». 
 
ζ. Οι διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 14  ν. 3865/2010, α̟ό 1.1.2011 έχουν 
εφαρµογή για τα ̟ρόσω̟α της ̟αρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010, (Α’  87), µε 
εξαίρεση τους δηµάρχους, καθώς και για τα ̟ρόσω̟α του άρθρου 182 του ίδιου ως 
άνω νόµου, τα ο̟οία λαµβάνουν αντιµισθία.  
 
η. Οι αναλογούσες εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισµένου των ̟ροσώ̟ων της 
̟αρ. 1 των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 βαρύνουν τους ίδιους. 
 
θ. Οι καταβαλλόµενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόµενες συντάξεις των 
Βουλευτών και των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού ̟ου λαµβάνουν 
και δεύτερη κύρια σύνταξη α̟ό ο̟οιοδή̟οτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το 
∆ηµόσιο, µειώνονται κατά 20%. Το ̟οσοστό αυτό διαµορφώνεται σε 30% εάν τα 
ανωτέρω ̟ρόσω̟α λαµβάνουν και τρίτη σύνταξη συµ̟εριλαµβανοµένης και της 
βουλευτικής ή της χορηγίας.    
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Η κατά τα ανωτέρω µείωση  γίνεται ε̟ί του ακαθαρίστου ̟οσού της µηνιαίας 
βασικής σύνταξης, ό̟ως αυτό ισχύει κατά την 31.12.2012, ̟ρο της ̟αρακράτησης 
της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της ε̟ι̟λέον εισφοράς της ̟αρ. 14 
του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α’  180) καθώς και των µειώσεων ̟ου ε̟ιβλήθηκαν 
µε τις διατάξεις της ̟αρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),  του άρθρου 1 
του ν. 4051/2012 (Α’  40) και της ̟αρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
ι. Η εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη για όσα α̟ό τα ̟ρόσω̟α της ̟ροηγούµενης 
̟ερί̟τωσης θα θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα α̟ό την 1.1.2013 και µετά,  
καταβάλλεται µε τη συµ̟λήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, µε εξαίρεση όσα 
α̟ό αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιο̟οριστικό ε̟άγγελµα κατά ̟οσοστό 67% και 
άνω.   
 
ια. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής, κατά το µέρος ̟ου αφορούν βουλευτικές 
συντάξεις, έχουν εφαρµογή και για τις συντάξεις των Προέδρων και Αντι̟ροέδρων 
της Κυβέρνησης καθώς και για αυτές των Προέδρων της Βουλής.    
 

2. α. Στο τέλος του άρθρου 56 του ̟.δ. 169/2007 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 15, ως εξής: 
«15. α. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα α̟ό 1.1.2013 και µετά, το 
όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής τους ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις :  
αα. των υ̟ο̟ερι̟τώσεων βα’ και βγ’ της ̟ερ. β’ της ̟αρ. 1 του άρθρου αυτού, 
αυξάνεται στο 67ο έτος,  
ββ. της ̟ερ. β’ της ̟αρ. 2 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο 62ο έτος. 
            β. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα α̟ό 1.1.2013 και 
µετά, καταβάλλεται ολόκληρη µε τη συµ̟λήρωση σαράντα (40)  ετών ̟λήρους 
̟ραγµατικής συντάξιµης υ̟ηρεσίας και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»  
 
β.  Η υ̟ο̟ερί̟τωση γγ) της ̟ερ. β) της ̟αρ. 3 του άρθρου 56 του ̟.δ. 169/2007 
καταργείται.  
 
γ. Το ̟ρώτο και το δεύτερο εδάφιο της ̟ερ. α’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
2084/1992 (Α’ 165), ό̟ως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) Αν α̟οµακρυνθεί της υ̟ηρεσίας και έχει 15ετή ̟λήρη ̟ραγµατική συντάξιµη 
υ̟ηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας του. 
 Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης α̟ό 1-1-2013 και µετά, η σύνταξη 
καταβάλλεται µε τη συµ̟λήρωση 40 ετών ̟λήρους ̟ραγµατικής συντάξιµης 
υ̟ηρεσία και του 62ου έτους της ηλικίας τους.» 
 
δ. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Ο υ̟άλληλος δικαιούται µειωµένη σύνταξη µετά τη συµ̟λήρωση του 62ου έτους 
της ηλικίας του και των χρονικών ̟ροϋ̟οθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόµου 
αυτού.»   
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ε. Οι διατάξεις των ̟ροηγούµενων ̟ερι̟τώσεων έχουν εφαρµογή και για τους 
δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ̟ου 
θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης α̟ό 1.1.2013 και µετά.  
Ειδικά  οι δικαστικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
̟ου α̟οχωρούν υ̟οχρεωτικά α̟ό την υ̟ηρεσία µε τη συµ̟λήρωση του 65ου έτους 
της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 88 του 
Συντάγµατος, δεν υ̟άγονται σε όσες α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής 
̟ροβλέ̟ουν καταβολή της σύνταξης µε τη συµ̟λήρωση του 67ου έτους της ηλικίας 
και συνταξιοδοτούνται άµεσα µετά την υ̟οχρεωτική α̟οχώρησή τους α̟ό την 
υ̟ηρεσία.  
  
στ. Η σύνταξη όσων α̟ό τα ̟ρόσω̟α της ̟αρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’ 
78) θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε βάση τις διατάξεις  του ίδιου άρθρου, α̟ό 
1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται µε τη συµ̟λήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.  
 
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υ̟ο̟ερί̟τωσης εε’ της ̟ερ. β’ της ̟αρ. 3 του άρθρου 56 
του ̟.δ. 169/2007, αντικαθίσταται ως εξής : 
«Για το ̟ροσω̟ικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, 
ειδικών και θερα̟ευτικών καταστηµάτων κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής 
ανηλίκων, ̟ου θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης α̟ό 1.1.2013 και µετά η σύνταξη 
καταβάλλεται ακέραια µε τη συµ̟λήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.»    
 
 η. Οι διατάξεις του ̟ρώτου και δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 
2084/1992 αντικαθίστανται α̟ό 1-1-2013 ως εξής : 
«7. Υ̟άλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, καθώς και στρατιωτικοί ̟ου έχουν 
ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε ο̟οιονδή̟οτε ασφαλιστικό οργανισµό ̟ριν την 
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη α̟ό το ∆ηµόσιο κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων των 
άρθρων 1 και 26 του ̟.δ. 169/2007, εφόσον α̟οχωρούν µε αίτηση τους και έχουν 
συµ̟ληρώσει 15ετή ̟λήρη ̟ραγµατική συντάξιµη υ̟ηρεσία και το 67ο έτος της 
ηλικίας τους. Η συµ̟λήρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιµης υ̟ηρεσίας δεν 
συνιστά θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, κατά την έννοια των διατάξεων 
των ̟ροηγουµένων  ̟ερι̟τώσεων.» 
 
θ. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η σύνταξη,  ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καταβάλλεται µε τη συµ̟λήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας,  το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος , µε εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις 
̟ου το σχετικό δικαίωµα έχει αναγνωρισθεί µε ̟ράξη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Συντάξεων.   
         
ι. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής  σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 3865/2010 (Α 120) και τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής 
έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους υ̟αλλήλους της Βουλής.  
 

3. α. Η  µηνιαία  σύνταξη  ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων και µερισµάτων, 
άνω των 1.000 ευρώ, ̟ου καταβάλλονται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή και για 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία, µειώνεται ως εξής: 
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Για συνολικό ̟οσό σύνταξης ή αθροίσµατος συντάξεων : 
αα. άνω των 1.000,00  ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο του ̟οσού   
κατά 5% και σε κάθε ̟ερί̟τωση το ̟οσό ̟ου ενα̟οµένει δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται 
των 1.000,01 ευρώ.  
ββ. α̟ό 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο του ̟οσού   κατά 
10% και σε κάθε ̟ερί̟τωση το ̟οσό ̟ου ενα̟οµένει δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται των 
1.425,01 ευρώ.  
γγ. α̟ό 2.000,01 ευρώ και άνω , µειώνεται το σύνολο του ̟οσού κατά 15% και σε 
κάθε ̟ερί̟τωση το ̟οσό ̟ου ενα̟οµένει δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται των 1.800,01 
ευρώ.  
 
β. για τον ̟ροσδιορισµό του   ̟οσοστού µείωσης λαµβάνεται υ̟όψη το ̟οσό της 
µηνιαίας βασικής σύνταξης ή των µηνιαίων βασικών συντάξεων ό̟ως  αυτά θα  
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2012 µετά την τυχόν ̟αρακράτηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης συνταξιούχων και της ε̟ι̟λέον εισφοράς της ̟αρ. 14 του άρθρου 2 
του ν. 4002/2011 καθώς και των τυχόν µειώσεων ̟ου ε̟ιβλήθηκαν µε τις διατάξεις 
της ̟αρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.  
 
γ. Σε ̟ερί̟τωση συρροής συντάξεων το ̟οσό της  µείωσης ε̟ιµερίζεται αναλογικά 
σε κάθε φορέα ή τοµέα και α̟οτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή 
τοµέα.        
    

4. Τα ε̟ιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το ε̟ίδοµα αδείας ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του 
άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α’  67) καταργούνται. 
 

5. α. Α̟ό 1.1.2013 οι διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 5 και της ̟αρ. 6 του άρθρου 31, 
του ̟.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«α. Το συνολικό ̟οσό σύνταξης ή συντάξεων ̟ου λαµβάνουν οι άγαµες ή 
διαζευγµένες θυγατέρες, α̟ό το ∆ηµόσιο, των ο̟οίων το συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
γεννήθηκε ̟ριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3865/2010, δεν µ̟ορεί να 
υ̟ερβαίνει τα 720€. Στις ̟ερι̟τώσεις καταβολής δυο συντάξεων ̟ου το άθροισµά 
τους υ̟ερβαίνει το ανωτέρω ̟οσό, η ̟ερικο̟ή του υ̟ερβάλλοντος  ̟οσού, 
διενεργείται ε̟ί της µεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν ε̟αρκεί ̟ερικό̟τεται 
ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη. 

β. Α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού καταργείται η καταβολή  
του  ε̟ιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α 117) στις συντάξεις 
των ̟ροσώ̟ων της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης.  
     γ. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου στη σύνταξη συντρέχουν ̟ερισσότεροι του ενός 
δικαιούχοι, το ̟οσό της ̟ερ. α’ ε̟ιµερίζεται σε αυτούς σε ίσες µερίδες. Ειδικά στην 
̟ερί̟τωση ̟ου  συνδικαιούχος  στη σύνταξη είναι ε̟ιζών σύζυγος, το µερίδιό του 
δεν ̟αραβλά̟τεται α̟ό τον κατά τα ανωτέρω ̟εριορισµό του ̟οσού ̟ου αναλογεί 
στο µερίδιο των ̟ροσώ̟ων της ̟ερί̟τωσης α’.  
    δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων 
αναστέλλεται,  εάν ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τη φορολογική τους δήλωση του 
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̟ροηγούµενου οικονοµικού έτους, έχουν  και άλλα εισοδήµατα, εκτός α̟ό την 
κύρια και ε̟ικουρική σύνταξή τους, τα ο̟οία υ̟ερβαίνουν το αναγόµενο σε ετήσια 
βάση  ̟οσό της ̟ερ. α’.  
Εάν τα ανωτέρω εισοδήµατα δεν υ̟ερβαίνουν το αναγόµενο σε ετήσια βάση  ̟οσό 
της ̟ερ. α’ και το συνολικό ετήσιο ̟ραγµατικό ακαθάριστο εισόδηµα των 
̟ροσώ̟ων αυτών, ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό τη φορολογική τους δήλωση του 
̟ροηγούµενου οικονοµικού έτους, µε συνυ̟ολογισµό και του ̟οσού της κύριας 
σύνταξης, υ̟ερβαίνει το αναγόµενο σε ετήσια βάση  ̟οσό της ̟ερ. α’, η κύρια 
σύνταξη µειώνεται  κατά το υ̟ερβάλλον ̟οσό.  
    ε. Α̟ό την αναστολή ή την ̟ερικο̟ή της σύνταξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
̟ερι̟τώσεις δ’ και ε’  δεν ε̟ωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα ̟ρόσω̟α.  
    στ. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για όσα α̟ό τα 
̟ρόσω̟α ̟ου αναφέρονται σε αυτές είναι ανήλικα ή ανά̟ηρα κατά ̟οσοστό 67% 
και άνω ή σ̟ουδάζουν και υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερ. δ’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 5 
του Κώδικα αυτού.» 
 
β. Α̟ό 1.1.2013 οι καταβαλλόµενες α̟ό το ∆ηµόσιο στα ανωτέρω ̟ρόσω̟α 
συντάξεις ανα̟ροσαρµόζονται οίκοθεν α̟ό τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Συντάξεων 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο αυτή.  
 
γ. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για όσα α̟ό τα 
αναφερόµενα σε αυτές ̟ρόσω̟α συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ̟.δ. 
167/2007 (Α’ 208) και του ̟.δ. 168/2007 (Α’ 209).  
 
δ. Οι διατάξεις των ̟αρ. 6 και 7 των άρθρων 5 και 31, αντίστοιχα, του ̟.δ. 
169/2007, της ̟αρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010 καθώς και αυτές της ̟αρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 3865/2010 κατά το µέρος ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στις διατάξεις της ̟αρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, καταργούνται. Σχετικές αιτήσεις ̟ου έχουν 
υ̟οβληθεί στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Συντάξεων, µέχρι την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του νόµου αυτού, εξετάζονται µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις. 
       

6. Οι διατάξεις της ̟ερ. α’ της ̟αρ. 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου : «Μέτρα 
ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων» (Α 211) ̟ου κυρώθηκε µε την ̟αρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α 4), ό̟ως ισχύει,  αντικαθίσταται α̟ό 1.1. 2014 ως εξής 
: 
« Έχουν συµ̟ληρώσει το  64ο  έτος της ηλικίας τους.»  
 

7. Α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων των ̟ροηγουµένων 
̟αραγράφων,  καταργείται κάθε διάταξη  ̟ου αντίκειται σε όσα ρυθµίζονται µε τις 
διατάξεις των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.  
 

8. Η ισχύς των διατάξεων των ̟ροηγουµένων ̟αραγράφων αρχίζει α̟ό 1.1.2013, 
εκτός εάν διαφορετικά ̟ροβλέ̟εται στις ε̟ιµέρους διατάξεις των ̟αραγράφων 
αυτών. 
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9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υ̟αλλήλους 
των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆. ̟ου διέ̟ονται α̟ό το ίδιο µε τους δηµοσίους 
υ̟αλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο 
είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το ̟ροσω̟ικό του Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υ̟αλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του 
̟ροσω̟ικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, ̟ου διέ̟ονται α̟ό το καθεστώς του 
ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276). 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ        
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

Γ. 1. : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   

1. Τα ε̟ιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης 
εργασίας, διαιτητική α̟όφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για 
λειτουργούς, υ̟αλλήλους και µισθωτούς του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., και 
Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενό̟λων ∆υνάµεων και αντίστοιχους 
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος,  
καταργούνται α̟ό 1.1.2013.  

 
2. Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 και της 

̟ερί̟τωσης β’ του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 
(Α’ 226). Οι διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύουν α̟ό 31.10.2012. 

 

3. Α̟ό 1.1.2013 η αντιµισθία των ̟ροέδρων των δηµοτικών και ̟εριφερειακών 
συµβουλίων µειώνεται κατά ̟ενήντα τοις εκατό (50%) ε̟ί του ̟οσού ̟ου 
καταβάλλεται στις 31.12.2012.  

 

4. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και της 
̟αραγράφου 4 του άρθρου 184 του ν. 3852/2010, καταργούνται α̟ό 1.1.2013. 

 

5. α. Α̟ό 1.1.2013, οι α̟οδοχές, οι α̟οζηµιώσεις, τα έξοδα ̟αράστασης και οι ̟άσης 
φύσεως αµοιβές των ∆ιοικητών, Υ̟οδιοικητών, των Προέδρων, Αντι̟ροέδρων, 
∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και των 
Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου αυτών, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων 
εταιρειών, στις ο̟οίες οι Οργανισµοί Το̟ικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ̟οσοστό 
̟άνω α̟ό το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ̟οσοστό ̟ενήντα τοις 
εκατό (50%).  
 
β. Α̟ό 1.1.2013 τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, των οικονοµικών ε̟ιτρο̟ών 
των δήµων,  των ε̟ιτρο̟ών ̟οιότητας ζωής και των λοι̟ών ε̟ιτρο̟ών των 
δηµοτικών συµβουλίων των δήµων, καθώς και των διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του 



9 

 

άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Α’ 87) δεν λαµβάνουν α̟οζηµίωση για τη συµµετοχή 
τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.     
 

6. α. Ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υ̟ουργείου και του Γενικού 
Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης της ̟αραγράφου 1Α του διατακτικού της 
α̟όφασης του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Οικονοµικών µε αριθµό α2/57332/0022/27-
7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟ∆∆), διαµορφώνεται, α̟ό 1.1.2013, στο ̟οσό των τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων ̟ενήντα ευρώ (3.450 €).  

 

β. Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υ̟ουργείου της ̟αραγράφου 1 Β της 
α̟όφασης του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Οικονοµικών µε αριθµό  2/57332/0022/27-
7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟ∆∆), διαµορφώνεται, α̟ό 1.1.2013, στο ̟οσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000 €). 
 

7. α. Η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 
αντικαθίσταται, α̟ό 1.1.2013, ως εξής:  
«δ) Οι υ̟άλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον 
Κανονισµό της,  το ̟ροσω̟ικό της Εθνικής Υ̟ηρεσίας Πληροφοριών και της 
Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας.». 
β. Α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 
διαγράφονται, α̟ό 1.1.2013, οι λέξεις «το ̟ροσω̟ικό της Εθνικής Υ̟ηρεσίας 
Πληροφοριών». 
 

8. Οι α̟οδοχές, οι α̟οζηµιώσεις, τα έξοδα ̟αράστασης και οι αµοιβές εν γένει, ̟ου 
καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντι̟ροέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων 
∆ιοικητικών Αρχών (Α∆Α), καθώς και στους ∆ιοικητές, Υ̟οδιοικητές, στους 
Προέδρους, Αντι̟ροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και στα µέλη του ∆.Σ. των 
Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆. της ̟ερί̟τωσης 12 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, 
ε̟ιφυλασσοµένων των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 5, µειώνονται κατά ̟οσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%), α̟ό 1.1.2013. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 
3833/2010 (Α’ 40)   καταργείται α̟ό 1.1.2013. 
 

9. Το χρονοε̟ίδοµα ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 1 του διατακτικού της κοινής 
υ̟ουργικής α̟όφασης µε αριθµό 2/17132/0022/28.2.2012 (Β’ 498), καταργείται α̟ό 
1.1.2013.  

 

10. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) 
καταργούνται α̟ό τότε ̟ου ίσχυσαν.  

 

11. Α̟ό 1.1.2013 καταργείται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του 
άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) ̟ροσαύξηση α̟οδοχών σε όσους χορηγείται 
άδεια υ̟ηρεσιακής εκ̟αίδευσης στο εσωτερικό. Στους υ̟αλλήλους ̟ου χορηγείται 
άδεια για µετεκ̟αίδευση ή µετα̟τυχιακή εκ̟αίδευση στο εξωτερικό, για τον 
υ̟ολογισµό της ̟ροσαύξησης λαµβάνεται υ̟όψη µόνο ο βασικός µισθός. 
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12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ∆εύτερου του ν. 4024/2011 ̟ου αφορούν το 
βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των υ̟αλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου 
νόµου, έχουν ανάλογη εφαρµογή, α̟ό 1.1.2013,  και στο ̟ροσω̟ικό των νοµικών 
̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), ̟ου ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή 
σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της ε̟ίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού 
σκο̟ού, ε̟ο̟τείας, διορισµού και ελέγχου της ̟λειοψηφίας της ∆ιοίκησής τους, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των Γενικών και Το̟ικών Οργανισµών Εγγείων 
Βελτιώσεων, ή ε̟ιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, α̟ό 
̟όρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού 
τους, καθώς και των λοι̟ών δηµόσιων ε̟ιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων 
εταιρειών, ̟ου υ̟άγονται στο ̟εδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ 
του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1 α 
του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212).  
 
Με κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι ο̟οίες µ̟ορούν να ανατρέχουν στην έναρξη 
ισχύος των διατάξεων της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης,  µ̟ορούν να ρυθµίζονται 
λε̟τοµέρειες εφαρµογής των ̟ροηγούµενων εδαφίων.    
Α̟ό την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, για τους ανωτέρω 
̟αύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός α̟ό αυτές 
της ̟αραγράφου 2.  
 

13. Οι ̟αράγραφοι 1 και  2 του άρθρου 29 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), αντικαθίστανται, 
α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των δικαστικών 
λειτουργών του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών 
∆ικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων (Τ.∆.∆.) και της Γενικής Ε̟ιτρο̟είας αυτών, καθορίζεται µε βάση το 
βασικό µισθό του βαθµού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων µε αυτόν βαθµών, ο 
ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται 
στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου  
Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Ε̟ίτρο̟ος της Ε̟ικρατείας του Ε.Σ., 
Γενικός Ε̟ίτρο̟ος της Ε̟ικρατείας των Τ .∆.∆.                  1.70 
β. Αντι̟ρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π και του Ε.Σ. ,Ε̟ίτρο̟ος της  
Ε̟ικρατείας του Ε.Σ. και Ε̟ίτρο̟ος της Ε̟ικρατείας των Τ.∆.∆.          1.62 
γ. Σύµβουλος της Ε̟ικρατείας, Αρεο̟αγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π.,  
Σύµβουλος και Αντε̟ίτρο̟ος του Ε.Σ., Αντε̟ίτρο̟ος Ε̟ικρατείας των  
Τ.∆.∆., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών  
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων                            1.42 
δ. Πάρεδρος του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας  
Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων      1.27 
ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών 
 ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α` Τάξης        1.13 
στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας  
Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης 
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Β` Τάξης                          1,00 
ζ. ∆όκιµος Εισηγητής του Σ.Τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου,  
Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και 
Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης                       0.85 
η. Ειρηνοδίκης ∆` Τάξης               0.77 
 2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε  χίλια ε̟τακόσια εβδοµήντα 
οκτώ (1.778) ευρώ.». 
 

14. Οι ̟αράγραφοι 3, 5, και 6  του άρθρου 30 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«3. Για την ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη διεκ̟εραίωση των υ̟οθέσεων, καθώς 
και για την αντιστάθµιση δα̟ανών στις ο̟οίες υ̟οβάλλονται κατά την άσκηση του 
λειτουργήµατός τους (δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση 
γραφείου), οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: 
α. Ειρηνοδίκες Γ` και ∆` Τάξης, ∆όκιµος Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι 
τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 €). 
β. Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 €). 
γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι τετρακόσια ̟ενήντα έξι ευρώ (456 €). 
δ. Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €). 
ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Ε̟ικρατείας και αντίστοιχοι τετρακόσια 
εβδοµήντα ευρώ (470 €) . 
στ. Αντι̟ρόεδρος και αντίστοιχοι τετρακόσια ογδόντα ̟έντε ευρώ (485 €). 
ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι ̟εντακόσια ευρώ (500 €).» 
«5. Πάγια α̟οζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών ̟ροσφοράς υ̟ηρεσιών 
(̟ολύωρη ̟αραµονή στην έδρα, α̟ασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ` οίκον 
εργασία, ̟ροσφορά υ̟ηρεσιών σε ̟αραµεθόριες και ̟ροβληµατικές ̟εριοχές), 
οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: 
Για δικαστικούς λειτουργούς α̟ό το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και 
αντίστοιχων µέχρι και το βαθµό του Προέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ̟εντακόσια 
εξήντα ευρώ (560 €). 
Για δικαστικούς λειτουργούς α̟ό το βαθµό του Ειρηνοδίκη ∆` Τάξης µέχρι και το 
βαθµό του Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχων τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €). 
6. Α̟οζηµίωση εξόδων ̟αράστασης στους δικαστές ̟ου φέρουν βαθµό Προέδρου, 
Αντι̟ροέδρου και Συµβούλου Ε̟ικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόµενη κατά βαθµό 
ως εξής: 
Πρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 €). 
Αντι̟ρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 €). 
Σύµβουλος Ε̟ικρατείας και αντίστοιχοι εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 €). 
Η α̟οζηµίωση αυτή δεν ̟αρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς ̟ου δεν φέρουν 
τους ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης ̟ρος 
αυτούς.». 
 

15. α. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
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«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κύριου 
̟ροσω̟ικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους καθορίζεται µε βάση το βασικό 
µισθό του βαθµού του ∆ικαστικού Αντι̟ροσώ̟ου, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε 
τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α. Πρόεδρος        1,70 
 β. Αντι̟ρόεδρος 1,62 
 γ. Σύµβουλος      1,42 
 δ. Πάρεδρος       1,27 
 ε. ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος Α` Τάξεως  1,13 
 στ. ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος                   1,00 
 ζ. ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος     0,85. 
 2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του ∆ικαστικού Αντι̟ροσώ̟ου ορίζεται σε χίλια 
ε̟τακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ (1.778 €).» 
 
β. Οι ̟αράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«3. Για την ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη διεκ̟εραίωση των υ̟οστηριζόµενων 
ενώ̟ιον των δικαστηρίων υ̟οθέσεων του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆., καθώς και για 
την αντιστάθµιση δα̟ανών στις ο̟οίες υ̟οβάλλονται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: 
 
α. ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος  τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 €). 
β. ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 €). 
γ. ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος Α` Τάξης τετρακόσια ̟ενήντα έξι ευρώ (456 €). 
δ. Πάρεδρος τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €). 
ε. Σύµβουλος τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 €). 
στ. Αντι̟ρόεδρος τετρακόσια ογδόντα ̟έντε ευρώ (485 €). 
ζ. Πρόεδρος ̟εντακόσια ευρώ (500 €).»  
5. Πάγια α̟οζηµίωση, λόγω της ̟ολύωρης ̟αραµονής στα δικαστήρια, της 
α̟ασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών 
̟ροσφοράς υ̟ηρεσιών σε ̟αραµεθόριες ̟εριοχές, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: 
∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος Α` Τάξης µέχρι Πρόεδρο ̟εντακόσια εξήντα ευρώ (560 
€). 
∆όκιµος και ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €). 
6. Α̟οζηµίωση εξόδων ̟αράστασης οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:  
Πρόεδρος διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 €), Αντι̟ρόεδρος εκατόν εξήντα ένα 
ευρώ (161 €), Σύµβουλος εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 €).». 
 

16. Ι) Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 34 του ν.3205/2003 (Α’ 297) αντικαθίστανται 
α̟ό 1.8.2012, ως εξής :  
 
 «1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των 
Ιατροδικαστών του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 
∆ικαιωµάτων καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού Ιατροδικαστή ∆` 
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Τάξεως, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 Ιατροδικαστής Α` Τάξεως    1,45 
 Ιατροδικαστής Β` Τάξεως    1,31 
 Ιατροδικαστής Γ Τάξεως      1,16 
 Ιατροδικαστής ∆` Τάξεως    1,00 
 2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του Ιατροδικαστή ∆` Τάξεως ορίζεται σε χίλια είκοσι τρία 
ευρώ (1.023 €).» 
 
ΙΙ) Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003 αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
«3. Ειδικό ε̟ίδοµα ιατροδικαστικής υ̟ηρεσίας για την ανθυγιεινή και ε̟ικίνδυνη 
εργασία τους, καθώς και για την α̟ασχόλησή τους ̟έρα α̟ό το υ̟οχρεωτικό 
ωράριο, κατά τις α̟ογευµατινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες, οριζόµενο για όλους τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια είκοσι 
έξι ευρώ (826 €). 
4. Στους Ιατροδικαστές του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 
∆ικαιωµάτων χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών ̟ροσφοράς υ̟ηρεσιών, της 
α̟ασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δηµιουργία και 
ενηµέρωση βιβλιοθήκης, ̟άγια α̟οζηµίωση οριζόµενη κατά µήνα, για όλους τους 
βαθµούς της ιεραρχίας, σε διακόσια ενενήντα δύο ευρώ (292 €).». 
 

17. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν.3205/2003  αντικαθίσταται, α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών ∆ιδακτικού 
Ερευνητικού Προσω̟ικού (∆.Ε.Π.) των Πανε̟ιστηµίων µε ̟λήρη α̟ασχόληση, 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Λέκτορα, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε 
τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα 
ευρώ:  
α. Καθηγητής     1,37 
β. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής   1,25 
γ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής   1,08 
δ. Λέκτορας      1,00 
 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε χίλια εξήντα ̟έντε ευρώ (1.065 €).» 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β, γ, δ και στ της ̟αραγράφου 2 και η ̟αράγραφος 4 του 
άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«2.β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής ̟ανε̟ιστηµιακής α̟ασχόλησης 
εντός των Πανε̟ιστηµίων, οριζόµενο, ως εξής: 
i.Καθηγητής      390 € 
ii. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής   368 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής    335 € 
iv. Λέκτορας      300 € 
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Το ανωτέρω ε̟ίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της 
εκ̟αιδευτικής τους άδειας. 
 γ. Πάγια α̟οζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: 
i. Καθηγητής      273 € 
ii Ανα̟ληρωτής Καθηγητής   184 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής    128 € 
iv. Λέκτορας      128 € 
 δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη 
και α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων, οριζόµενο, ως 
εξής: 
i. Καθηγητής      226 € 
ii Ανα̟ληρωτής Καθηγητής   215 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής    200 € 
iv. Λέκτορας      184 € 
στ. `Εξοδα ̟αράστασης στους Πρυτάνεις, Αντι̟ρυτάνεις, Κοσµήτορες και 
Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα, ως εξής: 
i.  Πρύτανης      250 € 
ii. Αντι̟ρύτανης     200 € 
iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος  210 € 
4. Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων i των εδαφίων β`, γ` και δ` της ̟αραγράφου 2 του 
̟αρόντος άρθρου ̟ροσαυξάνονται κατά εβδοµήντα ευρώ (70 €) µε τη συµ̟λήρωση 
είκοσι ̟έντε (25) ετών υ̟ηρεσίας.». 
 

18. α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 3 του ̟.δ. 118/2002 (Α’ 99) αντικαθίσταται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π, καθορίζεται ανά βαθµίδα σε 
̟οσοστό ε̟ί του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθµίδας 
του Λέκτορα, ως εξής: 
 
  Βαθµίδα                  Κλάδος Ι                   Κλάδος ΙΙ 
                             ΠΕ                     ΠΕ         ΤΕ 
 
  ∆                         0,90                   0,85        0,81 
  Γ                          0,92                   0,89        0,85 
  Β                         0,96                   0,92        0,89 
  Α                         0,98                   0,97        0,92 
 
β. Οι ̟ερι̟τώσεις iii και iv  της ̟αραγράφου 2 του  άρθρου 3 του ̟.δ. 118/2002 
αντικαθίστανται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«iii) Ε̟ίδοµα διδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής ̟ανε̟ιστηµιακής 
α̟ασχόλησης εντός του Πανε̟ιστηµίου οριζόµενο στο ̟οσό των εκατόν ενενήντα 
̟έντε (195) ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ̟οσό των 
εκατόν ̟ενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ̟οσό των 
εκατόν τριάντα ̟έντε (135) ευρώ για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ. 
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  iv) Πάγια µηνιαία α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και 
συµµετοχής σε συνέδρια οριζόµενη στο ̟οσό των ογδόντα τριών (83) ευρώ για την 
κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ̟οσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ για την 
κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ̟οσό των ̟ενήντα ενός (51) ευρώ για την 
κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.». 
γ. Οι ̟αράγραφοι 4 και 5 του  άρθρου 3 του ̟.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«4. Στους κατόχους διδακτορικού δι̟λώµατος χορηγείται ειδικό ερευνητικό 
ε̟ίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας οριζόµενο στο ̟οσό των 
ογδόντα εννέα (89) ευρώ µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου Ι και στο ̟οσό των 
εξήντα οκτώ (68) ευρώ για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου ΙΙ. 
  5. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (iv) της ̟αρ. 2 του ̟αρόντος άρθρου 
χορηγούµενα ε̟ιδόµατα και µηνιαίες α̟οζηµιώσεις, ό̟ως ε̟ίσης και το 
χορηγούµενο ειδικό ερευνητικό ε̟ίδοµα κατά την ̟αρ. 4 του ̟αρόντος άρθρου, 
̟ροσαυξάνονται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε ̟ενταετία ̟ραγµατικής υ̟ηρεσίας 
̟ου συµ̟ληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα ύστερα α̟ό την µε ο̟οιονδή̟οτε 
τρό̟ο ένταξη σε αυτή.» 
δ. Οι υ̟ο̟ερι̟τώσεις iii και iv της ̟ερί̟τωσης β της ̟αραγράφου 6 του  άρθρου 3 
του ̟.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
« iii) Ε̟ίδοµα διδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής ̟ανε̟ιστηµιακής 
α̟ασχόλησης εντός του Πανε̟ιστηµίου οριζόµενο στο ̟οσό των εκατόν ̟έντε (105) 
ευρώ µηνιαίως. 
 iv) Πάγια µηνιαία α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και 
συµµετοχή σε συνέδρια οριζόµενη στο ̟οσό των τριάντα (30) ευρώ.». 
 

19. I) Η ̟αράγραφος 1 και οι ̟ερι̟τώσεις β, γ, δ, στ και η της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 30 του ν.3187/2003 (Α΄ 233) αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Λέκτορα, ο ο̟οίος 
̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην 
̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α. Καθηγητής                            1,37 
 β. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής      1,22 
 γ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής             1,11 
 δ. Λέκτορας                            1,00 
 Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε εννιακόσια ̟ενήντα τέσσερα 
(954) ευρώ.» 
«2.β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής α̟ασχόλησης εντός των 
Α.Σ.Ε.Ι., το ο̟οίο ορίζεται ως εξής: 
 Ι. Καθηγητής                            380 ευρώ 
 ΙΙ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής      363 ευρώ 
 ΙΙΙ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής           294 ευρώ 
 ΙV. Λέκτορας                            208 ευρώ 
 γ. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, η ο̟οία ορίζεται ως εξής: 
 Ι. Καθηγητής                            260 ευρώ 
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 ΙΙ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής      180 ευρώ 
 ΙΙΙ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής          120 ευρώ 
 ΙV. Λέκτορας                            115 ευρώ 
 δ. Ειδικό ερευνητικό ε̟ίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την 
ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων, το 
ο̟οίο ορίζεται ως εξής: 
 Ι. Καθηγητής                          218 ευρώ 
 ΙΙ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής    195 ευρώ 
 ΙΙΙ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής         170 ευρώ 
 ΙV. Λέκτορας                           111 ευρώ 
 στ. Έξοδα ̟αράστασης στους ∆ιευθυντές Τοµέων και στον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών 
Θεµάτων οριζόµενα σε εκατόν σαράντα (140) ευρώ. 
 η. Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων Ι των στοιχείων β΄, γ΄και δ΄ της ̟αραγράφου αυτής 
̟ροσαυξάνονται κατά σαράντα (40) ευρώ µε τη συµ̟λήρωση είκοσι ̟έντε ετών 
υ̟ηρεσίας.». 
 

20. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.3187/2003  αντικαθίσταται α̟ό 1.8.012, ως 
εξής : 
 
«4. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά 
βαθµίδα ως γινόµενο του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της 
βαθµίδας του Λέκτορα, ε̟ί τους κατωτέρω συντελεστές ως εξής: 
 
 Βαθµίδα         Κλάδος Ι                   Κλάδος ΙΙ 
                              ΠΕ                   ΠΕ                ΤΕ 
   ∆                       0,93                0,81              0,80 
   Γ                        0,94               0,88              0,84 
   Β                       0,95                0,92              0,88 
   Α                       0,98                0,97              0,92» 
 
 

21. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
 
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού των 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των 
µελών Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού (Ε.∆Ι.Π.), καθορίζεται µε βάση το βασικό 
µηνιαίο µισθό του Καθηγητή Εφαρµογών, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους 
̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Καθηγητής     1,37 
β. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής   1,25 
γ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής    1,13 
δ. Καθηγητής Εφαρµογών    1,00 
ε. Μέλος Ε.∆Ι.Π.     1,00 
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται σε εννιακόσια 
εξήντα ευρώ (960 €).». 
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ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β, γ, δ και στ της ̟αραγράφου 2 και η ̟αράγραφος 3 του 
άρθρου 37 του ν.3205/2003 αντικαθίστανται, α̟ό 1-8-2012, ως εξής : 
«2.β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής α̟ασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., 
οριζόµενο, ως ακολούθως: 
i.  Καθηγητής:     383 € 
ii. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής:               350 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής:     285 € 
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:    200 € 
v. Μέλος Ε.∆Ι.Π.:        86 € 
Το ανωτέρω ε̟ίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της 
εκ̟αιδευτικής τους άδειας. 
γ. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως: 
i.  Καθηγητής    218€ 
ii. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 180 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής   125 € 
iv. Καθηγητής Εφαρµογών  110 € 
v. Μέλος Ε.∆I.Π.      66 € 
δ. Ερευνητικό ε̟ίδοµα τεχνολογικής έρευνας, οριζόµενο, ως ακολούθως:  
αα. Για τους κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
i. Καθηγητής:                 205 € 
ii. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής:     185 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής:                165 € 
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:               115 € 
 ββ. Για τους µη κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
i.  Καθηγητής:      135 € 
ii. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής:    120 € 
iii. Ε̟ίκουρος Καθηγητής:     105 € 
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:     70 € 
στ. Έξοδα ̟αράστασης στους Προέδρους, Αντι̟ροέδρους, ∆ιευθυντές Σχολών και 
Προϊσταµένους Τµήµατος οριζόµενα, κατά µήνα, ως ακολούθως: 
i. Πρόεδρος                  250 € 
ii. Αντι̟ρόεδρος                 210 € 
iii. ∆ιευθυντής Σχολής                210 € 
iv. Προϊστάµενος Τµήµατος και 
 ∆ιευθυντής Κέντρου Ξένων 
 Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής   100 € 
3. Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων i των στοιχείων β`, γ` και δ` της ̟αραγράφου αυτής 
̟ροσαυξάνονται κατά ̟ενήντα ευρώ (50 €) µε τη συµ̟λήρωση είκοσι ̟έντε ετών 
υ̟ηρεσίας. 
 Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων ii των στοιχείων β`, γ` και δ` ββ. της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού ̟ροσαυξάνονται κατά τριάντα ̟έντε ευρώ (35 €) µε τη συµ̟λήρωση 
25 ετών υ̟ηρεσίας, για όσους κατέχουν ̟ροσω̟ο̟αγή θέση Ανα̟ληρωτή 
Καθηγητή. 
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Την ανωτέρω ̟ροσαύξηση δικαιούνται, µετά τη συµ̟λήρωση 25 ετών υ̟ηρεσίας, 
και όσοι κατέχουν ̟ροσω̟ο̟αγή θέση Ανα̟ληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν 
διδακτορικό δί̟λωµα σ̟ουδών, αλλά µόνο µετα̟τυχιακό τίτλο σ̟ουδών.». 

 
22. Ι) Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 αντικαθίστανται α̟ό 

1.8.2012, ως εξής :  
«1.Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών ̟ου υ̟ηρετούν σε Εθνικά 
Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα ο̟οία διέ̟ονται 
α̟ό τις διατάξεις του ν.1514/1985 (Α’ 13), καθώς και σε κέντρα έρευνας της 
Ακαδηµίας Αθηνών καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της βαθµίδας του 
Ερευνητή ∆`, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Ερευνητής Α’  1,37 
β. Ερευνητής Β`  1,25 
γ. Ερευνητής Γ’  1,08 
δ. Ερευνητής ∆’  1,00 
Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών µισθών, ο βασικός µηνιαίος µισθός 
του Eρευνητή ∆` ορίζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €). 
2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργικών Ε̟ιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των 
ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων 
καθορίζεται, µε βάση το βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουργικού Ε̟ιστήµονα ∆`, ο 
ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται 
στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Ε.Λ.Ε. Α`  1,28  
β. Ε.Λ.Ε. Β`  1,16 
γ. Ε.Λ.Ε. Γ΄  1,06 
δ. Ε.Λ.Ε. ∆`  1,00 
 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Ε.Λ.Ε. ∆` ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα ̟έντε ευρώ (945 €).». 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β, γ και ε της ̟αραγράφου 3 και οι ̟αράγραφοι 5 και 6  του 
άρθρου 38 του ν.3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«3.β. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: 
i. Ερευνητές Α`  273 € 
  Ερευνητές Β`  184 € 
  Ερευνητές Γ’  128 € 
  Ερευνητές ∆`  128 € 
ii. Ε.Λ.Ε. Α`   263 € 
    Ε.Λ.Ε. Β`   143 € 
    Ε.Λ.Ε. Γ΄     75 € 
    Ε.Λ.Ε.∆`      75 € 
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την 
ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων, 
οριζόµενο, ως εξής: 
i. Ερευνητές Α`            226 € 
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Ερευνητές Β`     215 € 
Ερευνητές Γ΄     200 € 
Ερευνητές ∆`     184 € 
ii. Ε.Λ.Ε. Α`     190 € 
Ε.Λ.Ε. Β`      152 € 
Ε.Λ.Ε. Γ΄      117 € 
Ε.Λ.Ε.∆`        90 € » 
«ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Ε̟ιστήµονες 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Ε̟ιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", 
οριζόµενο, κατά ζώνη, ως εξής: 
Ζώνη Α`       238 € 
Ζώνη Β`       132 € 
Ζώνη Γ          79 € 
 Το ε̟ίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι οι δικαιούχοι 
αυτού ̟ροσφέρουν υ̟ηρεσία µε ̟λήρη και α̟οκλειστική α̟ασχόληση στους 
χώρους ̟ου δικαιολογείται η καταβολή του, η ο̟οία θα βεβαιώνεται, κάθε µήνα, 
α̟ό τον οικείο ̟ροϊστάµενο. 
 Σε ̟ερί̟τωση α̟οµάκρυνσης των υ̟αλλήλων για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟ό τα 
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι ο̟οίες δικαιολογούν τη χορήγηση του 
ε̟ιδόµατος αυτού, διακό̟τεται ισοχρόνως και η καταβολή του µε ευθύνη του 
οικείου ̟ροϊσταµένου.  Η κατανοµή του ̟ροσω̟ικού σε ζώνες (Α`, Β`, Γ΄) θα 
γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου.» 
«5. Οι α̟οδοχές των ∆ιευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους 
και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. 
είναι ο βασικός µισθός του ερευνητή ∆` µε συντελεστή 1,7 στρογγυλο̟οιούµενος 
στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ, µαζί µε όλα τα Ε̟ιδόµατα, τις ̟αροχές και τις 
α̟οζηµιώσεις, ό̟ως αυτές ορίζονται στις ̟αραγράφους 3 και 4 του ̟αρόντος 
άρθρου µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις καταβολής τους. Πέραν των α̟οδοχών αυτών, στους 
∆ιευθυντές αυτούς καταβάλλεται και Ε̟ίδοµα θέσης ευθύνης, ύψους τετρακοσίων 
ευρώ (400 €) το µήνα για τους ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών 
κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και ̟εντακοσίων ευρώ (500 
€) για τους ∆ιευθυντές των ερευνητικών κέντρων. ∆ιευθυντές ̟ου είναι µέλη ∆.Ε.Π. 
εισ̟ράττουν ολόκληρο το ε̟ίδοµα χρόνου υ̟ηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη 
̟ροϋ̟ηρεσίας ̟ου αναγνωρίζονται α̟ό το οικείο Α.Ε.Ι. 
 6. Προκειµένου ̟ερί Ερευνητών Α` τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων i των εδαφίων β` και 
γ` της ̟αραγράφου 3 του άρθρου αυτού ̟ροσαυξάνονται κατά εβδοµήντα ευρώ 
(70 €), µε τη συµ̟λήρωση είκοσι ̟έντε (25) ετών υ̟ηρεσίας.». 
 

23. α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του ερευνητικού ̟ροσω̟ικού του Κ.Ε.Π.Ε. 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Συνεργάτη Β`, ο ο̟οίος 
̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην 
̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α. Ερευνητής Α’     1,37 
 β. Ερευνητής Β’      1,28 
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 γ. Ερευνητής Γ’      1,18 
 δ. Ερευνητής ∆’      1,10 
 ε. Ερευνητής Ε’       1,08 
 στ. Ερευνητής ΣΤ’   1,06 
 ζ. Συνεργάτης Α’    1,04  
 η. Συνεργάτης Β’     1,00 
 θ. Συνεργάτης Γ’      0,90 
 ι. Συνεργάτης ∆’      0,88 
 ια. Συνεργάτης Ε’    0,84 
 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Συνεργάτη Β’ ορίζεται σε οκτακόσια ̟ενήντα ευρώ (850 € )». 
 
β. Οι υ̟ο̟ερι̟τώσεις i και ii των ̟ερι̟τώσεων β και γ της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«β. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: 
 i. Για ερευνητές, σε διακόσια ευρώ (200 €). 
 ii. Για συνεργάτες, σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €). 
 γ. Ε̟ίδοµα για την ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών 
̟ρογραµµάτων, οριζόµενο ως εξής:  
i. Ερευνητές τριακόσια ευρώ (300 €).  
ii. Συνεργάτες διακόσια ευρώ (200 €).».   
 

24. α. Ο βασικός µηνιαίος µισθός της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 3205/2003, 
ορίζεται, α̟ό 1.8.2012, σε χίλια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410 €).   

 
β. Το άρθρο 29 του ν. 3370/2005 (Α’ 176), αντικαθίσταται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 

«Άρθρο 29 
 
 Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας χορηγείται µηνιαίως 
ε̟ίδοµα διδακτικής ̟ροετοιµασίας ύψους τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, ε̟ίδοµα 
βιβλιοθήκης ύψους διακοσίων εξήντα (260) ευρώ και ειδικό ερευνητικό ε̟ίδοµα 
ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Στους Ε̟ιµελητές και Ε̟ιστηµονικούς Συνεργάτες της 
Ε.Σ.∆.Υ. µε διδακτορικό, καθώς και στο λοι̟ό διδακτικό ̟ροσω̟ικό µε διδακτορικό 
χορηγείται µηνιαίως ε̟ίδοµα διδακτικής ̟ροετοιµασίας ύψους τριακοσίων (300) 
ευρώ, ε̟ίδοµα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και ειδικό ερευνητικό 
ε̟ίδοµα ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Στους Ε̟ιµελητές και Ε̟ιστηµονικούς 
Συνεργάτες της Ε.Σ.∆.Υ. χωρίς διδακτορικό χορηγείται µηνιαίως ε̟ίδοµα 
διδακτικής ̟ροετοιµασίας ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ, ε̟ίδοµα βιβλιοθήκης 
ύψους εκατόν (100) ευρώ και ειδικό ερευνητικό ε̟ίδοµα ύψους εκατόν ̟ενήντα 
(150) ευρώ.».  
 

25. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 αντικαθίσταται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των συµβούλων και των ̟αρέδρων του ̟ρώην 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του 
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Παρέδρου µε θητεία, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές 
και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α. Σύµβουλος                                                                1,23 
 β. Μόνιµος Πάρεδρος                                                  1,11 
 γ. Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός Πάρεδρος        1,00 
 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Παρέδρου µε θητεία ορίζεται σε χίλια εξήντα ̟έντε ευρώ (1.065 
€).». 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β και γ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 
αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«β. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: 
i. Σύµβουλος                               270 € 

 ii.      Μόνιµος Πάρεδρος              180 € 
 iii.     Πάρεδρος µε θητεία             123 € 
 iv.     Ειδικός Πάρεδρος                   85 €  
 γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την 
ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων, 
οριζόµενο σε: 
 i.   Σύµβουλος                                  217 € 
 ii.  Μόνιµος Πάρεδρος                   199 € 
 iii  Πάρεδρος µε θητεία                  178  € 
 iv.  Ειδικός Πάρεδρος                     100 €». 
  

26. Η ̟αράγραφος 14 και οι ̟ερι̟τώσεις β και γ της ̟αραγράφου 15 του άρθρου 11 
του ν.3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«14. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Συµβούλων Α`, Συµβούλων Β`, Συµβούλων Γ` 
και Εισηγητών του Ι.Ε.Π. καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του 
Εισηγητή, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α) Σύµβουλος Α’:      1,35 
 β) Σύµβουλος Β’:      1,25 
 γ) Σύµβουλος Γ΄:       1,11 
 δ) Εισηγητής     :        1,00 
 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Εισηγητή ορίζεται σε χίλια εξήντα ̟έντε (1.065 €) ευρώ.» 
«15. β) Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: 
 Σύµβουλος Α`:    270 ευρώ 
 Σύµβουλος Β`:    184 ευρώ 
 Σύµβουλος Γ`:     128 ευρώ 
 Εισηγητής:          128 ευρώ. 
 γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και 
α̟οτελεσµατικότερη ̟ροώθηση των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων, οριζόµενο σε: 
 Σύµβουλος Α`:     220 ευρώ 
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 Σύµβουλος Β`:     215 ευρώ 
 Σύµβουλος Γ`:     200 ευρώ 
 Εισηγητής:          184 ευρώ.». 
  

27. α.  Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής : 
«1. Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου των 
ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα ̟αρακάτω ̟οσά: 
α. Συντονιστής ∆ιευθυντής  1.665 € 
β. ∆ιευθυντής    1.580 € 
γ. Ε̟ιµελητής Α`    1.513 € 
δ. Ε̟ιµελητής Β`    1.321 € 
ε. Ειδικευόµενος    1.007 €». 
 
β. Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«3. Νοσοκοµειακής α̟ασχόλησης, α̟όδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης 
ιατρικού έργου οριζόµενο κατά βαθµό, ως εξής: 
α. Συντονιστής ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής   238 € 
β. Ε̟ιµελητής Α`     205 € 
γ. Ε̟ιµελητής Β`     174 € 
δ. Ειδικευόµενος      190 € 
4. Πάγια α̟οζηµίωση για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, 
οριζόµενη κατά βαθµό, ως εξής: 
α. Συντονιστής ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής  225 € 
β. Ε̟ιµελητής Α`     195 € 
γ. Ε̟ιµελητής Β`     164 € 
δ. Ειδικευόµενος     123 €». 
 
γ. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, 
αντικαθίσταται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής: 
«6. Θέσης - Ευθύνης στους Συντονιστές ∆ιευθυντές και σε όσους ∆ιευθυντές ασκούν 
χρέη Συντονιστή, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθµών τους, 
οριζόµενο σε εκατόν ̟ενήντα έξι (156) ευρώ.». 
 
δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 45 
του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής: 
«Τα ανωτέρω ̟ροκύ̟τοντα συνολικά ̟οσά αµοιβής δεκαε̟τάωρης ή 
εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, κατά ̟ερί̟τωση, ̟ροσαυξάνονται κατά 
τριάντα ευρώ (30 €). 
Το ωροµίσθιο των εφηµεριών υ̟ολογίζεται µε συντελεστή 0,0042 ε̟ί του βασικού 
µισθού ̟ου κατέχει ο δικαιούχος.». 
 
ε. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης ε της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 
3205/2003, αντικαθίσταται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής: 
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«ε. Στους ιατρούς ̟ου υ̟ηρετούν µε βαθµό Συντονιστή ∆ιευθυντή σε Νοσοκοµεία 
της Α` Ζώνης και στους ∆ιευθυντές των ̟ανε̟ιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων 
και µονάδων, ως α̟οζηµίωση εφηµεριών καταβάλλεται µηνιαίο ̟οσό, ίσο µε το 
τριάντα τοις εκατό (30%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του Συντονιστή 
∆ιευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλο̟οιούµενο στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ.». 
 
στ. Το ̟ρώτο και δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν. 
3205/2003, αντικαθίστανται, α̟ό 1.8.2012, ως εξής: 
«Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., 
ό̟ως αναφέρονται στο όρθρο 43 του ̟αρόντος, συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία, 
α̟οτελούµενη α̟ό ενεργό 6ωρη εφηµερία, µετά το ̟έρας του τακτικού ωραρίου, 
̟ου συνεχίζεται µε εφηµερία ετοιµότητας µέχρι τη συµ̟λήρωση του 17ώρου. 
Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται συνολικό σε εβδοµήντα εκατοστό 
(70/100) της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής της 17ωρης ενεργού εφηµερίας.». 
 

28. Ι) Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν.3205/2003 αντικαθίστανται, α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των υ̟αλλήλων του 
δι̟λωµατικού κλάδου του Υ̟ουργείου Εξωτερικών, του ε̟ιστηµονικού 
̟ροσω̟ικού της Ειδικής Νοµικής Υ̟ηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Y̟ηρεσίας 
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υ̟αλλήλων του κλάδου 
Εµ̟ειρογνωµόνων του ίδιου Υ̟ουργείου, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του 
Ακολούθου Πρεσβείας, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές 
και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Πρέσβης                         1,79 
β. Πληρεξούσιος Υ̟ουργός Α` Τάξεως, Ειδικός Νοµικός 
 Σύµβουλος και Εµ̟ειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α`  Τάξεως     1,67 
γ. Πληρεξούσιος Υ̟ουργός Β` Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος και  
Εµ̟ειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β` Τάξεως                   1,56 
 δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α`  Τάξεως, Ανα̟ληρωτής Νοµικός Σύµβουλος  
και Εµ̟ειρογνώµονας Α` Τάξεως                      1,44 
 ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β` Τάξεως και Εµ̟ειρογνώµονας Β` Τάξεως      1,33 
 στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α` τάξεως και Εισηγητής της  
Ειδικής Νοµικής Υ̟ηρεσίας            1,25 
 ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β` Τάξεως              1,17 
 η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως                     1,09 
 θ. Ακόλουθος Πρεσβείας                        1,00 
 2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου 
ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα 
ευρώ (1.061 €).» 
 
ΙΙ) Το κίνητρο α̟όδοσης της ̟αρ. 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003 καθορίζεται 
α̟ό 1.8.2012, σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €). 
 
ΙΙΙ) Οι ̟αράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν.3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
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«5. Ξενίας  - ̟αράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµενο ως εξής: 
α. Για το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια τριάντα ένα ευρώ (231 €). 
β. Για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ µέχρι και για το βαθµό του 
Γραµµατέα Πρεσβείας Α`, καθώς και για το βαθµό του Εισηγητή της Ειδικής 
Νοµικής Υ̟ηρεσίας διακόσια τριάντα ένα ευρώ (231 €). 
γ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β` και Εµ̟ειρογνώµονα Β` διακόσια 
σαράντα ε̟τά ευρώ (247 €). 
δ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α`, του Ανα̟ληρωτή Νοµικού Συµβούλου 
και του Εµ̟ειρογνώµονα Α` τριακόσια ̟έντε ευρώ (305 €).  
ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου Υ̟ουργού Β`, του Νοµικού Συµβούλου, του 
Εµ̟ειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Β` και για όλους τους ανώτερους βαθµούς 
τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ (318 €). 
6. Πάγια α̟οζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών ̟ροσφοράς δι̟λωµατικών ή 
ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών και της α̟ασχόλησής τους ̟έραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: 
α. Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν δώδεκα ευρώ (112 €). 
β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ Τάξεως εκατόν δώδεκα ευρώ (112 €). 
γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β` Τάξεως εκατόν ̟ενήντα τέσσερα ευρώ (154 €). 
δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α` τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής Υ̟ηρεσίας 
εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ (194 €). 
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β` Τάξεως και Εµ̟ειρογνώµονας Β` Τάξεως διακόσια 
̟ενήντα έξι ευρώ (256 €). 
στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α` Τάξεως, Ανα̟ληρωτής Νοµικός Σύµβουλος και 
Εµ̟ειρογνώµονας Α` Τάξεως τριακόσια δέκα τρία ευρώ (313 €). 
ζ. Πληρεξούσιος Υ̟ουργός Β` Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος και Εµ̟ειρογνώµονας 
Πρεσβευτής Σύµβουλος Β` Τάξεως τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (393 €). 
η. Πληρεξούσιος Υ̟ουργός Α` Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και 
Εµ̟ειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α` Τάξεως τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ 
(470 €). 
θ. Πρέσβης ̟εντακόσια ̟έντε ευρώ (505 €).» 
 

29. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Τιτουλάριου Ε̟ισκό̟ου και Βοηθού 
Ε̟ισκό̟ου, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ. 
 α. Αρχιε̟ίσκο̟ος                                                                1,32 
 β. Μητρο̟ολίτης και Τιτουλάριος Μητρο̟ολίτης              1,17 
 γ. Τιτουλάριος Ε̟ίσκο̟ος και Βοηθός Ε̟ίσκο̟ος              1,00 
 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών, ο µηνιαίος βασικός µισθός του 
Τιτουλάριου Ε̟ισκό̟ου και Βοηθού Ε̟ισκό̟ου ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα 
ευρώ (1.089 €). 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις γ΄ και δ΄ της ̟αρ.2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003 
αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012 ως εξής: 
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«γ. Α̟οκλειστικού ειδικού λειτουργήµατος οριζόµενο σε εκατόν εξήντα ̟έντε ευρώ 
(165 €). 
  δ. Α̟οζηµίωση εξόδων ̟αράστασης οριζόµενη ως εξής: Αρχιε̟ίσκο̟ος, εκατό 
ευρώ (100 €). Εν ενεργεία Μητρο̟ολίτης, ̟ενήντα ευρώ (50 €).». 
 

30.  Ι) Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 του ν.3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
«1. 0 µηνιαίος βασικός µισθός των µελών του µόνιµου καλλιτεχνικού ̟ροσω̟ικού 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της κατηγορίας του Μουσικού, ο ο̟οίος 
̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην 
̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
Αρχιµουσικός Εξάρχων        1,47 
Κορυφαίος Α`                         1,41 
Κορυφαίος Β`                         1,30 
Μουσικός                                1,00 
 2. Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω βασικών µισθών της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του µουσικού ορίζεται σε οκτακόσια 
ογδόντα έξι ευρώ (886 €).» 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις γ και δ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003,  
αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 

 
«γ. Ειδικό µουσικό ε̟ίδοµα, οριζόµενο σε  τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ (396 €). 
  δ. Ειδικό ε̟ίδοµα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και ε̟ισκευής 
οργάνων,  οριζόµενο σε  τριακόσια είκοσι τρία ευρώ (323 €).». 
   

31. α. Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
«2. Οι συντελεστές ̟ροσδιορισµού των βασικών µισθών της ̟αραγράφου 1 είναι οι 
εξής: 
 Αρχηγός Γενικού Ε̟ιτελείου Εθνικής Άµυνας  
(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)       2,14 
 Αρχηγός Γενικού Ε̟ιτελείου Στρατού, 
 Ναυτικού, Αερο̟ορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), 
 Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και 
Λιµενικού Σώµατος      1,94 
 Γενικός Ε̟ιθεωρητής Στρατού, ∆ιοικητής 
1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός 
Τακτικής Αερο̟ορίας     1,81 
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι                 1,69 
Υ̟οστράτηγος και αντίστοιχοι    1,60 
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι     1,50 
Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι    1,31 
Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι   1,18 
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Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι    1,11 
Λοχαγός και αντίστοιχοι     1,06 
Υ̟ολοχαγός και αντίστοιχοι    1,04 
Ανθυ̟ολοχαγός και αντίστοιχοι    1,00 
Ανθυ̟ασ̟ιστής και αντίστοιχοι    0,94 
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι    0,91 
Ε̟ιλοχίας και αντίστοιχοι     0,88 
Λοχίας και αντίστοιχοι     0,82 
∆εκανέας και αντίστοιχοι     0,57 
Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας 
̟ου δεν έχει εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές 
του υ̟οχρεώσεις       0,32 
3. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος βασικός µισθός του 
Ανθυ̟ολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οκτακόσια εβδοµήντα ̟έντε ευρώ (875 
€).». 
 
β. Οι ̟αράγραφοι 3 έως και 8 α  του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται 
α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«3. Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, ̟οσού εκατό ευρώ (100 €) για όλους τους 
στρατιωτικούς εν γένει . 
Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, ̟ου αναγνωρίζονται ως ̟ροστατευόµενα µέλη της 
οικογένειας για τον ̟ροσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ̟οσό 
ορίζεται σε εκατόν ̟ενήντα ευρώ (150 €). 
 Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαµους οι ο̟οίοι 
έχουν τέκνα, ̟ου αναγνωρίζονται ως ̟ροστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον 
̟ροσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ̟οσό του ε̟ιδόµατος αυτού ορίζεται σε 
διακόσια ευρώ (200). 
Σε ̟ερί̟τωση συζύγων ̟ου αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις του ̟αρόντος, τα 
̟ροστατευόµενα µέλη οικογένειας (τέκνα) λαµβάνονται υ̟όψη µόνο για τον έναν 
εξ αυτών. 
Στη βάση υ̟ολογισµού των µηνιαίων α̟οδοχών των µαθητών των ̟αραγωγικών 
σχολών των Ενό̟λων ∆υνάµεων, καθώς και των Εφέδρων και των ∆οκίµων 
Εφέδρων Αξιωµατικών των Ενό̟λων ∆υνάµεων, το ε̟ίδοµα εξοµάλυνσης ορίζεται 
σε εκατό ευρώ (100). 
4. Ειδικής α̟ασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια: 
α. Για τα στελέχη των Ενό̟λων ∆υνάµεων ορίζεται, κατά ̟ερί̟τωση, ως εξής: 
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια ̟ενήντα ευρώ (250€) και για λοι̟ούς 
αξιωµατικούς και ανθυ̟ασ̟ιστές σε εκατόν εβδοµήντα ευρώ (170€). 
ii. Για υ̟αξιωµατικούς και µόνιµους στρατιώτες σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €). 
β. Για το αστυνοµικό ̟ροσω̟ικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για το 
̟ροσω̟ικό του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος ̟ου ορίζεται κατά 
̟ερί̟τωση ως εξής: 
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια είκοσι ̟έντε ευρώ (225 €) και για 
λοι̟ούς αξιωµατικούς και ανθυ̟αστυνόµους ή αντίστοιχους σε εκατόν ̟ενήντα 
̟έντε ευρώ (155 €). 



27 

 

ii. Για υ̟αξιωµατικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν δέκα ̟έντε ευρώ 
(115 €). 
Α̟ό τη χορήγηση του ανωτέρω ε̟ιδόµατος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση 
̟ολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας και οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι 
αξιωµατικοί και ο̟λίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ετών). 
5. Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: 
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε ̟εντακόσια τριάντα ̟έντε ευρώ (535 €). 
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Ε̟ιθεωρητή Στρατού, το 
∆ιοικητή της 1ηςΣτρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής 
Αερο̟ορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος σε τριακόσια ̟ενήντα ευρώ (350 €). 
 γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια ογδόντα ̟έντε ευρώ (285 €). 
 δ. Για τον Υ̟οστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ (210 €). 
 ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ (133 €). 
 στ. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους ̟ροαγόµενους 
µισθολογικά στο βαθµό, σε ενενήντα ̟έντε ευρώ (95 €). 
 ζ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους 
µισθολογικά ̟ροαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43 €). 
 η. Για τους κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υ̟ολοχαγούς και 
Ανθυ̟ολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά ̟ροαγόµενους 
στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα δύο ευρώ (32 €). 
 θ. Για Ανθυ̟ασ̟ιστές, Υ̟αξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες, σε είκοσι έξι 
ευρώ (26 €). 
6. Έξοδα ̟αράστασης τα ο̟οία ορίζονται ως εξής: 
 α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τριακόσια ̟ενήντα ευρώ (350 €). 
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και 
Π.Σ. σε διακόσια δέκα ̟έντε ευρώ (215 €). 
γ. Για το Γενικό Ε̟ιθεωρητή Στρατού, το ∆ιοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον 
Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αερο̟ορίας σε εκατόν ̟ενήντα 
ευρώ (150€). 
 7. Ευθύνης ∆ιοίκησης ∆ιεύθυνσης ορίζεται ως εξής: 
α. Για τους Ανώτατους Αξιωµατικούς, µε εξαίρεση τους ̟ροαγόµενους µισθολογικά, 
σε ενενήντα ̟έντε ευρώ (95 €). 
β. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους ̟ροαγόµενους 
µισθολογικά στο βαθµό, σε εβδοµήντα έξι ευρώ (76 €). 
γ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους 
̟ροαγόµενους µισθολογικά στους βαθµούς αυτούς, σε ̟ενήντα ε̟τά ευρώ (57 €). 
δ. Για Κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υ̟ολοχαγούς και Ανθυ̟ολοχαγούς ή 
αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά ̟ροαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, 
σε τριάντα οκτώ ευρώ (38 €). 
ε. Για Ανθυ̟ασ̟ιστές, Υ̟αξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες σε είκοσι οκτώ 
ευρώ (28€). 
8. Αυξηµένης Ε̟ιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων: 
α. Για τους Αξιωµατικούς και Υ̟αξιωµατικούς των Ενό̟λων ∆υνάµεων ορίζεται σε 
σαράντα τρία ευρώ (43€).». 
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32. Η ̟αράγραφος 10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής : 
«10. Στα στελέχη των Ενό̟λων ∆υνάµεων, στο αστυνοµικό ̟ροσω̟ικό της 
Ελληνικής Αστυνοµίας και στο ένστολο ̟ροσω̟ικό του Πυροσβεστικού και του 
Λιµενικού Σώµατος, χορηγείται µηνιαίως ε̟ίδοµα ειδικών συνθηκών, ̟οσό ίσο µε 
εξήντα ̟έντε ευρώ (65 €). Α̟ό τη χορήγηση του ανωτέρω ε̟ιδόµατος εξαιρούνται οι 
έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και ο̟λίτες θητείας.». 
 

33. Το ̟οσό της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 της αριθµ. 8002/32/122-α/6-9-2007 (Β’ 
1803) κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης και της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθµ. 
2/2381/0022/5-5-2009 (Β’ 928) όµοιας, διαµορφώνεται, α̟ό 1.8.2012, σε δύο ευρώ 
και εξήντα λε̟τά (2,60 €).».  
 

34. α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (Α’ 14), αντικαθίσταται α̟ό 
1.8.2012, ως εξής : 
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών του τακτικού ∆ιδακτικού και Ειδικού 
∆ιδακτικού Προσω̟ικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών καθορίζεται 
µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Λέκτορα, ο ο̟οίος ̟ολλα̟λασιάζεται µε τους 
̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 
 α. Καθηγητής                                1,36 
 β. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 1,20 
 γ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής              1,11 
 δ. Λέκτορας                              1,00 
 ε. Μέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού 0,94. 
 
 Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε εννιακόσια εβδοµήντα ̟έντε 
ευρώ (975 €).». 
 
β. Οι ̟ερι̟τώσεις β, γ, δ και στ της ̟αραγράφου 2 και η ̟αράγραφος 3 του άρθρου  
16 του ν. 3432/2006 αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής α̟ασχόλησης εντός των Α.Ε.Α., 
οριζόµενο, ως ακολούθως: 
 
 αα. Καθηγητής                               383 € 
 ββ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 350 € 
 γγ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής 278 € 
 δδ. Λέκτορας                                192 € 
 εε. Μέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού 85 €  
Το ανωτέρω ε̟ίδοµα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της 
εκ̟αιδευτικής τους άδειας. 
γ. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως: 
 αα. Καθηγητής                               218 € 
 ββ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 180 € 
 γγ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής 125 € 
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 δδ. Λέκτορας                                107 € 
 εε. Μέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού 64 €  
 
δ. Ερευνητικό ε̟ίδοµα, οριζόµενο, ως ακολούθως:  
Για τους κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
 αα. Καθηγητής                               200 € 
 ββ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 180 € 
 γγ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής               156 € 
 δδ. Λέκτορας                               104 € 
 
 Για τους µη κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
 αα. Καθηγητής                               145 € 
 ββ. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 145 € 
 γγ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής 124 € 
 δδ. Λέκτορας                                   91 € 
 
στ. Εξοδα ̟αράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου και στον 
∆ιευθυντή Σ̟ουδών οριζόµενα, κατά µήνα, ως ακολούθως: 
 αα. Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου 250€ 
 ββ. ∆ιευθυντής Σ̟ουδών                                200€ 
3. Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων αα των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου ̟ροσαυξάνονται κατά σαράντα ευρώ (40 €) µε τη συµ̟λήρωση είκοσι 
̟έντε ετών υ̟ηρεσίας». 
 

35. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν.3450/2006  (Α΄64), αντικαθίσταται α̟ό 
1.8.2012, ως εξής :  
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των  µελών του Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού και του 
Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού των Ακαδηµιών Εµ̟ορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθηγητή Εφαρµογών, ο ο̟οίος 
̟ολλα̟λασιάζεται µε τους ̟αρακάτω συντελεστές και στρογγυλο̟οιείται στην 
̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Καθηγητής    1,36 
β. Ανα̟ληρωτής Καθηγητής  1,21 
γ. Ε̟ίκουρος Καθηγητής   1,11 
δ. Καθηγητής Εφαρµογών   1,00 
ε. Μέλος Ε.∆Ι.Π.    0,94 
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται σε εννιακόσια 
εβδοµήντα ̟έντε ευρώ (975 €).» 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β. γ, δ και στ της ̟αραγράφου 2 και η ̟αράγραφος 3 του 
άρθρου 11 του  ν.3450/2006, αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής α̟ασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν., 
οριζόµενο, ως ακολούθως: 
 i) Καθηγητής                                                    383 ευρώ 
 ii) Ανα̟ληρωτής Καθηγητής                 350 ευρώ 
 iii) Ε̟ίκουρος Καθηγητής                 278 ευρώ 
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 iν) Καθηγητής Εφαρµογών                       192 ευρώ 
 ν) Μέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού  85 ευρώ 
 Το ανωτέρω ε̟ίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της 
εκ̟αιδευτικής τους άδειας. 
γ. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για 
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως: 
 i) Καθηγητής                                                 218 ευρώ 
 ii) Ανα̟ληρωτής Καθηγητής                 180 ευρώ 
 iii) Ε̟ίκουρος Καθηγητής                               125 ευρώ 
 iv) Καθηγητής Εφαρµογών                  107 ευρώ 
 ν) Μέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού    64 ευρώ 
δ. Ειδικό ε̟ίδοµα ναυτικής εκ̟αίδευσης και µετα̟τυχιακής έρευνας, για µέλη ̟ου 
έχουν τακτικές θέσεις. 
 αα. Για τους κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
 i) Καθηγητής                                    200 ευρώ 
 ii) Ανα̟ληρωτής Καθηγητής     181 ευρώ 
 iii) Ε̟ίκουρος Καθηγητής                156 ευρώ 
 iv) Καθηγητής Εφαρµογών                104 ευρώ 
 ββ. Για τους µη κατέχοντες µετα̟τυχιακούς τίτλους σ̟ουδών: 
 i) Ε̟ίκουρος Καθηγητής       100 ευρώ 
 ii) Καθηγητής Εφαρµογών     73 ευρώ 
στ. Έξοδα ̟αράστασης στους ∆ιευθυντές Σχολών και Ανα̟ληρωτές ∆ιευθυντών 
Σχολών οριζόµενα, κατά µήνα, ως ακολούθως: 
i) ∆ιευθυντές Σχολών 128 ευρώ 

 ii)    Ανα̟ληρωτές ∆/ντών Σχολών εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον 
̟έντε τµήµατα  62 ευρώ.» 
 3. Τα ̟οσά των ̟ερι̟τώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου ̟ροσαυξάνονται κατά σαράντα ευρώ (40 €) µε τη συµ̟λήρωση είκοσι 
̟έντε ετών υ̟ηρεσίας.» 
 

36. Ι) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται α̟ό 1.8.2012, 
ως εξής :  
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται µε βάση το 
βασικό µισθό του Ε̟ιµελητή, µε τους ̟αρακάτω συντελεστές, στρογγυλο̟οιούµενος 
στην ̟λησιέστερη µονάδα ευρώ: 
 α. Καθηγητής                                                    1,17 
 β. Ε̟ίκουρος Καθηγητής                                1,06 
 γ. Ε̟ιµελητής                                                    1,00 
 δ. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων                0,98 
 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της ̟αραγράφου αυτής ο βασικός  µισθός 
του Ε̟ιµελητή ορίζεται σε εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (933 €). 
 
ΙΙ) Οι ̟ερι̟τώσεις β, γ, δ και ε της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν.3205/2003 
αντικαθίστανται α̟ό 1.8.2012, ως εξής : 
«β. ∆ιδακτικής ̟ροετοιµασίας και εξωδιδακτικής α̟ασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. 
οριζόµενο ως εξής: 
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i. Καθηγητής                                      221 € 
ii. Ε̟ίκoυρoς Καθηγητής                  177 € 
 iii.         Ε̟ιµελητής                                      134 € 
 iv.         Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων  112 € 
 γ. Πάγια α̟οζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη ως 
εξής: 
 i.   Καθηγητής                                              208 € 
 ii.  Ε̟ίκουρος Καθηγητής                          158 € 
 iii. Ε̟ιµελητής                                              113 € 
 iv. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων          110 € 
 δ. Ειδικό ε̟ίδοµα ναυτικής εκ̟αίδευσης, οριζόµενο για όλες τις βαθµίδες σε 
εκατόν ̟έντε ευρώ (105 €). 
 ε. Έξοδα ̟αράστασης σε ∆ιευθυντές και Ανα̟ληρωτές ∆ιευθυντές Σχολών, 
οριζόµενα ως εξής: 
 i.    ∆ιευθυντές Σχολών  ογδόντα ̟έντε ευρώ (85 €) 
 ii. Ανα̟ληρωτές ∆ιευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον 
̟έντε τµήµατα σαράντα τρία  ευρώ (43 €).». 
 

37. Ο χρόνος και ο τρό̟ος ε̟ιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών α̟οδοχών ή 
συντάξεων, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου, καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών. 
 

38. α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης α) της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 
(Α΄ 152), ̟ροστίθεται, α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο: 
 «Στους αµειβόµενους µε ειδικά µισθολόγια ̟ου διορίζονται, ̟ροσλαµβάνονται, 
κατατάσσονται ή µετατάσσονται µετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η ̟ροϋ̟ηρεσία 
τους µέχρι και την εν λόγω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη 
χορήγηση ε̟ιδόµατος χρόνου υ̟ηρεσίας. » 
 
β.   Στο τέλος της ̟αρ.2 του άρθρου 27 του  4024/2011  (Α΄226)  ̟ροστίθενται οι 
λέξεις: «και µέχρι την τρο̟ο̟οίηση των διατάξεων του Β΄ Μέρους του ν.3205/2003 
µε τις ο̟οίες ε̟έρχονται µειώσεις στα  ειδικά µισθολόγια.»  
 

39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης ̟αροχής στους εν ενεργεία 
δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ̟ου 
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (Α’ 
276), ό̟ως ισχύει και ̟εριγράφεται στην α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης µε αριθµό  2/38031/0022/7-6-2010 (Β’ 898), θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί ως εξής: 
α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013,  
β) η ̟έµ̟τη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014,  
γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, θα καταβληθεί τον Νοέµβριο του 2014. 
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Γ.2.  ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1. α.  ∆α̟άνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 (Α’ 

247), ό̟ως ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3871/2010 (Α’ 141) και συµ̟ληρώθηκε 
µε το άρθρο 50 του ν.3943/2011 (Α’ 66) ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2011, καθ’ υ̟έρβαση των εγγεγραµµένων ̟ιστώσεων χωρίς την τήρηση 
της διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις ̟ερί αναλήψεως υ̟οχρεώσεων διατάξεις, 
οι ο̟οίες ̟εραιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξι̟ρόθεσµες οφειλές, 
δύνανται να ̟ληρωθούν  κατ’  εξαίρεση, σε βάρος των  ̟ιστώσεων του 
̟ροϋ̟ολογισµού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του ε̟όµενου 
οικονοµικού έτους, υ̟ό την α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟ληρούνται οι λοι̟ές 
̟ροϋ̟οθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών. 
 
β. Για την εγγραφή και µεταφορά των αναγκαίων ̟ιστώσεων στους 
̟ροϋ̟ολογισµούς των οικείων φορέων, ̟ρος εξόφληση ληξι̟ρόθεσµων 
υ̟οχρεώσεων, α̟αιτείται η υ̟ογραφή µνηµονίου κατανόησης µεταξύ του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών/Γ.Λ.Κράτους και του οικείου Υ̟ουργείου, µε το ο̟οίο 
αναλαµβάνεται ρητά η υ̟οχρέωση α̟ό τον αρµόδιο οικονοµικά υ̟εύθυνο για την 
εφεξής ̟ιστή και α̟αρέγκλιτη εφαρµογή των ̟ερί αναλήψεως υ̟οχρεώσεων 
διατάξεων και την α̟οφυγή της δηµιουργίας νέων ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων. 
Αντίστοιχα µνηµόνια υ̟ογράφονται µεταξύ των Υ̟ουργείων και των 
ε̟ο̟τευόµενων α̟ό αυτά φορέων. 
 

2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο µητρώο της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ̟αρόντος νόµου, δύνανται να 
ε̟ιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό α̟οκλειστικά και 
µόνο για την εξόφληση των ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων τους και µέχρι του ύψους 
των υφιστάµενων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2011 υ̟οχρεώσεων αυτών. 
 

3. Οι δα̟άνες ̟ροµήθειας φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, ορθο̟εδικού υλικού και 
χηµικών αντιδραστηρίων  των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του ΝΙΜΤΣ, των 
στρατιωτικών φαρµακείων και του Κέντρου Εφοδιασµού Ναυτικού ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν έως και 31.12.2011 δύνανται να εξοφληθούν κατά ̟αρέκκλιση 
των διατάξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του ν.2362/1995, του ν.2286/1995, του ̟.δ. 
60/2007, του ̟.δ. 118/2007 και του ̟.δ. 113/2010 (Α’ 194).   

 
4. ∆α̟άνες ̟ου εκκαθαρίζονται α̟ό το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και αφορούν 

αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ου ενεργούν για λογαριασµό 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,  ό̟ως δικηγορικές 
εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί ε̟ιµελητές, µεταφραστές, ̟ραγµατογνώµονες, 
συµβολαιογράφοι, καθώς και δα̟άνες για δηµοσιεύσεις στον τύ̟ο και µετακινήσεις 
µελών του Ν.Σ.Κ., ̟ου σχετίζονται µε δικαστικές ενέργειες, υ̟άγονται στην 
̟αράγραφο 2 του άρθρου 9 του ̟.δ. 113/2000. Εκκρεµείς ληξι̟ρόθεσµες δα̟άνες 
εξοφλούνται κατά τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση 1.  
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5. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 4 του άρθρου 7 του ̟.δ. 113/2010 αντί των λέξεων «Το 
̟ρώτο δεκαήµερο» τίθενται οι λέξεις «Μέσα στις ̟ρώτες είκοσι ηµέρες».   

 

6. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα   για την 
εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 

 
 

Γ.3. ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
 
∆α̟άνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ) ̟ου αφορούν:   
α) αµοιβές ιδιωτών συνεργατών, στατιστικών αντα̟οκριτών  και υ̟αλλήλων 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι ο̟οίοι α̟ασχολήθηκαν σε στατιστικές έρευνες και  
εργασίες 2011 και 2012, β) α̟οζηµίωση για ̟αρασχεθείσα υ̟ερωριακή α̟ασχόληση 
των υ̟αλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στο ̟λαίσιο των Γενικών Α̟ογραφών Πληθυσµού-
Κατοικιών-Κτιρίων, της Α̟ογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας και της ∆ιαδικασίας 
Υ̟ερβολικού Ελλείµµατος 2011-2012, γ) α̟οζηµίωση για µετακινήσεις εκτός έδρας 
υ̟αλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ για διενέργεια στατιστικών ερευνών 2011-2012, δ) αµοιβή 
για την ανά̟τυξη διαδικτυακής εφαρµογής υ̟οβολής στοιχείων ενδοκοινοτικού 
εµ̟ορίου (INTRASTAT) 2011, ε) αµοιβές εµ̟ειρογνωµόνων για ̟αροχή 
τεχνογνωσίας στην έρευνα Ισοτιµιών Αγοραστικών ∆υνάµεων και στην Α̟ογραφή  
Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 2011, στ) αµοιβή για τη νοµική εκ̟ροσώ̟ηση της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα δικαστήρια και την ̟αροχή άλλων νοµικών υ̟ηρεσιών ̟ρώτου 
εξαµήνου 2012, ζ) αµοιβή  εµ̟ειρογνώµονα για ̟αροχή συµβουλών και 
τεχνογνωσίας για τις Γενικές Α̟ογραφές Πληθυσµού-Κατοικιών-Κτιρίων 2011, 
εκκαθαρίζονται και ̟ληρώνονται  σε βάρος των ̟ιστώσεων του Προϋ̟ολογισµού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 
 

Γ.4.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.  
 

1. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν κατα̟έσει ή 
κατα̟ί̟τουν εγγυήσεις ̟ου ̟αρασχέθηκαν σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των νόµων 3066/2002 (Α’ 252) και 3912/2011 (Α’ 17), η ανώνυµη εταιρεία 
µε την ε̟ωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» εξοφλεί στο εξής τις 
σχετικές υ̟οχρεώσεις της ̟ρος τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα, µε την καταβολή µετρητών, 
τα ο̟οία της α̟οδίδονται α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε αντικατάσταση οµολόγων  
της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 22  του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ̟ου διακρατεί  η 
εταιρεία.  
Για το σκο̟ό αυτό, η εταιρεία, ε̟ιστρέφει  στο Ελληνικό ∆ηµόσιο οµόλογα του 
̟ροηγουµένου εδαφίου, τα ο̟οία  δεν έχουν λήξει, ίσης ονοµαστικής αξίας µε το 
̟οσό ̟ου λαµβάνει  α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο, χωρίς να ε̟έρχεται µεταβολή στο 
µετοχικό της κεφάλαιο, κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/20 ή άλλου 
νόµου ή του καταστατικού της.  
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Η κατά τα ανωτέρω γενόµενη εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων της ΕΤΕΑΝ ̟ρος τα 
̟ιστωτικά ιδρύµατα ε̟ιφέρει αυτόµατα ισό̟οση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας, κατά ̟αρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του κ.ν. 2190/20 ή άλλου 
νόµου ή του καταστατικού της. 
Μετά την ως άνω  µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι α̟αιτήσεις της  
Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. κατά των ̟ρωτοφειλετών για τα δάνεια των ο̟οίων είχε 
̟αρασχεθεί  η εγγύηση ̟ου κατέ̟εσε, καθίστανται α̟αιτήσεις του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και για τη βεβαίωσή τους ως δηµόσιο έσοδο εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της ̟αραγράφου 7 του  άρθρου 22 του ν. 3775/2009. 

 
2. Πιστωτικά ιδρύµατα τα ο̟οία, εντός του έτους 2012 και µέχρι την ̟ροηγούµενη 

ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ̟αρόντος νόµου, έλαβαν οµόλογα, σε εφαρµογή 
των διατάξεων της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009, δύνανται να τα 
ε̟ιστρέψουν στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ και να λάβουν σε µετρητά το ισό̟οσο της αξίας 
των εγγυήσεων ̟ου είχαν κατα̟έσει. Για το σκο̟ό αυτό, α̟οδίδονται στην 
ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις των δύο ̟ρώτων εδαφίων της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης 1. Συνε̟εία 
αυτής της διαδικασίας, κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου 
νόµου ή του καταστατικού της, ε̟έρχεται στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.  
µείωση, κατά το ̟οσό των µετρητών ̟ου καταβάλλει στο ̟ιστωτικό ίδρυµα και  
αύξηση κατά το ̟οσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων ̟ου της ε̟ιστρέφονται.  

 
3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της 

διαδικασίας αντικατάστασης και ε̟ιστροφής των οµολόγων. Με όµοια α̟όφαση τα 
ε̟ιστρεφόµενα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο οµόλογα δύνανται να ακυρώνονται στο 
σύνολό τους ή µερικά. Με κοινή  α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και 
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, δύναται να 
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων 
των ̟ροηγουµένων ̟ερι̟τώσεων της υ̟ο̟αραγράφου αυτής. 

 
4. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 (A’ 122),  

αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«10. Οµόλογα της ̟αραγράφου 6 ̟ου εκδόθηκαν µε την αριθ. 2/58044/0023 Α 
/05.08.2009 α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 1828),  
ονοµαστικής αξίας εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ αντικαθίστανται µε 
οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας, τα ο̟οία φέρουν ίδιους όρους µε τα 
αντικαθιστάµενα και ηµεροµηνία λήξης 10.08.2019». 

 
5. Στη διάταξη της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 22 του νόµου 3775/2009, κάθε 

αναφορά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ νοείται ως αναφορά στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ.  Α.Ε. 
 
6. Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 (A’ 122) καταργείται. 

 

Γ.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ     
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1. Η διάρκεια α̟ο̟ληρωµής των χορηγηθέντων δανείων α̟ό το Τ.Π.∆. ̟ρος τους  
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
αυτών, τους Συνδέσµους αυτών και τις ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις αυτών ε̟ιµηκύνεται 
ά̟αξ έως οκτώ (8) έτη α̟ό τη λήξη της δανειακής σύµβασης, ό̟ως αυτή ισχύει 
σήµερα, µε υ̟οβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου νοµικού 
̟ροσώ̟ου, µετά α̟ό α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου αυτού, στην ο̟οία θα 
καθορίζεται ο χρόνος της ε̟ιµήκυνσης. Παραλλήλως, µετά α̟ό την υ̟οβολή της 
ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, ̟ερίοδος χάριτος διάρκειας 
έως τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης α̟ό 1.1.2013, εντός της ο̟οίας καταβάλλονται 
µόνο τόκοι, κατά τον τρό̟ο και στον χρόνο, ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι σχετικές 
συµβάσεις, µε µειωµένο το ε̟ιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω ̟ερίοδο 
χάριτος, κατά µισή (0,5) ̟οσοστιαία µονάδα. Η ̟ερίοδος χάριτος ̟εριλαµβάνεται 
στον χρόνο ε̟ιµήκυνσης, ̟ου ̟αρέχεται δυνάµει του ̟αρόντος. 
Η ̟αρούσα ρύθµιση τίθεται σε ισχύ α̟ό την 1.1.2013. Οι λοι̟οί όροι της ισχύουσας 
δανειακής σύµβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ. 
Α̟ό την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια, ̟ου έχουν χορηγηθεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14). 
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει και για τα δάνεια, ̟ου έχουν εγκριθεί µέχρι τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος και θα συνοµολογηθούν έως 30.6.2013. 
 

2. Η αναφερόµενη στην ̟αρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια 
̟αράτασης α̟ο̟ληρωµής οφειλών ε̟ιµηκύνεται έως δέκα (10) ε̟ι̟λέον έτη. 

 
3. Η α̟οκλειστική ̟ροθεσµία της ̟ερ. γ’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 

ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, εντός της 
ο̟οίας θα ̟ρέ̟ει να έχει λάβει χώρα η συνοµολόγηση των σχετικών δανείων, 
̟αρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει υ̟οβληθεί το σχετικό αίτηµα το αργότερο 
έως 31.1.2013. Μετά την ̟αρέλευση της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, τα χρεωστικά 
ανοίγµατα, ό̟ως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.∆., βεβαιώνονται ή 
ε̟αναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υ̟ηρεσία του Τ.Π.∆. α̟ό 1.7.2013 υ̟έρ 
του Τ.Π.∆., µε βάση τα σχετικά στοιχεία ̟ου διαθέτει κατά του οικείου δήµου, και 
εισ̟ράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. 

 
4. Αναστέλλεται η ̟αρακράτηση του ένατου ενδεκατηµορίου έναντι τοκοχρεολυτικών 

δόσεων εξυ̟ηρέτησης χορηγηθέντων δανείων α̟ό το Τ.Π.∆. ̟ρος Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ 
βαθµού και τα τυχόν ̟αρακρατηθέντα ̟οσά ε̟ιστρέφονται σε αυτούς κατό̟ιν 
υ̟οβολής σχετικής αίτησής τους. 
Τα ως άνω οφειλόµενα ̟οσά, καθώς και οι τυχόν λοι̟ές ανεξόφλητες, κατά την  
1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσµων αυτών και των ∆ηµοτικών 
Ε̟ιχειρήσεων αυτών, α̟ό χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, 
εντός του έτους 2013, κατά µέγιστο σε ένδεκα (11) ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις, αρχής 
γενοµένης α̟ό 31.1.2013, µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.∆.  
 

5. Η ̟ροθεσµία του άρθρου 2 ̟αρ. 2 του ν.4038/2012, ̟ου αφορά στη συνοµολόγηση 
δανείου και λήγει στις 30.9.2012, ̟αρατείνεται µέχρι 30.6.2013.   
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

∆.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ν.3601/2007 ΚΑΙ Ν.3864/2010  
 

1. α. Στο τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 63∆ του νόµου 3601/2007 (Α’ 
178), οι λέξεις «Εντός τριµήνου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Εντός εξαµήνου».  

  
β. Η τρο̟ο̟οίηση της  ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης καταλαµβάνει και τις 
̟ερι̟τώσεις, στις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός καθορισµός του ̟οσού της διαφοράς έχει 
ήδη γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του ̟αρόντος νόµου.  
 

2. α. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 (Α’ 119) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 7, ως εξής: 
«7. Τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα τα ο̟οία λαµβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε 
τις  διατάξεις του ̟αρόντος καταβάλλουν ά̟αξ στο Ταµείο χρηµατικό ̟οσό, 
συνολικού ύψους ̟εντακοσίων ̟ενήντα ̟έντε εκατοµµυρίων και εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (555.600.000€), ε̟ακριβώς καθοριζόµενο ως ̟ρος το ύψος και τους 
όρους καταβολής για έκαστο ̟ιστωτικό ίδρυµα στην οικεία σύµβαση ̟ροεγγραφής, 
την ο̟οία το ̟ιστωτικό ίδρυµα θα συνάψει µε το Ταµείο µέχρι της 21ης ∆εκεµβρίου 
2012.» 
 

β. Στην ̟αρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3723/2008 ̟ροστίθεται µετά το ̟ρώτο εδάφιο νέο 
εδάφιο ως εξής:  
«Η ως άνω σταθερή α̟όδοση 10% είναι καταβλητέα σε κάθε ̟ερί̟τωση, κατά 
̟αρέκκλιση των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 ό̟ως ισχύει, εκτός του άρθρου 44Α, 
̟λην της ̟ερι̟τώσεως και στο µέτρο κατά το ο̟οίο η καταβολή του σχετικού ̟οσού 
θα οδηγούσε σε µείωση των κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του 
υ̟όχρεου ̟ιστωτικού ιδρύµατος κάτω α̟ό το ̟ροβλε̟όµενο ελάχιστο όριο.»  
 

3. Ό̟ου στις διατάξεις του ν.3864/2010 αναφέρονται οι λέξεις «Εκτελεστικό 
Συµβούλιο» ή «Εκτελεστικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή» ή «Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής» . 

 
4. Στην ̟αράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 ̟ροστίθενται στοιχεία (ε) και 

(στ) ως εξής:  
 

« (ε)να εκ̟ροσω̟εί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,  
(στ) να ασκεί ο̟οιαδή̟οτε άλλη αρµοδιότητα ̟ου δεν α̟ονέµεται ρητά στο Γενικό 
Συµβούλιο».  

 
5. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται 
α̟ό τον Πρόεδρο ή σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του 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». 
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6. Στο έβδοµο εδάφιο της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 6 οι λέξεις «της Ευρω̟αϊκής 
Κεντρικής Τρά̟εζας» διαγράφονται. 

 

7. Στο τέλος της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 ̟ροστίθεται εδάφιο 
ως εξής: «Με όµοια α̟όφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι ̟ου 
συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων ̟ροεγγραφής του Ταµείου, του 
̟ιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για την συµµετοχή του Ταµείου στην κάλυψη 
υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως του ̟ιστωτικού ιδρύµατος.» 

 
8. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 µετά τις 

λέξεις «των οµολογιών» ̟ροστίθενται οι λέξεις «και των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, η τιµή διάθεσης των κοινών µετοχών, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και οι όροι 
χορήγησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης». 
 

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

 
10. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 καταργείται. 

 

11. Tο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (A 40) 
καταργείται και ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 10 στο άρθρο 16Β του ν. 3864/2010 ως 
εξής:  

 «10. Μέχρι το διορισµό των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής 
Ε̟ιτρο̟ής και τη συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
ν.3864/2010, το Ταµείο διοικείται α̟ό το υφιστάµενο διοικητικό συµβούλιο. Με τον 
διορισµό των νέων οργάνων διοίκησης καταργείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ταµείου και ̟αύει η θητεία των µελών του αυτοδικαίως και αζηµίως.» 

 

∆.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠOΙΗΣΕΩΝ  
 

1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A΄70), ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 4 και 
5 ως εξής:  
« 4. Περιέρχονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά ̟λήρη και α̟οκλειστική κυριότητα, 
µε τα ̟αραρτήµατα και τα συστατικά τους, τα ̟αρακάτω ακίνητα, τα ο̟οία 
βρίσκονται στην έκταση του Μητρο̟ολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά, ό̟ως 
αυτή ορίζεται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 
α. Εκτάσεις του ̟ρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα κτίσµατα, συστατικά και 
̟αραρτήµατα ̟ου βρίσκονται σε αυτές, συνολικού εµβαδού 169.448,20 τ.µ., ό̟ως 
αυτές εµφαίνονται µε στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο α̟ό 
Οκτώβριο 2012 το̟ογραφικό διάγραµµα  κλίµακας 1: 1000  ̟ου θεωρήθηκε α̟ό τον 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και Στέγασης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, αντίγραφο του ο̟οίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο 
αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – διάγραµµα 1). 

 
β. Κτίσµα του ̟ρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, εµβαδού 149,80 τ.µ., ό̟ως αυτό 
εµφαίνεται µε στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο α̟ό Οκτώβριο 2012 το̟ογραφικό 
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διάγραµµα  κλίµακας 1: 200 ̟ου θεωρήθηκε α̟ό τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και Στέγασης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, αντίγραφο του 
ο̟οίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυτό στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραµµα  2). 

 
γ. Έκταση του ̟ρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα κτίσµατα, συστατικά και 
̟αραρτήµατα ̟ου βρίσκονται σε αυτή, εµβαδού 38.688,30 τ.µ., ό̟ως αυτή 
εµφαίνεται µε στοιχεία 3.1, 3.2, …….. 3.12, 3.13, 3.1 στο α̟ό Οκτώβριο 2012 
το̟ογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 500  ̟ου θεωρήθηκε α̟ό τον Προϊστάµενο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και Στέγασης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, 
αντίγραφο του ο̟οίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον ̟αρόντα νόµο στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραµµα 3). 

 
Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο̟οίο δηµοσιεύεται ο ̟αρών 
νόµος, καταχωρίζεται στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υ̟οφυκοφυλακείου 
και στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Η ως άνω καταχώριση α̟αλλάσσεται 
α̟ό κάθε φόρο, τέλος ή αµοιβή, συµ̟εριλαµβανοµένου κάθε τέλους, εισφοράς ή 
δικαιώµατος υ̟έρ του ∆ηµοσίου ή ο̟οιουδή̟οτε νοµικού ̟ροσώ̟ου δηµοσίου 
δικαίου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων και αµοιβών ή αντα̟οδοτικών 
τελών υ̟οθηκοφυλάκων και ̟άσης φύσης αντα̟οδοτικών τελών.  
 
5. Περιέρχεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο η ̟λήρης και α̟οκλειστική κυριότητα κάθε 
ακινήτου, µε τα ̟αραρτήµατα και τα συστατικά του, το ο̟οίο βρίσκεται εντός της 
έκτασης του Μητρο̟ολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά, ό̟ως αυτή 
̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου αυτού».  
 
β. Στο τέλος της υ̟ο̟αραγράφου α) της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 
4062/2012 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Με όµοιο Προεδρικό ∆ιάταγµα µ̟ορούν ε̟ίσης να τρο̟ο̟οιούνται ή 
αναθεωρούνται γενικά ̟ολεοδοµικά σχέδια, ̟ολεοδοµικές µελέτες, ρυµοτοµικά 
σχέδια και σχέδια ̟όλεως, καθώς και το̟ικά ρυµοτοµικά σχέδια του άρθρου 26 του 
ν. 1337/1983 (Α’ 33), ̟ροκειµένου να εναρµονιστούν µε τα όρια και το ̟εριεχόµενο 
των ειδικότερων ζωνών των ̟αραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις 
γης, τους όρους και ̟εριορισµούς δόµησης και  τους όρους ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος ή και κάθε άλλο θέµα  αναγκαίο για την ολοκληρωµένη ανά̟τυξη 
του Μητρο̟ολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά». 
 

2. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η µε αριθµ. 186/6-9-2011 Κοινή Υ̟ουργική 
Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών, Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Β’ 2061) κατά το µέρος ̟ου αφορά το ακίνητο µε αύξοντα 
αριθµό 34, Α.Β.Κ. 193, ∆ιεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα, ε̟ιφάνεια 10.000 τ.µ.. 
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη α̟όφαση θεωρείται ως 
µηδέ̟οτε γενοµένη. 
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β. Εγκρίνεται το ρυµοτοµικό διάγραµµα εντός Ζωνών ∆1 και ∆2 του 
Μητρο̟ολιτικού Πάρκου «Γουδή» του α̟ό 14-6-2011 ̟.δ. (∆’187) σε κλίµακα 
1:1000, ̟ου θεωρήθηκε α̟ό τον ∆ιευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑ∆ ΑΕ τον Οκτώβριο 
2012, και ̟ου αντίτυ̟ό του δηµοσιεύεται σε σε φωτοσµίκρυνση µε τον ̟αρόντα 
νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), µε τους ε̟ί  αυτού 
εµφαινόµενους κοινόχρηστους χώρους και τον  µε στοιχεία 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,5
4,53,52,51,50,21 οικοδοµήσιµο χώρο.  Ε̟ιτρε̟όµενες χρήσεις στον οικοδοµήσιµο 
χώρο καθορίζονται οι εξής: ̟ερίθαλψη, κοινωνική ̟ρόνοια, εκ̟αίδευση/έρευνα, 
διοίκηση. 
 
γ. Το ακίνητο µε στοιχεία 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,5
4,53,52,51,50,21, , το ο̟οίο εµφαίνεται στο δηµοσιευόµενο µε τον ̟αρόντα νόµο 
ρυµοτοµικό διάγραµµα ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟ροηγούµενη υ̟ο̟αράγραφο, 
ε̟ιφανείας 11.903,00 τ.µ. µετά των ε̟’ αυτού κτισµάτων, µεταβιβάζεται και 
̟εριέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «Ταµείο 
Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» κατά ̟λήρη κυριότητα, 
νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του ν. 3986/2011 
(Α’ 152). Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο ο̟οίο δηµοσιεύεται ο 
̟αρών νόµος καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υ̟οθηκοφυλακείου 
Αθηνών και στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης Αθηνών. 
 

3. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η µε αριθµ. 202/21.2.2012  (Β’  656) Κοινή Α̟όφαση 
των Υ̟ουργών Οικονοµικών,  Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υ̟οδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων  κατά το µέρος ̟ου αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 24, 
∆ιεύθυνση Α. Πα̟ανδρέου 37, Μαρούσι, ε̟ιφάνεια 28.000 τ.µ. και κτηµατολογική 
µερίδα 050142664006/0/0.  
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη α̟όφαση θεωρείται ως 
µηδέ̟οτε γενοµένη. 

 
β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) µε στοιχεία 1,2,3…140,141,1, εµβαδού 
231.092 τ.µ., το ο̟οίο εµφαίνεται στο το̟ογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000., 
̟ου θεωρήθηκε α̟ό τον ∆ιευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑ∆ ΑΕ  τον Οκτώβριο  
2012και ̟ου αντίτυ̟ό του δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον ̟αρόντα νόµο 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), κατατµείται στο ακίνητο 
ΙΕ1 µε στοιχεία 74,75,76…123,124,173,172,171…144,143,142,74, εµβαδού 95.352 τ.µ. 
και στο ακίνητο Ε2 µε στοιχεία 1,2,3…73,74,142,143…172,173,124,125…140,141,1, 
εµβαδού 135.740 τ.µ., ως εµφαίνονται στο ανωτέρω το̟ογραφικό διάγραµµα.  

 
γ. Το ακίνητο Ε1 της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟αραγράφου  µεταβιβάζεται και 
̟εριέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «Ταµείο 
Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» κατά ̟λήρη κυριότητα, 
νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του ν. 3986/2011.  
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δ. Ε̟ί του ακινήτου Ε2 το νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 ̟αρ. 1α 
του ν. 3027/2002 (Α’ 152) διατηρεί δικαίωµα ε̟ικαρ̟ίας.  
 
ε. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο̟οίο δηµοσιεύεται ο ̟αρών 
νόµος, καταχωρίζεται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου. 

 
4. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υ̟’ αριθ. 186/6.9.2011 Κοινή Α̟όφαση των 

Υ̟ουργών Οικονοµικών, Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υ̟οδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων (Β΄ 2061) κατά το µέρος ̟ου αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 35, 
Α.Β.Κ. 2248, ∆ιεύθυνση Κηφισίας 39, Μαρούσι, ε̟ιφάνεια 28.000 τ.µ.  
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη α̟όφαση θεωρείται ως 
µηδέ̟οτε γενοµένη. 

 
β. Ε̟ί του ενιαίου οικο̟έδου κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής 
έκτασης 14.300,54 τ.µ., το ο̟οίο α̟αρτίζεται α̟ό (α) το οικό̟εδο µε αριθµό Β.Κ. 
2248, έκτασης 11.494,86 τ.µ., το ο̟οίο είναι καταχωρισµένο στο Κτηµατολογικό 
Φύλλο του Κτηµατολογικού Βιβλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου µε Κ.Α.Ε.Κ. 
050142411001 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και (β) το οικό̟εδο 
εµβαδού 2.805,68 τ.µ., το ο̟οίο είναι καταχωρισµένο στο Κτηµατολογικό Φύλλο του 
Κτηµατολογικού Βιβλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου µε Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002 / 0 / 0 
κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου,  συνιστώνται α̟ό και µε τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4) και τα άρθρα 
1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, δύο (2) ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες 
ιδιοκτησίες και συγκεκριµένα: 

 
Α) Η υ̟ό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία ̟ου εµφαίνεται στο α̟ό Οκτωβρίου 
2012 το̟ογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200 του αγρονόµου-το̟ογράφου 
µηχανικού Ιωάννη Πα̟αστάµου, το ο̟οίο ̟ροσαρτάται στον ̟αρόντα νόµο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V),  α̟οτελείται  α̟ό ισόγειο 
και τρεις (3) ορόφους,  συνολικού εµβαδού 14.680,60 τ.µ., ̟λέον υ̟όγειων 
βοηθητικών χώρων εµβαδού 6.281,00 τ.µ. και η ο̟οία συµµετέχει µε ̟οσοστό 
συνιδιοκτησίας ε̟ί του ενιαίου οικο̟έδου  337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.  
Β) Η υ̟ό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία  ̟ου εµφαίνεται στο συνηµµένο, στον 
̟αρόντα νόµο, α̟ό Οκτωβρίου 2012 το̟ογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200 του 
αγρονόµου-το̟ογράφου µηχανικού Ιωάννη Πα̟αστάµου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), 
α̟οτελείται α̟ό υ̟όγειο, ισόγειο όροφο, και ε̟τά (7) ορόφους συνολικού εµβαδού 
28.856,50 τ.µ. ̟λέον υ̟όγειων βοηθητικών χώρων εµβαδού 5.327,62 τ.µ. και  η ο̟οία 
συµµετέχει µε ̟οσοστό συνιδιοκτησίας ε̟ί του ενιαίου οικο̟έδου 662,80/1000 εξ 
αδιαιρέτου.  

 
γ. Τρο̟ο̟οίηση της κατά την ̟ροηγούµενη υ̟ο̟αράγραφο σύστασης οριζοντίων 
ιδιοκτησιών, καθώς και καθορισµός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να 
γίνει ο̟οτεδή̟οτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο υ̟οβαλλόµενο σε µεταγραφή, 
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σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στις ο̟οίες υ̟άγονται εφεξής και τα διά του 
̟αρόντος συνιστώµενα εµ̟ράγµατα δικαιώµατα.   
δ. Μεταβιβάζεται και ̟εριέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την 
ε̟ωνυµία «Ταµείο Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» κατά 
̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή η υ̟ό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία της 
υ̟ο̟αραγράφου β., εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του ν. 
3986/2011. 
ε. Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο̟οίο δηµοσιεύεται ο ̟αρών 
νόµος καταχωρίζεται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου.  
στ. Α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου, το Παραχωρητήριο Χρήσης ∆ηµοσίου 
Ακινήτου της «Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου» µε αριθµό φακέλου 
312969/8.2.1991, µε το ο̟οίο ̟αραχωρήθηκε στην HELEXPO-∆ΕΘ Α.Ε. η χρήση του 
Β.Κ. 2248 δηµοσίου ακινήτου αρµοδιότητας Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας Αθηνών, ισχύει 
µόνο για την υ̟ό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία ̟ου συνίσταται µε την 
υ̟ο̟αράγραφο β. 

  
5. α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 ̟ροστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  
«Το Ταµείο συντάσσει, ε̟ίσης, τριµηνιαίες αναφορές ε̟ί των δραστηριοτήτων και 
των οικονοµικών καταστάσεών του, ̟ου ̟εριλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση του 
συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταµειακών ροών και οικονοµικής θέσης και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ηµερών α̟ό το τέλος κάθε τριµήνου.» 
 
β. Το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Κατά τα λοι̟ά, εφαρµόζονται οι διατάξεις ̟ερί εντολής του Α.Κ., µε εξαίρεση τα 
άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.». 
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Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 
Ε.1. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (̟.δ.186/1992, Α’ 84), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και 
ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης 
Συναλλαγών ̟ου έχει ως εξής: 

 
« ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Υ̟όχρεοι α̟εικόνισης συναλλαγών 
 

1. Κάθε ηµεδα̟ό ̟ρόσω̟ο των ̟αραγράφων 1 και 4 του άρθρου  2 και των 
̟αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόµου 2238/1994, κοινο̟ραξία, κοινωνία 
ή νοµική οντότητα ̟ου ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική ε̟ικράτεια και 
α̟οβλέ̟ει στην α̟όκτηση εισοδήµατος α̟ό εµ̟ορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
ή γεωργική ε̟ιχείρηση ή α̟ό ελευθέριο ε̟άγγελµα ή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη 
ε̟ιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκο̟ικές ή µη εταιρείες, έχει τις υ̟οχρεώσεις 
του ̟αρόντος νόµου σχετικά µε την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υ̟οβολή 
δεδοµένων για διασταύρωση.  

2. Τις υ̟οχρεώσεις της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου έχει και κάθε αλλοδα̟ό 
̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα ̟ου α̟οκτά ̟ραγµατική-φυσική ε̟αγγελµατική 
εγκατάσταση στην ελληνική ε̟ικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική 
ε̟ικράτεια α̟οβλέ̟οντας στην α̟όκτηση εισοδήµατος α̟ό εµ̟ορική ή 
βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική ε̟ιχείρηση ή α̟ό ελευθέριο ε̟άγγελµα ή α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ε̟ιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υ̟οχρεώσεις αυτές έχει και κάθε 
αλλοδα̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα ̟ου δεν έχει εγκατάσταση στην 
ελληνική ε̟ικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής 
ε̟ικράτειας ή ̟ραγµατο̟οιεί σε τέτοιο ακίνητο ̟ροσθήκες ή ε̟εκτάσεις. Τα 
αναφερόµενα στο ̟ροηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα ̟ρόσω̟α της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3. 

 
Άρθρο 2 

Τρό̟ος α̟εικόνισης συναλλαγών 
 

1. Α̟ό την α̟εικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και α̟ό τα στοιχεία 
̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων 
και να υ̟οστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική ̟ληροφόρηση και 
εφικτή  η ε̟αλήθευση αυτών α̟ό το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των 
φορολογικών αντικειµένων. 

2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, 
εκτός αν έχει νοµίµως ε̟ιτρα̟εί η τήρηση αυτών κατ’ άλλον τρό̟ο. Τα στοιχεία 
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̟ου εκδίδονται για συναλλαγές µε το εξωτερικό ε̟ιτρέ̟εται να διατυ̟ώνονται σε 
ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ’ αυτά το ξένο νόµισµα στο ο̟οίο γίνεται η 
συναλλαγή. 

Ειδικά, τα τιµολόγια και τα στοιχεία ̟ου ε̟έχουν θέση τιµολογίου 
συνενωµένα ή µη µε στοιχεία διακίνησης µ̟ορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα 
για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για 
ορισµένους υ̟όχρεους α̟εικόνισης συναλλαγών ή σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις, να 
ζητά για λόγους ελέγχου, µετάφραση των στοιχείων ̟ου εκφράζονται σε ξένη 
γλώσσα, τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µεταφρασµένα εντός ευλόγου ̟ροθεσµίας, η 
ο̟οία τίθεται α̟ό την φορολογική αρχή. Τα ̟οσά ̟ου αναφέρονται στα ανωτέρω 
στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε ο̟οιοδή̟οτε νόµισµα, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το ̟οσό του οφειλόµενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα 
του κράτους - µέλους στο ο̟οίο ̟ραγµατο̟οιείται η ̟αράδοση των αγαθών ή η 
̟αροχή των υ̟ηρεσιών µε τη χρήση του µηχανισµού µετατρο̟ής ̟ου ̟ροβλέ̟εται 
στο άρθρο 91 της οδηγίας 2006/112/ΕΕ. 

3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, ̟ου αφορά συναλλαγή ή άλλη ̟ράξη του 
υ̟όχρεου, ̟ρέ̟ει να στηρίζεται σε στοιχεία ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις 
του ̟αρόντος νόµου ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα ̟ρόσφορα α̟οδεικτικά 
στοιχεία. 

4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή µαγνητική 
µορφή, οι ο̟οίες εκδίδονται ή ̟αράγονται α̟ό τρά̟εζες ή άλλους ̟ιστωτικούς 
οργανισµούς και ̟ιστο̟οιούν την ̟ραγµατο̟οίηση α̟ό αυτές εισ̟ράξεων ή 
̟ληρωµών για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου ή 
ασφαλιστικών οργανισµών, ε̟έχουν θέση ̟αραστατικών εγγράφων των 
δοσοληψιών ̟ου αναφέρονται σ’ αυτές. 

5. Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος νόµου, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» 
νοείται το τιµολόγιο ̟ου ̟εριέχει τις α̟αιτούµενες σύµφωνα µε τον ̟αρόντα νόµο 
̟ληροφορίες και το ο̟οίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική 
µορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υ̟όκειται στην α̟οδοχή του 
α̟οκτώντος τα αγαθά ή του λή̟τη των υ̟ηρεσιών. 

Η αυθεντικότητα της ̟ροέλευσης, η ακεραιότητα του ̟εριεχοµένου και η 
αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται 
α̟ό τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της ̟εριόδου φύλαξής τους. 
Κάθε υ̟όχρεος ορίζει τον τρό̟ο διασφάλισης της αυθεντικότητας της ̟ροέλευσης, 
της ακεραιότητας του ̟εριεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του µε κάθε 
̟ρόσφορο τρό̟ο ο ο̟οίος διασφαλίζει την αξιο̟ιστία της διαδροµής µεταξύ 
τιµολογίου και ̟αράδοσης αγαθών ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών. Με τον όρο 
«αυθεντικότητα της ̟ροέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του 
̟ροµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του 
̟εριεχοµένου» νοείται ότι το ̟εριεχόµενο ̟ου α̟αιτείται σύµφωνα µε την ̟αρούσα 
οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 

Για την υλο̟οίηση των ̟ροαναφεροµένων η αυθεντικότητα της ̟ροέλευσης 
και η ακεραιότητα του ̟εριεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου, θεωρείται ότι 
διασφαλίζεται µε τους ̟ιο κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τρό̟ους: 

α) ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του Π.∆. 150/2001 (Α’  125). 
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β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Ε̟ιτρο̟ής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Ε̟ίσηµη 
Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την 
ανταλλαγή ̟ροβλέ̟ει τη χρησιµο̟οίηση διαδικασιών ̟ου να εξασφαλίζουν τη 
γνησιότητα της ̟ροέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

γ) σήµανση µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 
1809/1988.  

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟λήθος τιµολογίων α̟οστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση 
του ίδιου α̟οκτώντος αγαθά ή λή̟τη υ̟ηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα 
τιµολόγια είναι δυνατόν να ̟αρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η 
̟ρόσβαση στο σύνολο των ̟ληροφοριών κάθε τιµολογίου. 

Ειδικά, για συναλλαγές µε ιδιώτες το αντίτυ̟ο των φορολογικών στοιχείων ή 
̟αραστατικών ̟ου ̟ροορίζεται για τον ̟ελάτη, µ̟ορεί να µην α̟οστέλλεται σε 
χαρτί, εφόσον ο ̟ελάτης α̟οδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα ο̟οία 
̟εριέχουν όλα τα δεδοµένα και τις ενδείξεις ̟ου α̟οτυ̟ώνονται στο στέλεχος ή το 
ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων. 

6. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών µ̟ορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει 
ο̟οιοδή̟οτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και 
στοιχεία σε άλλο, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟ό το βιβλίο ή το στοιχείο ̟ου ̟ροκύ̟τει 
α̟ό τη συγχώνευση ή τη συνένωση ̟αρέχονται τουλάχιστον τα δεδοµένα των 
συγχωνευοµένων ή συνενωµένων βιβλίων ή στοιχείων. Ε̟ί συνένωσης βιβλίου µε 
στοιχείο το βιβλίο µ̟ορεί να τηρείται σε ̟ερισσότερα του ενός αντίτυ̟α. 

7. Σε ̟ερί̟τωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας του 
λογισµικού ̟αρατείνεται η ̟ροθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων µε εξαίρεση της 
αναλυτικής ̟ληροφόρησης της ̟αραγράφου 23 του άρθρου 4. Η ̟αράταση αυτή 
δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί την ̟ροθεσµία υ̟οβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος. 

8. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου χρησιµο̟οιεί ηλεκτρονικό 
υ̟ολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων 
υ̟οχρεούται να θέτει στη διάθεση του ̟ροϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., το κατάλληλο 
̟ροσω̟ικό για τη χρήση του λογισµικού της ε̟ιχείρησης, για όσο χρόνο α̟αιτηθεί, 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να ε̟ιτρέ̟ει, σε συνεργείο ελέγχου ̟ου 
συµµετέχει και υ̟άλληλος µε ειδικότητα ̟ληροφορικής, την α̟ευθείας λήψη 
ο̟οιουδή̟οτε στοιχείου ή ̟ληροφορίας α̟ό τα αρχεία του ηλεκτρονικού 
υ̟ολογιστή. Ε̟ίσης, υ̟οχρεούται να ̟αρέχει κάθε ̟ληροφορία στον φορολογικό 
έλεγχο σχετικά µε τις εφαρµογές λογισµικού ̟ου αναφέρονται τουλάχιστον στην 
εφαρµογή των διατάξεων της Φορολογικής Α̟εικόνισης Συναλλαγών. Τις 
υ̟οχρεώσεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου έχει και ό̟οιος αναλαµβάνει τη 
µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των υ̟όχρεων. 

 
Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις – Α̟αλλαγές 
 

1. Το ∆ηµόσιο, το ηµεδα̟ό ή αλλοδα̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ε̟ιτρο̟ή ή ένωση 
̟ροσώ̟ων µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα, το αλλοδα̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου δεν 
έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και α̟οκτά κυριότητα ή άλλο εµ̟ράγµατο 
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δικαίωµα ε̟ί ακινήτου στην ηµεδα̟ή, οι ξένες α̟οστολές και οι διεθνείς 
οργανισµοί υ̟οχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υ̟οβολή και διαφύλαξη των 
στοιχείων ̟ου ορίζονται ρητά α̟ό τον ̟αρόντα νόµο. 

Τα ̟ρόσω̟α αυτά, εκτός α̟ό το ∆ηµόσιο, όταν ενεργούν ̟ράξεις ̟αράδοσης 
αγαθών ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟άγονται στο φόρο ̟ροστιθέµενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήµατος θεωρούνται υ̟όχρεοι α̟εικόνισης συναλλαγών 
µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υ̟οχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10. 

2. ∆εν είναι υ̟όχρεοι α̟εικόνισης συναλλαγών τα φυσικά ̟ρόσω̟α, µε 
εξαίρεση τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες, τα ο̟οία, ευκαιριακά και ως ̟αρε̟όµενη 
α̟ασχόληση, ̟ωλούν ̟ροϊόντα ή ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες εκδίδονται 
στοιχεία α̟ό τον αντισυµβαλλόµενο.  

3. Α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
α̟οδείξεων λιανικής ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών φυσικό ̟ρόσω̟ο, ̟ου 
̟ραγµατο̟οίησε κατά την ̟ροηγούµενη ετήσια διαχειριστική ̟ερίοδο ακαθάριστα 
έσοδα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ α̟ό την ̟ώληση αγαθών ή την ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. 

Οι διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου της ̟αραγράφου αυτής δεν 
εφαρµόζονται ε̟ί ελευθέρων ε̟αγγελµατιών, ε̟ί υ̟όχρεων α̟εικόνισης 
συναλλαγών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν ακαθάριστα έσοδα α̟ό ̟ωλήσεις κατά ̟οσοστό 
τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών 
και σε ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα α̟ό ̟οσοστό, ε̟ί των υ̟όχρεων στην 
τήρηση ̟ληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και ε̟ί ̟ροσώ̟ων ̟ου ε̟ιλέγουν την 
ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  

4. Σε ̟ερι̟τώσεις µετασχηµατισµού ε̟ιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα 
δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος 
νόµου, ̟ου είχε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ή κλάδους ̟ου 
µετασχηµατίστηκαν. 

5. Έξοδα ̟ρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοι̟ές συναλλαγές ̟ου 
̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό τον ιδρυτή, ̟ριν τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου ή 
υ̟οκαταστήµατος αλλοδα̟ού ̟ροσώ̟ου ή κοινο̟ραξίας ή την έναρξη λειτουργίας 
ατοµικής ε̟ιχείρησης και ο̟οιασδή̟οτε ε̟ιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα 
βιβλία των ̟ροσώ̟ων αυτών µετά τη σύστασή τους ή την υ̟οβολή της δήλωσης 
έναρξης εργασιών, κατά ̟ερί̟τωση. 

 
Άρθρο 4 

Τήρηση Α̟λογραφικών ή ∆ι̟λογραφικών βιβλίων.  
 

1. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών τηρεί α̟λογραφικά ή δι̟λογραφικά 
βιβλία ό̟ως ορίζεται στις ̟αραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή α̟αλλάσσεται 
α̟ό την τήρηση βιβλίων ό̟ως ορίζεται στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 3 α̟ό την 
έναρξη κάθε διαχειριστικής του ̟εριόδου. 

2. Στην τήρηση δι̟λογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδα̟ές και 
αλλοδα̟ές ανώνυµες και ̟εριορισµένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, µ̟ορούν να τηρήσουν α̟λογραφικά 
βιβλία οι αλλοδα̟ές γενικά ε̟ιχειρήσεις ̟ου εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση 
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τις διατάξεις των α.ν. 89/1967 (Α’ 132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υ̟οκαταστήµατα 
των αλλοδα̟ών αερο̟ορικών ε̟ιχειρήσεων ̟ου λειτουργούν στην Ελλάδα και 
α̟αλλάσσονται α̟ό τη φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας 
καθώς και οι αλλοδα̟ές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της ̟αραγράφου 2 
του άρθρου 1.  
 3. Σε α̟λογραφικά βιβλία εντάσσονται µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου αυτού: 

α) Ο ̟ράκτορας εφηµερίδων και ̟εριοδικών, καθώς και ο ̟ρατηριούχος 
χονδρικής ̟ώλησης κα̟νοβιοµηχανικών ̟ροϊόντων. 

Ό̟οιος α̟ό τους ̟αρα̟άνω υ̟όχρεους α̟εικόνισης συναλλαγών διατηρεί 
και κλάδο ̟αροχής άλλων υ̟ηρεσιών ή ̟ώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις 
δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας ̟ου αντιστοιχεί στο σύνολο των 
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.   

β) Ο εκµεταλλευτής ̟λοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 
27/1975. 

γ) Ο ̟ρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµ̟ορία βενζίνης και 
̟ετρελαίου και ο ̟ωλητής ̟ετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης. 

Ό̟οιος α̟ό τους ̟αρα̟άνω υ̟όχρεους α̟εικόνισης συναλλαγών των 
̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ διατηρεί και κλάδο ̟ώλησης άλλων αγαθών ή ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας ̟ου αντιστοιχεί 
στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. 

δ) Ο νέος υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. 
ε) Τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3, σε ̟ερί̟τωση υ̟οχρέωσης 

τήρησης δι̟λογραφικών βιβλίων. 
4. Στην κατηγορία ̟ου αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι 

λοι̟οί υ̟όχρεοι α̟εικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και των αστικών ε̟αγγελµατικών εταιρειών δικηγόρων των 
̟ροεδρικών διαταγµάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 120), για τους ο̟οίους 
δεν ̟ροβλέ̟εται ένταξη µε βάση τις διατάξεις των ̟αραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού. 

5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων τα 
όρια για την ένταξη σε τήρηση α̟λογραφικών ή δι̟λογραφικών βιβλίων, 
ορίζονται µε βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της ̟ροηγούµενης 
διαχειριστικής ̟εριόδου, ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αν η ̟ροηγούµενη διαχειριστική ̟ερίοδος είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη του 
12µήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 
βρίσκονται µε αναγωγή. 

Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων 

Α̟λογραφικά 
(Β΄ Κατηγορίας) 

µέχρι και  1.500.000 ευρώ 
 

∆ι̟λογραφικά 
(Γ΄ Κατηγορίας) 

Άνω των  1.500.000 ευρώ 



47 

 

Όταν ̟ωλούνται αγαθά για λογαριασµό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για 
την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών ̟ου ̟ωλήθηκαν. 

6. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών, α̟ό την έναρξη της διαχειριστικής 
του ̟εριόδου, µ̟ορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας α̟ό εκείνη στην 
ο̟οία εντάσσεται, µε την ̟ροϋ̟όθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των 
στοιχείων, ̟ου ορίζονται για την κατηγορία αυτή. 

7. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου εντάσσεται σε τήρηση 
δι̟λογραφικών βιβλίων για την άσκηση του ε̟αγγέλµατός του, τηρεί λογιστικά 
βιβλία κατά τη δι̟λογραφική µέθοδο µε ο̟οιοδή̟οτε λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα 
µε τις γενικά ̟αραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

8. Με την ε̟ιφύλαξη των ̟αραγράφων 13 και 14 του ̟αρόντος άρθρου, για 
την τήρηση των ηµερολογίων και καθολικών εφαρµόζεται υ̟οχρεωτικά το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.∆. 1123/1980, Α’ 283), µόνο ως ̟ρος την 
δοµή, την ονοµατολογία και το ̟εριεχόµενο των ̟ρωτοβαθµίων, δευτεροβαθµίων 
και των υ̟ογραµµισµένων τριτοβαθµίων λογαριασµών, και α̟ό  τους 
λογαριασµούς της οµάδας 9 µόνο ο λογαριασµός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα 
α̟ό ̟ωλήσεις αγαθών (λογαριασµοί 70, 71) υ̟ερβαίνουν τα ̟έντε (5) εκατοµµύρια 
ευρώ ανά λογαριασµό. Η ανά̟τυξη των δευτεροβαθµίων λογαριασµών, σε µη 
θεσµοθετηµένους α̟ό τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθµίους 
λογαριασµούς, καθώς και η ανά̟τυξη των τριτοβαθµίων λογαριασµών σε ε̟ί̟εδο 
τεταρτοβαθµίων, γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του 
υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών. 

∆ιατάξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων 
κατισχύουν των διατάξεων των ̟ροηγούµενων εδαφίων. 

Α̟ό τους λογαριασµούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών ̟ρέ̟ει 
να ̟ροκύ̟τουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε 
να είναι ευχερής η ̟ληροφόρηση ή η ε̟αλήθευση α̟ό το φορολογικό έλεγχο, για 
τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειµένων. 

9. Το ̟ρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της ̟αραγράφου 21 του 
άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και ε̟ί τήρησης δι̟λογραφικών βιβλίων. 

10. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου τηρεί δι̟λογραφικά βιβλία 
τηρεί ε̟ίσης: 

10.1. Μητρώο ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 
στην ̟αράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έ̟ι̟λα και σκεύη 
µ̟ορεί να ̟αρακολουθούνται στο µητρώο ̟αγίων ανά συντελεστή α̟όσβεσης. 

10.2. Βιβλίο α̟ογραφών στο ο̟οίο µετά α̟ό καταµέτρηση καταγράφονται 
και α̟οτιµώνται όλα τα στοιχεία της ε̟αγγελµατικής του ̟εριουσίας ̟ου κατέχει 
κατά τη λήξη της διαχειριστικής του ̟εριόδου. Την ίδια υ̟οχρέωση έχουν στο τέλος 
κάθε έτους και τα νοµικά ̟ρόσω̟α του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ̟ου έχουν 
τεθεί σε εκκαθάριση ̟ου διαρκεί ̟έραν του έτους. Για την α̟οτίµηση των στοιχείων 
της α̟ογραφής εφαρµόζονται υ̟οχρεωτικά οι κανόνες α̟οτίµησης του ̟.δ. 
1123/1980. 

Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυ̟α (∆.Λ.Π.), η αξία των µενόντων α̟οθεµάτων των ιδιο̟αραχθέντων 
έτοιµων ̟ροϊόντων και της ̟αραγωγής σε εξέλιξη, ό̟ως αυτή ̟ροσδιορίζεται µε 
βάση τα ∆.Λ.Π. δεν ανα̟ροσαρµόζεται µε τις διαφορο̟οιήσεις στοιχείων κόστους 
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µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υ̟άρχουν, 
̟οσοτικο̟οιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν α̟οτελούν στοιχεία 
κόστους των ̟ωληθέντων ή των µενόντων ̟ροϊόντων και καταχωρούνται στον 
Πίνακα των Φορολογικών Α̟οτελεσµάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συµφωνίας 
Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), ̟ου ορίζονται α̟ό τις διατάξεις της 
̟αραγράφου 14 του άρθρου αυτού. 

Στο βιβλίο α̟ογραφών καταχωρούνται: 
α) Τα α̟οθέµατα τα ο̟οία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις 

διακεκριµένα για κάθε α̟οθηκευτικό χώρο. Τα α̟οθέµατα ̟ου βρίσκονται σε 
τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να α̟αιτείται καταχώρηση και κατά 
α̟οθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει το είδος, τη 
µονάδα µέτρησης, την ̟οσότητα, την κατά µονάδα αξία, στην ο̟οία α̟οτιµήθηκε 
κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται µε µία εγγραφή για ολόκληρη 
την ̟οσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε α̟οθηκευτικό χώρο. Τα ̟ιο ̟άνω 
αναφερόµενα αγαθά ̟ου βρίσκονται σε υ̟οκατάστηµα ή σε α̟οθηκευτικό χώρο 
καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο α̟ογραφών της έδρας και τα δεδοµένα 
των αγαθών αυτών  δίνονται άµεσα στον έλεγχο ̟ου διενεργείται  στο 
υ̟οκατάστηµα ή στον α̟οθηκευτικό χώρο.   

β) Τα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία τα ο̟οία αναγράφονται κατά οµοειδείς 
κατηγορίες τουλάχιστον µε την αξία κτήσης ή κόστος  ιδιοκατασκευής, 
̟ροσαυξηµένο µε τις δα̟άνες ε̟εκτάσεων ή ̟ροσθηκών και βελτιώσεων, τις 
α̟οσβέσεις τους και την ανα̟όσβεστη αξία τους. 

Σε ̟ερί̟τωση ολοσχερούς α̟όσβεσης ̟αγίου ̟εριουσιακού στοιχείου 
διατηρείται στο µητρώο ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων ανα̟όσβεστη αξία ενός 
λε̟τού του ευρώ, όταν το ̟εριουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να ̟αραµένει 
στην κυριότητα του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών. 

Κατ’ εξαίρεση, τα έ̟ι̟λα και σκεύη µ̟ορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο 
α̟ογραφών, κατά συντελεστή α̟οσβέσεων, µε το συνολικό ̟οσό της αξίας κτήσης 
τους, τις α̟οσβέσεις και την ανα̟όσβεστη αξία τους. 

γ) Τα λοι̟ά στοιχεία του ενεργητικού και του ̟αθητικού, τα ο̟οία µ̟ορεί να 
καταχωρούνται στο βιβλίο α̟ογραφών µε τα υ̟όλοι̟α µόνο των ̟ρωτοβάθµιων 
λογαριασµών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασµού δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά 
για τις µετοχές, τις οµολογίες και τα λοι̟ά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος 
η ̟οσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. 

δ) Τα α̟οθέµατα κυριότητας άλλου υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου 
βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής ̟εριόδου στις εγκαταστάσεις του κατ’ 
είδος και ̟οσότητα, εφόσον τα δεδοµένα αυτά δεν ̟ροκύ̟τουν α̟ό άλλα βιβλία. 

ε) Ο νόµιµα συνταχθείς ισολογισµός και λογαριασµός α̟οτελεσµάτων 
χρήσης, ο ̟ίνακας  διάθεσης α̟οτελεσµάτων, η κατάσταση του λογαριασµού 
γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα υ̟οδείγµατα των ̟αραγράφων 4.1.202, 
4.1.302 και 4.1.402 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980, καθώς και οι ̟ίνακες ̟ου 
ορίζονται α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις Α΄ και Γ΄ της ̟αραγράφου 15 του άρθρου αυτού. 
Ειδικά τα νοµικά ̟ρόσω̟α του άρθρου 101 του νόµου 2238/1994 ̟ου τελούν υ̟ό 
εκκαθάριση ̟ου διαρκεί ̟έραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο 
α̟ογραφών ̟ροσωρινό ισολογισµό λογαριασµό α̟οτελεσµάτων χρήσης και 
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κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα υ̟οδείγµατα 
του ̟ροηγούµενου εδαφίου. 

11. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου τηρεί δι̟λογραφικά βιβλία, 
υ̟οχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική ̟ερίοδο, ο 
ο̟οίος ενηµερώνεται µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα της λήξης της ̟ροθεσµίας 
υ̟οβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε τα αναλυτικά δεδοµένα του 
τελευταίου ̟ροσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασµών όλων των 
βαθµίδων, των ηµερολογίων, του βιβλίου α̟ογραφών και ισολογισµού, των 
̟ληροφοριών της ̟αραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του µητρώου ̟αγίων, 
εφόσον αυτά τηρούνται µηχανογραφικά. 

12. Η ενηµέρωση των δι̟λογραφικών βιβλίων γίνεται: 
α) Του ή των ηµερολογίων µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα α̟ό την 

έκδοση ή λήψη του κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικού και ε̟ί ταµειακών ̟ράξεων 
α̟ό τη διενέργειά τους. Η ̟ροθεσµία αυτή δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί την εµ̟ρόθεσµη 
υ̟οβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια ̟ροθεσµία ενηµερώνεται το γενικό 
καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά µε εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών 
ε̟ιχειρήσεων τα ο̟οία µ̟ορεί να ενηµερώνονται µέχρι την εικοστή (20η) του 
µεθε̟όµενου µήνα. 

β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου 
Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων µέχρι την ̟ροθεσµία 
κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

γ) Η ̟οσοτική καταχώριση των α̟οθεµάτων στο βιβλίο α̟ογραφών ή σε 
καταστάσεις µέχρι την 20η ηµέρα του µεθε̟όµενου µήνα α̟ό τη λήξη της 
διαχειριστικής ̟εριόδου. 

δ) Του βιβλίου α̟ογραφών µε την αξία των α̟οθεµάτων και των λοι̟ών 
̟εριουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιµο του ισολογισµού µέχρι την 
εµ̟ρόθεσµη υ̟οβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

13. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου συντάσσει τις Ετήσιες 
Οικονοµικές του Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α (∆.Λ.Π.) 
τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ή µε 
βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 

14. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα 
µε τους κανόνες των ∆.Λ.Π. υ̟οχρεούται: 

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 

Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε 
̟ρωτοβάθµιο διαφορο̟οιηµένο λογαριασµό σε χρέωση ή ̟ίστωση: 

α) Η αξία ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα τηρούµενα βιβλία (Λογιστική βάση). 
β) Η αξία ό̟ως ̟ροσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής 

νοµοθεσίας (Φορολογική βάση). 
γ) Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων, το ο̟οίο µ̟ορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιµο̟οιείται ως βάση του ̟οσοτικού 
̟ροσδιορισµού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα 
Φορολογικών Α̟οτελεσµάτων, στο βαθµό ̟ου, κατά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., 
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̟ροκύ̟τουν διαφορές στην α̟οτίµηση ̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων είτε λόγω 
της διαφορο̟οίησης της ̟ρο των α̟οσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της 
διαφορο̟οίησης των συσσωρευµένων α̟οσβέσεων.  

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Α̟οτελεσµάτων Χρήσης, 
Σχηµατισµού Φορολογικών Α̟οθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Φορολογικών Α̟οθεµατικών, των ο̟οίων τα δεδοµένα ̟ροκύ̟τουν α̟ό 
λογαριασµούς ̟ου τηρούνται µε τη δι̟λογραφική µέθοδο. 

15. Οι συναλλαγές του υ̟οκαταστήµατος µε εξηρτηµένη λογιστική, αντί να 
καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της 
έδρας και ειδικά οι αγορές, οι ̟ωλήσεις και το ταµείο κάθε υ̟οκαταστήµατος 
̟αρακολουθούνται χωριστά α̟ό τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου 
υ̟οκαταστήµατος και δίνεται άµεσα στον έλεγχο το υ̟όλοι̟ο ταµείου κάθε 
υ̟οκαταστήµατος για το ο̟οίο δεν τηρούνται βιβλία µέχρι την ηµέρα ̟ου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αραγράφου 12 του άρθρου αυτού 
έ̟ρε̟ε να έχει γίνει η ενηµέρωση των ηµερολογίων. 

Στο υ̟οκατάστηµα α̟ό τα βιβλία του ο̟οίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 
α̟οτέλεσµα τηρούνται  ίδια δι̟λογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό α̟οτέλεσµα 
το ο̟οίο ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας. 

16. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου εντάσσεται σε τήρηση 
α̟λογραφικών βιβλίων τηρεί: 

α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 
β) Βιβλίο α̟ογραφών ή καταστάσεις α̟ογραφής, εφόσον τα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδά του α̟ό την ̟ώληση αγαθών υ̟ερέβησαν το όριο των εκατό 
̟ενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της ̟ρώτης διαχειριστικής ̟εριόδου 
δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 

17. Στο  βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριµένα: 
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθµός και η χρονολογία έκδοσης 

ή λήψης του, καθώς και το ονοµατε̟ώνυµο ή η ε̟ωνυµία του εκδότη των στοιχείων 
αγορών και εξόδων. 

β) Τα έσοδα α̟ό την ̟ώληση εµ̟ορευµάτων, ̟ροϊόντων, ̟ρώτων και 
βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, α̟ό την ̟αροχή υ̟ηρεσίας και α̟ό λοι̟ές 
̟ράξεις. 

γ) Οι δα̟άνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον 
̟ροορισµό τους για µετα̟ώληση ή ̟αραγωγή ̟ροϊόντων, oι δα̟άνες λήψης 
υ̟ηρεσιών, τα  γενικά έξοδα και λοι̟ές ̟ράξεις. 

δ) Η αξία αγοράς και ̟ώλησης των ̟αγίων στοιχείων. 
ε) Ο Φ.Π.Α. ̟ου αντιστοιχεί στις ̟ιο ̟άνω ̟ράξεις. 
στ) Οι αυτο̟αραδόσεις αγαθών ή η  ιδιοχρησιµο̟οίηση  υ̟ηρεσιών. 
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασµό τρίτου ̟ου αφορούν ̟ράξεις για τις 

ο̟οίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των ̟αραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του 
̟αρόντος. 

η) Οι ε̟ιστροφές και οι εκ̟τώσεις ̟ου γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο ε̟ί των 
̟ιο ̟άνω ̟ράξεων, οι ο̟οίες καταχωρούνται αφαιρετικά α̟ό τις αντίστοιχες 
στήλες. 
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Το ̟οσό κάθε ̟ράξης των ̟ερι̟τώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον 
χρόνο ενηµέρωσής, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις 
ανάλογα µε τις ανάγκες του Φ.Π.Α.. 

18. Η καταχώρηση - ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων µε τις ̟ιο ̟άνω 
̟ράξεις γίνεται µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου 
και όχι ̟έραν του χρόνου της εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της ̟εριοδικής δήλωσης 
Φ.Π.Α.. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την διάρκεια της χρήσης λαµβάνονται στοιχεία 
αγοράς αγαθών ̟ριν α̟ό την ̟αραλαβή τους, η ενηµέρωση των βιβλίων γίνεται 
κατά την ̟αραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαµβάνονται 
στοιχεία αγοράς αγαθών ̟ου δεν έχουν ακόµα ̟αραληφθεί, καταχωρούνται 
σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και 
τακτο̟οιούνται µε την ̟αραλαβή των αγαθών 

Ε̟ι̟λέον, µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, 
συγκεντρωτικά και όχι ανά ̟αραστατικό, ανάλυση των δεδοµένων της 
̟αραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας 
εισοδήµατος για τον ̟ροσδιορισµό του α̟οτελέσµατος και την συµ̟λήρωση των 
φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων ̟ου ορίζονται µε τις διατάξεις  του 
̟αρόντος νόµου. 

19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις 
καταχωρείται, µέχρι τον χρόνο της εµ̟ρόθεσµης  υ̟οβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος για κάθε ̟άγιο ̟εριουσιακό στοιχείο, η ηµεροµηνία και η 
αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής α̟όσβεσής του, οι 
α̟οσβέσεις και η ανα̟όσβεστη αξία.  

20. Στο βιβλίο α̟ογραφών ή σε καταστάσεις α̟ογραφής καταχωρούνται τα 
εµ̟ορεύµατα, τα ̟ροϊόντα, τα ηµιέτοιµα, οι Α΄ και Β΄ ύλες καθώς και τα υλικά 
συσκευασίας, τα ο̟οία κατέχει ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη 
της διαχειριστικής του ̟εριόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε 
εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται µε τον τρό̟ο ̟ου ορίζεται µε 
τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α΄ της υ̟ο̟αραγράφου 10.2 της ̟αραγράφου 10 του 
άρθρου 4. Τα ̟ιο ̟άνω αναφερόµενα αγαθά ̟ου βρίσκονται σε υ̟οκατάστηµα ή σε 
α̟οθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο α̟ογραφών της 
έδρας και τα δεδοµένα των αγαθών αυτών  δίνονται άµεσα στον έλεγχο ̟ου 
διενεργείται  στο υ̟οκατάστηµα ή στον α̟οθηκευτικό χώρο.   

Το βιβλίο ενηµερώνεται, µε την ̟οσοτική καταχώρηση των α̟οθεµάτων, 
µέχρι την 20η Φεβρουαρίου του ε̟όµενου έτους, η δε αξία τίθεται µέχρι τον χρόνο 
της εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

21. Τα ̟οσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α ̟ου αντιστοιχεί σ' αυτά 
µ̟ορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες ̟ου αφορούν, µε ένα ̟οσό, για 
κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων ̟ου εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή 
του ̟ρώτου και τελευταίου αριθµού. 

Σε ̟ερί̟τωση χρήσης φορολογικής  ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο 
αριθµός του ηµερήσιου δελτίου «Ζ», ό̟ως ορίζεται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες 
α̟οφάσεις ̟ερί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.µ. 
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Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ηµερήσιων δελτίων «Ζ» µε µία 
µηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή µε βάση δελτίο µηνιαίας αναφοράς, ̟ου 
εκτυ̟ώνεται α̟ό την φ.τ.µ., και στο ο̟οίο εµφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα 
των ε̟ιµέρους ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε αναγραφή στο βιβλίο εσόδων - εξόδων 
της ̟εριόδου ̟ου αφορά καθώς και του ̟ρώτου και του τελευταίου αριθµού του 
ηµερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου µήνα. Τα ηµερήσια δελτία «Ζ» θα 
συνεχίσουν να εκδίδονται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόµενα α̟ό τις 
εκάστοτε ισχύουσες α̟οφάσεις ̟ερί τεχνικών ̟ροδιαγραφών των φ.τ.µ. και των 
διατάξεων της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 9. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και 
τα ̟αρα̟άνω δελτία αναφοράς. 

 Τα ̟οσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α ̟ου αντιστοιχεί σ’ αυτά 
µ̟ορεί ε̟ίσης να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες ̟ου αφορούν, µε ένα 
̟οσό, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα δίνεται άµεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί α̟ό αυτόν 
κατάσταση µε ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων ̟ου 
εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του ̟ρώτου και τελευταίου αριθµού ή του 
αύξοντα αριθµού του ηµερήσιου δελτίου «Z» κατά ̟ερί̟τωση. 

Τα ̟οσά των εξόδων µέχρι εκατόν ̟ενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. 
̟ου αντιστοιχεί σε αυτά µ̟ορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες ̟ου 
αφορούν συγκεντρωτικά µε ένα ̟οσό, µε αναγραφή και του ̟λήθους των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

22. Στο υ̟οκατάστηµα, ̟λην των ̟ρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται 
βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υ̟οκαταστήµατος µε δυνατότητα 
µη τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι ̟ωλήσεις κάθε υ̟οκαταστήµατος 
̟αρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της έδρας, α̟ό τα 
αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υ̟οκαταστήµατος. 

Όταν στο υ̟οκατάστηµα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα 
δεδοµένα του καταχωρούνται διακεκριµένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο 
της έδρας  µέχρι την ̟ροθεσµία ενηµέρωσής του. 

23. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών της ̟αραγράφου αυτής, 
ανεξάρτητα α̟ό την κατηγορία των βιβλίων ̟ου τηρεί, εκµεταλλευτής χώρου 
διαµονής ή φιλοξενίας, εκ̟αιδευτηρίου, κλινικής ή θερα̟ευτηρίου, κέντρων 
αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου στάθµευσης, καθώς και οι γιατροί και 
οδοντίατροι, ̟αρέχουν ασφαλείς ̟ληροφορίες για τις συναλλαγές τους µέχρι την 
έκδοση του στοιχείου, για το ο̟οίο έχουν υ̟οχρέωση, ό̟ου και αναγράφονται τα 
στοιχεία του ̟ελάτη. Η διασφάλιση των ̟ληροφοριών αυτών γίνεται είτε µε την 
καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρηµένα έντυ̟α ή, ε̟ί µηχανογραφικής τήρησης, µε 
τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του νόµου 1809/1988 (Α’ 222). Η 
̟αρούσα ̟αράγραφος ̟αύει να ισχύει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014.  

 
Άρθρο 5 

∆ελτίο Α̟οστολής 
 

1. ∆ελτίο α̟οστολής εκδίδεται α̟ό τον υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών: 
α) σε κάθε ̟ερί̟τωση χονδρικής ̟ώλησης ή ̟αράδοσης ή διακίνησης 

αγαθών ̟ρος ο̟οιονδή̟οτε και για ο̟οιοδή̟οτε σκο̟ό, εφόσον δεν εκδόθηκε 
συνενωµένο δελτίο α̟οστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας, 
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β) σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟αραλαβής α̟ό αυτόν αγαθών για διακίνηση, α̟ό µη 
υ̟όχρεο σε έκδοση δελτίου ή α̟ό αρνούµενο την έκδοσή του, 

γ) ε̟ί διακίνησης αγαθών µεταξύ των ε̟αγγελµατικών εγκαταστάσεών του.  
δ) ε̟ί ̟οσοτικής ̟αραλαβής σε ε̟αγγελµατική του εγκατάσταση, χωρίς 

στοιχείο διακίνησης, εµ̟ορεύσιµων ή ̟άγιων αγαθών α̟ό ο̟οιονδή̟οτε τρίτο για 
αγορά, ̟ώληση, α̟λή διαµεσολάβηση ̟ρος ̟ώληση, α̟οθήκευση, φύλαξη, χρήση 
καθώς και για ε̟εξεργασία στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο α̟οστολέας είναι υ̟όχρεος 
α̟εικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την 
̟αραλαβή των αγαθών εκδίδεται άµεσα τιµολόγιο αγοράς δεν α̟αιτείται να 
εκδίδεται δελτίο α̟οστολής. 

2. ∆ελτίο α̟οστολής εκδίδεται και α̟ό τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 3, σε ̟ερί̟τωση α̟οστολής αγαθών σε υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών, 
λόγω ̟ώλησης ή για να ̟ωληθούν για λογαριασµό τους. 

3. ∆ελτίο α̟οστολής εκδίδεται και α̟ό τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν ο̟ωρολαχανικά, νω̟ά αλιεύµατα, άνθη και φυτά για 
̟ώληση α̟ευθείας ή µέσω τρίτων, για ε̟εξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα α̟ό 
το χρησιµο̟οιούµενο µεταφορικό µέσο. Για τα λοι̟ά αγροτικά ̟ροϊόντα εκδίδουν 
δελτία α̟οστολής µόνον, όταν τα διακινούν µε δηµόσιας χρήσης µεταφορικά µέσα 
και για τις αιτίες ̟ου ̟ροαναφέρονται. 

4. Συγκεντρωτικό δελτίο α̟οστολής εκδίδεται σε ̟ερί̟τωση µεταφοράς και 
διανοµής αγαθών, ̟ου η ̟οσότητά τους καθορίζεται α̟ό τον ̟αραλή̟τη, κατά την 
̟αραλαβή τους. Στη ̟ερί̟τωση  ̟ου χρησιµο̟οιούνται οχήµατα ιδιωτικής χρήσης 
για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού ∆ελτίου 
Α̟οστολής δύναται να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο κινητής α̟οθήκης, ξεχωριστά σε 
κάθε όχηµα, στο ο̟οίο καταχωρούνται εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών, τα δελτία 
α̟οστολής εφοδιασµού του οχήµατος µε αγαθά και τα εκδιδόµενα ̟αραστατικά 
για τη διάθεση αυτών, τα ο̟οία φυλάσσονται ε̟ί του οχήµατος µέχρι την 
ενηµέρωση του βιβλίου αυτού. 

Κατά την ̟αράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά ̟αραλή̟τη, δελτίο 
α̟οστολής ή συνενωµένο δελτίο α̟οστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή 
α̟όδειξη λιανικής ̟ώλησης, εφόσον στην τελευταία ̟ερί̟τωση ̟ρόκειται για 
υ̟όχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο ̟ου εκδίδεται, κατά ̟ερί̟τωση, 
αναγράφεται και το είδος και η ̟οσότητα των αγαθών, µε εξαίρεση τις α̟οδείξεις 
̟ου εκδίδονται α̟ό φορολογική ταµειακή µηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο 
λογαριασµός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα ̟αράδοσής τους. Με την 
ε̟ιστροφή στην ε̟ιχείρηση αναγράφεται στο ̟ρωτότυ̟ο του συγκεντρωτικού 
δελτίου α̟οστολής η ̟οσότητα των αγαθών ̟ου ε̟ιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο 
α̟οστολής, στο ο̟οίο αναγράφονται το είδος και η ̟οσότητα των ε̟ιστρεφόµενων 
αγαθών καθώς και ο αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου α̟οστολής. 

Το συγκεντρωτικό δελτίο α̟οστολής αυτής της ̟αραγράφου, κατάλληλα 
γραµµογραφηµένο σε στήλες, µ̟ορεί να εκδίδεται την ̟ρώτη ηµέρα της διακίνησης 
των αγαθών, ανεξαρτήτως α̟όστασης, εφόσον, κάθε ηµέρα και µέχρι τριάντα (30) 
ηµέρες ̟ριν α̟ό την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη 
στήλη τα υ̟όλοι̟α των ̟οσοτήτων κάθε είδους αγαθών ̟ου διακινούνται την 
ηµέρα αυτή. 

5. Στο δελτίο α̟οστολής αναγράφονται: 
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α) Τα στοιχεία του α̟οστολέα και ̟αραλή̟τη, ό̟ως ορίζονται α̟ό τις 
διατάξεις της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά α̟οστέλλονται σε 
ιδιώτη αναγράφεται µόνο το ονοµατε̟ώνυµο και η διεύθυνσή του. Στο 
συγκεντρωτικό δελτίο α̟οστολής, ως ̟αραλή̟της, αναγράφεται η λέξη 
«∆ιάφοροι». 

β) Η ακριβής ώρα ̟αράδοσης ή έναρξης της α̟οστολής, ̟ου σηµειώνεται 
τουλάχιστον στο ̟ρώτο αντίτυ̟ο, µε τετραψήφιο αριθµό.  

γ) Ο αριθµός κυκλοφορίας του ̟ρώτου χρησιµο̟οιούµενου, κατά τη 
µεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το 
όνοµα του ̟λωτού µέσου ε̟ί θαλάσσιων µεταφορών. 

δ) Ο τό̟ος α̟ό τον ο̟οίο τα αγαθά α̟οστέλλονται, καθώς και ο τό̟ος 
̟ροορισµού, όταν δε συµ̟ί̟τει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος ή του 
υ̟οκαταστήµατος του α̟οστολέα και του καταστήµατος του ̟αραλή̟τη, κατά 
̟ερί̟τωση. 

ε) Η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το δελτίο α̟οστολής 
εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών µε ενδιάµεσο σταθµό, αναγράφεται σε αυτό 
εκτός α̟ό την ηµεροµηνία και ώρα διακίνησής τους µέχρι τον ενδιάµεσο αυτό 
σταθµό και η ηµεροµηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους α̟ό τον σταθµό 
αυτό µέχρι το τελικό σηµείο ̟ροορισµού τους. 

στ) Ο σκο̟ός της διακίνησης. 
ζ) Το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ̟οσότητα κάθε είδους, το άθροισµα των 

̟οσοτήτων των ειδών, αριθµητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον 
̟ροσδιορισµό της ̟οσότητας κάθε είδους χρησιµο̟οιήθηκε η ίδια ή διαφορετική 
µονάδα µέτρησης. ∆εν υ̟άρχει υ̟οχρέωση αναγραφής του αθροίσµατος των 
̟οσοτήτων αριθµητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο α̟οστολής εκδίδεται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή (Η/Υ). 

η) Ε̟ί α̟οστολής αγαθών εκτός της χώρας µε σκο̟ό την α̟οθήκευση και εν 
συνεχεία την ̟ώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών ̟ου α̟οστέλλονται. 

θ) Ο αριθµός του τιµολογίου αγοράς ή ̟ώλησης ηρτηµένων καρ̟ών. 
6. Τα αγαθά ̟ου α̟οστέλλονται ή ̟αραλαµβάνονται, συνοδεύονται κατά τη 

διακίνησή τους µε το ̟ρώτο αντίτυ̟ο του δελτίου α̟οστολής, ̟ου ̟αραδίδεται 
στον ̟αραλή̟τη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο α̟οστολής 
δεν ε̟ιτρέ̟εται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου 
δελτίου α̟οστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό 
συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή και ̟αραδίδεται στον ̟αραλή̟τη τους. 

Ε̟ί µεταφοράς αγαθών µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, ο υ̟όχρεος 
α̟εικόνισης συναλλαγών ή τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.ΠΑ. ̟αραδίδουν στο µεταφορέα ή το 
µεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου αυτής, ̟ου 
συνοδεύουν τα αγαθά µέχρι την ̟αράδοσή τους στον ̟αραλή̟τη. 

Ε̟ί α̟οστολής αγαθών α̟ό ̟ρόσω̟ο µη υ̟όχρεο στην έκδοση των 
στοιχείων του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου αυτής, το ̟ρόσω̟ο αυτό 
̟αραδίδει στο µεταφορέα ή το µεταφορικό γραφείο ενυ̟όγραφη δήλωση 
µεταφοράς, στην ο̟οία αναγράφεται το ονοµατε̟ώνυµο, το ε̟άγγελµα και η 
διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του ̟αραλή̟τη, ο τό̟ος 
̟ροορισµού και συνο̟τική ̟εριγραφή των ειδών. 
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7. Το δελτίο α̟οστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής α̟ό τον τό̟ο 
έναρξης της διακίνησης µέχρι τον τό̟ο ̟αράδοσης ή ̟ροορισµού, συνοδεύει τα 
διακινούµενα αγαθά και ε̟ιδεικνύεται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο. 

Η ε̟ικαιρότητα του δελτίου α̟οστολής, εξαρτάται α̟ό την α̟όσταση, τον 
τρό̟ο της µεταφοράς, το είδος των χρησιµο̟οιούµενων µεταφορικών µέσων και τις 
ειδικότερες συνθήκες της µεταφοράς. 

Το βάρος της α̟όδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων α̟οστολής 
φέρει ο υ̟όχρεος σε έκδοσή τους, ο ο̟οίος µ̟ορεί να αναγράφει στα δελτία 
α̟οστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, ̟ου δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. 

8. Κατ’ εξαίρεση δεν α̟αιτείται η έκδοση δελτίου α̟οστολής στις εξής 
̟ερι̟τώσεις: 

α) ∆ιακινήσεις ειδών ̟ου δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις για τον 
χαρακτηρισµό αυτών ως αγαθών, υ̟ό την έννοια ότι ̟ρόκειται για ενσώµατα είδη 
̟ου δεν εµ̟εριέχονται σ’ αυτά δικαιώµατα ή δεν έχουν εµ̟ορευµατική αξία για τον 
α̟οστολέα, τον ̟αραλή̟τη ή άλλον τρίτο και δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό τη διάθεση αυτών, 
αυτούσιων ή µη, έσοδο. 

β) ∆ιακινήσεις ανταλλακτικών ̟αγίων α̟ό τον υ̟όχρεο α̟εικόνισης 
συναλλαγών µεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν α̟οτελούν γι’ αυτόν 
αντικείµενο εµ̟ορίας και ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά για την α̟οκατάσταση 
βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται µε 
µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης. 

γ) Μεταφοράς, µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης ή µισθωµένα δηµόσιας 
χρήσης: γα) αυτούσιων λατοµικών ̟ροϊόντων (άµµου, σκύρων κ.λ̟.) α̟ό 
κατασκευαστικές ε̟ιχειρήσεις, ̟ου ̟αράγονται α̟ό τις ίδιες ε̟ιχειρήσεις για τα 
έργα ̟ου εκτελούνται α̟ό αυτές, γβ) µεταλλεύµατος, α̟ό εργοτάξιο σε εργοτάξιο 
και α̟ό εργοτάξιο σε χώρους α̟οθήκευσης, ε̟εξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά 
̟ερί̟τωση, ̟ου ενεργούνται α̟ό µεταλλευτικές ε̟ιχειρήσεις και γγ) ̟έτρας, 
χαλικιού, αργιλο̟ετρώµατος και αργιλοχώµατος, α̟ό ε̟ιχειρήσεις ̟αραγωγής 
αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιµέντου, α̟ό τους χώρους ̟ερισυλλογής ή 
εξόρυξης στους χώρους ε̟εξεργασίας. 

δ) ∆ιακίνηση αγαθών ̟ου αναφέρονται στις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης β΄ της 
̟αραγράφου 16 του άρθρου 6, τα ο̟οία διατίθενται µέσω δικτύου µε συνεχή ροή. 
 

Άρθρο 6 
Τιµολόγηση Συναλλαγών 

 
1. Για την ̟ώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου και 

την ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών  σε άλλο υ̟όχρεο, 
σε ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α. ή σε ̟ρόσω̟α εκτός της χώρας, για την άσκηση του ε̟αγγέλµατός τους ή 
την εκτέλεση του σκο̟ού τους, κατά ̟ερί̟τωση, εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον 
δι̟λότυ̟ο. 

Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση 
τιµολογίου α̟ό τον ίδιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος 
άρθρου, καθώς ε̟ίσης εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του α̟ό τον ̟ελάτη του 
ή α̟ό τρίτον, για τις ̟αραδόσεις αγαθών ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου 
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̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη - 
µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα. 

2. Για τις χονδρικές ̟ωλήσεις αγαθών και ̟αροχές υ̟ηρεσιών, ̟ου 
ε̟αναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα 
στον ίδιο µήνα, ̟ρος τον ίδιο υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών ή ̟ρόσω̟ο της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο 
̟ωλητής µ̟ορεί, αντί της έκδοσης τιµολογίου για κάθε ̟ώληση αγαθών ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - ̟ελάτη, στην ο̟οία καταχωρείται 
για κάθε ̟ώληση αγαθών ή για κάθε ̟αροχή υ̟ηρεσιών η ηµεροµηνία ̟αράδοσης 
των αγαθών ή ̟αροχής των υ̟ηρεσιών, το είδος, η ̟οσότητα και η αξία των 
αγαθών ή το είδος των υ̟ηρεσιών και το ̟οσό της αµοιβής ̟ου συµφωνήθηκε. Με 
βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο την τελευταία 
ηµέρα του µήνα εκείνου ̟ου αφορά, στο ο̟οίο δεν α̟αιτείται αναλυτική 
̟εριγραφή, εφόσον η ̟ιο ̟άνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυ̟α, ένα των 
ο̟οίων ε̟ισυνά̟τεται στο τιµολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν α̟αιτείται όταν το 
τιµολόγιο ̟ου εκδίδεται ̟εριέχει αναλυτικά όλα τα δεδοµένα ̟ου α̟αιτούνται α̟ό 
τις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 

3. Ε̟ίσης, ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιµολόγιο όταν 
εισ̟ράττει ε̟ιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, α̟οζηµιώσεις, ε̟ιστροφές τόκων, 
εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υ̟οχρέωση έκδοσης τιµολογίου, ως 
είσ̟ραξη θεωρείται και η ̟ίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον αυτός 
εγγράφως έλαβε γνώση της ̟ίστωσης αυτής. 

4. Τιµολόγιο εκδίδεται και α̟ό τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 
για τις ̟ωλήσεις αγαθών ή τις ̟αροχές υ̟ηρεσιών, ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν σε 
υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών ή σε ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 
ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

5. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 
του άρθρου 3 εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά ̟ου αγοράζουν α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου 
δεν έχουν υ̟οχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την ̟ώληση αγαθών. Στην 
̟ερί̟τωση άρνησης α̟ό υ̟όχρεο έκδοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς 
τιµολογίου  το γεγονός γνωστο̟οιείται άµεσα α̟ό τον αγοραστή των αγαθών ή τον 
λή̟τη των υ̟ηρεσιών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου  σε Κεντρικές 
Υ̟οδοµές. 

6. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 
του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά ̟ροϊόντα α̟ό αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιµολόγιο. 

Για το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύουν 
αναλόγως τα οριζόµενα, για την ̟ώληση αγαθών, στις διατάξεις των ̟αραγράφων 
14 και 15 του άρθρου αυτού, για δε τις ε̟αναλαµβανόµενες αγορές τα οριζόµενα 
στην ̟αρα̟άνω ̟αράγραφο 2. 

7. Τα αγαθά ̟ου ̟αραλαµβάνονται α̟ό τρίτο ̟ρος ̟ώληση ή ̟ρος 
ε̟εξεργασία για λογαριασµό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ̟οσότητα σε 
δι̟λότυ̟η κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ 
είδος, ̟οσότητα και αξία τα αγαθά ̟ου ̟ωλούνται ή ̟αραδίδονται µετά την 
ε̟εξεργασία, οι δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται για λογαριασµό του τρίτου, ο 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο α̟αραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία 
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ηµέρα κάθε µήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην ο̟οία αναγράφονται 
τα ̟λήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των ̟ωλήσεων ή της αµοιβής κατά 
συντελεστή Φ.Π.Α., το ̟οσό του Φ.Π.Α., η ̟ροµήθεια ̟ου αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της 
̟ροµήθειας, καθώς και οι δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν για λογαριασµό του 
εντολέα. Η εκκαθάριση µε το ένα αντίτυ̟ο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά 
των δα̟ανών, ̟ου εκδόθηκαν στο όνοµα του εντολέα και αναγράφονται 
αναλυτικά στην κατάσταση, α̟οστέλλονται στον εντολέα µέχρι τη δεκάτη ̟έµ̟τη 
(15η) ηµέρα του µήνα της εκκαθάρισης και ̟ροκειµένου για τον τελευταίο µήνα της 
διαχειριστικής ̟εριόδου µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του ε̟όµενου µήνα. Η 
εκκαθάριση και η κατάσταση, ως ̟ρος τον εντολέα, υ̟οκαθιστούν τα στοιχεία 
̟ώλησης αυτού. 

Η ̟ιο ̟άνω κατάσταση µ̟ορεί να µη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της 
αναγράφονται στην εκκαθάριση. 

8. Οι διατάξεις της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και 
ε̟ί αγοράς αγαθών ή λήψης υ̟ηρεσιών για λογαριασµό τρίτου. 

Ε̟ί αγοράς αγαθών ή λήψης υ̟ηρεσιών α̟ό ̟ρόσω̟ο ̟ου δεν έχει 
υ̟οχρέωση έκδοσης τιµολογίου αυτό εκδίδεται α̟ό τον αντι̟ρόσω̟ο. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή στο τιµολόγιο αναγράφεται και το ονοµατε̟ώνυµο και η 
διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ’ αµάχητο τεκµήριο, ότι 
έγινε για λογαριασµό του αντι̟ροσώ̟ου. 

Στις ̟ερι̟τώσεις χορήγησης αµοιβών (̟ροµηθειών), ̟ου α̟αλλάσσονται 
α̟ό το Φ.Π.Α., σε υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λή̟της των 
υ̟ηρεσιών, υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος 
του δεύτερου µήνα α̟ό τη λήξη της διαχειριστικής ̟εριόδου των συµβαλλοµένων 
µε την ̟ροϋ̟όθεση, ότι αφορά το σύνολο των ̟ερι̟τώσεων στην ίδια διαχειριστική 
̟ερίοδο. 

9. Στο τιµολόγιο αναγράφονται η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού, τα ̟λήρη 
στοιχεία των συµβαλλοµένων, η ηµεροµηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, 
καθώς και ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων α̟οστολής ̟ου εκδόθηκαν 
για τη διακίνηση ή την ̟αραλαβή των αγαθών ̟ου αφορά το τιµολόγιο. 

Ακόµη, στο τιµολόγιο αναγράφονται υ̟οχρεωτικά και οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

α) Όταν η ̟ράξη α̟αλλάσσεται α̟ό το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη 
ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύµφωνα µε την ο̟οία η ̟αράδοση αγαθών ή 
η ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟αλλάσσεται α̟ό το φόρο αυτό. 

β) Ε̟ί ενδοκοινοτικής ̟αράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα 
στοιχεία ̟ου α̟αριθµούνται στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν 2859/2000, Α’  248). 

γ) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του ̟εριθωρίου κέρδους των ̟ρακτορείων 
ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς ̟εριθωρίου – Ταξιδιωτικά ̟ρακτορεία». 

δ) Όταν ο υ̟όχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντι̟ρόσω̟ος κατά την 
έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα ̟λήρη στοιχεία του ̟ροσώ̟ου αυτού, 
καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 

ε) Όταν ο λή̟της είναι υ̟όχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά 
«Αντίστροφη ε̟ιβάρυνση». 
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στ) Όταν εφαρµόζεται ένα α̟ό τα ειδικά καθεστώτα ̟ου ισχύουν στον τοµέα 
των µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και 
αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς ̟εριθωρίου – Μεταχειρισµένα 
αγαθά», «Καθεστώς ̟εριθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς ̟εριθωρίου – 
Αντικείµενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως. 

10. Ως ̟λήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων νοούνται το ονοµατε̟ώνυµο ή η 
ε̟ωνυµία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το ∆ηµόσιο και τα εξοµοιούµενα µε αυτό 
̟ρόσω̟α, καθώς και για τους διεθνείς οργανισµούς και τις ξένες α̟οστολές, 
αναγράφεται τουλάχιστον η ε̟ωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ.. 

11. Ως ̟λήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η 
̟οσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή µονάδας και η αξία ή το είδος των υ̟ηρεσιών 
και η αµοιβή, η ο̟οία, ό̟ου συντρέχει ̟ερί̟τωση, αναλύεται κατά συντελεστή 
Φ.Π.Α. ή α̟αλλαγή α̟ό το Φ.Π.Α. Οι ̟αρεχόµενες εκ̟τώσεις αναγράφονται κατά 
τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ̟οσό ̟εριλαµβάνονται οι κατά το χρόνο της 
συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές ε̟ιβαρύνσεις και ̟ροστίθεται 
ο Φ.Π.Α. ̟ου αναλογεί. Ακόµη αναγράφεται το συνολικό ̟οσό της αξίας της 
συναλλαγής ή της αµοιβής. Ε̟ί αγοράς ηρτηµένων καρ̟ών ορισµένου κτήµατος 
στο τιµολόγιο αναγράφεται ως ̟οσότητα αυτή ̟ου υ̟ολογίζεται να α̟οληφθεί. 

Ε̟ί ̟αροχής ̟ολλα̟λών συναφών υ̟ηρεσιών ως είδος µ̟ορεί να 
αναγράφεται συνο̟τική ̟εριγραφή τούτων, εφόσον γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή στην 
οικεία σύµβαση. 

Ειδικά ε̟ί ̟αροχής ιατρικών υ̟ηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά 
γενική κατηγορία. 

12. Στο τιµολόγιο ̟ου εκδίδει ο αντι̟ρόσω̟ος οίκου εξωτερικού, εκτός α̟ό 
τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα 
στοιχεία της συναλλαγής, ό̟ως αυτά αναφέρονται στις ̟αραγράφους 9, 10 και 11 
του άρθρου αυτού αναγράφει τον αριθµό του τιµολογίου ή της ̟αραγγελίας, στα 
ο̟οία αναφέρεται η ̟ροµήθεια. Ε̟ίσης, εκδίδει τιµολόγιο µε το ίδιο ̟εριεχόµενο 
και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αίρνει ̟ροµήθεια και α̟ό τον ̟αραγγελέα ή µόνο α̟ό 
αυτόν. 

13. Για τις ε̟ιστροφές και τις εκ̟τώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., 
οι ο̟οίες αναφέρονται σε ̟ροηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται ̟ιστωτικό 
τιµολόγιο α̟ό τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου ̟ου εκδόθηκε αντί 
τιµολογίου, στο ο̟οίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συµβαλλοµένων, το 
είδος, η ̟οσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 
των ε̟ιστρεφοµένων αγαθών, το ̟οσό των εκ̟τώσεων και των τυχόν διαφορών, ο 
αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των στοιχείων της συναλλαγής ̟ου αφορά η ε̟ιστροφή 
ή η ̟αρεχόµενη έκ̟τωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Ε̟ί εκ̟τώσεων ̟ου υ̟ολογίζονται µε 
βάση τις ̟ωλήσεις δεν α̟αιτείται η αναγραφή των ̟ιο ̟άνω αριθµών. Πιστωτικό 
τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟εται αυτό 
ρητά α̟ό σχετικές διατάξεις. 

14. Το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την ̟αράδοση ή την έναρξη της α̟οστολής 
των αγαθών στον ̟αραλή̟τη, κατά ̟ερί̟τωση. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη 
διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο α̟οστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε 
ένα (1) µήνα α̟ό την ̟αράδοση ή α̟οστολή των αγαθών στον αγοραστή και 
̟άντως µέσα στην ίδια διαχειριστική ̟ερίοδο των συµβαλλοµένων. Στις 
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̟ροαναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις έκδοσης του τιµολογίου σε χρόνο µεταγενέστερο της 
̟αράδοσης ή α̟οστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές 
α̟οστολές ή ̟αραδόσεις αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 28 του Ν. 2859/2000, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του 
ε̟όµενου µήνα της ̟αράδοσης ή α̟οστολής αγαθών και ̟άντως µέσα στην ίδια 
διαχειριστική ̟ερίοδο των συµβαλλοµένων. Το τιµολόγιο αγοράς ηρτηµένων 
καρ̟ών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης. Ε̟ί ε̟ιστροφής 
αγαθών το ̟ιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα α̟ό το 
χρόνο της ̟αραλαβής τους και ̟άντως µέσα στην ίδια διαχειριστική ̟ερίοδο ̟ου 
̟αραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην ̟ερί̟τωση ̟αροχής υ̟ηρεσίας το τιµολόγιο 
εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της ̟αροχής. Όταν η ̟αροχή υ̟ηρεσίας διαρκεί, 
εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο ̟ου καθίσταται α̟αιτητό µέρος της αµοιβής, 
για το µέρος αυτό και την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν 
µ̟ορεί να εκδοθεί ̟έραν της διαχειριστικής ̟εριόδου ̟ου ̟αρασχέθηκε η 
υ̟ηρεσία. Στην ̟ερί̟τωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το 
τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα α̟ό την ̟ροσωρινή ε̟ιµέτρηση και 
̟άντως µέσα στην ίδια φορολογική ̟ερίοδο ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε η ε̟ιµέτρηση. 
Ειδικά σε ̟ερί̟τωση ̟αροχής σε ̟ελάτη δικαιώµατος λήψης υ̟ηρεσιών, για 
συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι ̟ροκαθορισµένης αµοιβής, 
ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη ̟λήθος υ̟ηρεσιών, το τιµολόγιο 
εκδίδεται κατά το χρόνο ̟ου η αµοιβή είναι α̟αιτητή και ο ̟ελάτης α̟οκτά το 
σχετικό δικαίωµα λήψης των υ̟ηρεσιών και ̟άντως µέσα στην ίδια διαχειριστική 
̟ερίοδο των συµβαλλοµένων. 

15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υ̟ηρεσιών είναι ̟ρόσω̟ο της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιµολόγιο µ̟ορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος της 
διαχειριστικής ̟εριόδου µέσα στην ο̟οία έγινε η ̟αράδοση ή η α̟οστολή των 
αγαθών ή η ̟αροχή των υ̟ηρεσιών ή η ̟ιστο̟οίηση δηµόσιων έργων ή η 
οριστικο̟οίηση α̟ό τις αρµόδιες αρχές της ̟ώλησης συγγραµµάτων. 

Όλα τα φορολογικά στοιχεία του ̟αρόντος άρθρου, τα ο̟οία εκδίδονται στο 
τέλος της διαχειριστικής ̟εριόδου, ε̟ιτρέ̟εται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή 
ηµέρα του ε̟όµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της 
διαχειριστικής ̟εριόδου, εφόσον ̟αραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν 
̟ου αφορούν. 

Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του ̟αρόντος άρθρου ̟ου εκδίδονται 
στο τέλος κάθε µήνα, ε̟ιτρέ̟εται να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη ̟έµ̟τη (15η) 
ηµέρα του ε̟όµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του 
̟ροηγούµενου µήνα, µε εξαίρεση τα τιµολόγια ̟ου εκδίδονται στο χρόνο ̟ου 
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου 14, τα ο̟οία ε̟ιτρέ̟εται να εκδίδονται εντός του ε̟όµενου 
δεκα̟ενθηµέρου α̟ό τον ̟ροβλε̟όµενο αυτόν χρόνο και µε ηµεροµηνία έκδοσης 
αυτή της συµ̟λήρωσης ενός µήνα α̟ό την ̟αράδοση ή την α̟οστολή των αγαθών 
στον αγοραστή. 

16. Εξοµοιώνονται µε τιµολόγια: 
α) Τα συντασσόµενα συµβόλαια µεταβίβασης στις ̟ωλήσεις ακινήτων, 

βιοµηχανοστασίων, ̟λοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοι̟ών µηχανηµάτων, 
καθώς και λοι̟ά συντασσόµενα έγγραφα στις ̟ωλήσεις µετοχών, ̟αραγώγων, 
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οµολογιών, οµολόγων, εντόκων γραµµατίων και λοι̟ών συναφών ̟ου 
̟εριλαµβάνουν τα στοιχεία των τιµολογίων, 

β) Λοι̟ά στοιχεία ̟ου εκδίδονται για ̟ωλήσεις φυσικού αερίου µέσω 
δικτύου, ύδατος µη ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµικής 
ενέργειας ή ̟αροχής τηλε̟ικοινωνιακών, ταχυδροµικών, τρα̟εζικών, 
χρηµατιστηριακών, χρηµατοδοτικών εργασιών, καθώς και στις ̟ερι̟τώσεις 
είσ̟ραξης αντα̟οδοτικών τελών και λοι̟ών συναφών δικαιωµάτων α̟ό το 
∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις και ε̟ιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, εφόσον ̟εριλαµβάνουν τα στοιχεία του τιµολογίου και αντίτυ̟ο αυτών 
̟αραδίδεται στον ̟ελάτη. 

γ) Η α̟όδειξη λιανικής, στην ο̟οία αναγράφεται γενική ̟εριγραφή του 
είδους των αγαθών ή υ̟ηρεσιών ή η γενική ̟εριγραφή του είδους ̟ου ̟ροκύ̟τει 
α̟ό το αντικείµενο εργασιών ̟ου εµφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση της α̟οδοχής του στοιχείου αυτού α̟ό τον αντισυµβαλλόµενο για τις 
̟ερι̟τώσεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών καθώς και τις ̟ωλήσεις µη εµ̟ορεύσιµων αγαθών 
για τον αγοραστή υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών ή τα ̟ρόσω̟α της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε 
συναλλαγής µέχρι εκατό (100) ευρώ. 

17. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό 
του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών µ̟ορεί να είναι εγκατεστηµένα στην 
Ελλάδα, σε άλλα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, µε τους 
ακόλουθους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις: 

α) Τα ̟ρόσω̟α αυτά να είναι υ̟οκείµενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής 
τους. Ειδικά, όταν τα ̟ρόσω̟α αυτά είναι εγκατεστηµένα σε χώρα µε την ο̟οία δεν 
υφίσταται νοµική ̟ράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την 
̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α’ 167), του ν. 1914/1990 (Α’ 
178) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 
2003 (Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα L 264/2003, σελ. 1-11) θα ̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύεται η 
άσκηση δραστηριότητας α̟ό τα ̟ρόσω̟α αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους α̟ό 
ε̟ίσηµο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής. 

β) Να υ̟άρχει ̟ροηγούµενη συµφωνία, ̟ριν την έκδοση του ̟ρώτου 
τιµολογίου, µεταξύ τους ̟ου α̟οδεικνύεται µε ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο και 
α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τουν, µεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση της 
εγκατάστασης α̟ό την ο̟οία θα εκδίδονται τα τιµολόγια, η ρητή α̟οδοχή της 
συγκεκριµένης διαδικασίας, ̟ου καθορίζεται µε το άρθρο αυτό, οι όροι της 
τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες α̟οδοχής του κάθε τιµολογίου α̟ό τον 
υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών. 

Ειδικά, στην ̟ερί̟τωση έκδοσης τιµολογίων α̟ό τον ̟ελάτη ή τον τρίτο ̟ου 
είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την ο̟οία δεν υφίσταται νοµική ̟ράξη για την 
αµοιβαία συνδροµή µε την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του 
ν. 1914/ 1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συµφωνία α̟αιτείται να έχει καταρτισθεί εγγράφως, η 
ο̟οία να έχει κατατεθεί ̟ριν την έκδοση του ̟ρώτου τιµολογίου στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του ο̟οίου ο 
̟ελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια. 
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γ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια α̟ό τον ̟ελάτη του υ̟όχρεου α̟εικόνισης 
συναλλαγών ή τον τρίτο ̟ρέ̟ει να φέρουν τα ̟λήρη στοιχεία του ̟ελάτη ή του 
τρίτου, καθώς και του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του 
ο̟οίου εκδίδονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου 
διακριτά και µε σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο ̟ελάτης ανεξάρτητα του 
τό̟ου εγκατάστασής του εκδίδει το τιµολόγιο στο όνοµα και για λογαριασµό του 
υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών µε την ένδειξη «αυτοτιµολόγηση». 

δ) Για τα τιµολόγια ̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
̟αραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 

18. Ως στοιχεία ̟ου ε̟έχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα 
ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα ο̟οία ̟ληρούν τους όρους ̟ου 
καθορίζονται α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου. 
 

Άρθρο 7 
Α̟οδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 

 
1. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών εκδίδει α̟όδειξη λιανικής, 

τουλάχιστον δι̟λότυ̟η, για κάθε ̟ώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτου, ή ̟αροχή υ̟ηρεσίας ̟ρος φυσικό ̟ρόσω̟ο, για την 
ικανο̟οίηση ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών ή ̟ρος τα µέλη ̟ροµηθευτικού 
συνεταιρισµού µε βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς ̟ωληθέντος αγαθού. 

2. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών εκδίδει α̟όδειξη ε̟ιστροφής στις 
εξής ̟ερι̟τώσεις: 

α) Στην ε̟ιστροφή λιανικώς ̟ωληθέντος αγαθού, στην ο̟οία αναγράφεται 
το ονοµατε̟ώνυµο και η διεύθυνση του ̟ελάτη, εφόσον ε̟ιστρέφεται ̟οσό άνω των 
τριάντα (30) ευρώ. 

β) Στην έκ̟τωση, µετά την έκδοση της α̟όδειξης λιανικής, ̟ου αφορά 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των ο̟οίων η αρχική τιµή είχε ε̟ιβαρυνθεί λόγω 
διακανονισµού, ή αγαθά ̟ου δια̟ιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωµα, στην ο̟οία 
αναγράφεται το ονοµατε̟ώνυµο και η διεύθυνση του ̟ελάτη, το είδος και η 
̟οσότητα, καθώς και ο αύξων αριθµός της σχετικής α̟όδειξης. 

3. Στην α̟όδειξη λιανικής ή ε̟ιστροφής αναγράφεται και η αξία της 
̟ώλησης ή το ̟οσό της αµοιβής ή ε̟ιστροφής ή έκ̟τωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. 
Το ̟οσό της αµοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η α̟όδειξη εκδίδεται 
χειρόγραφη. Ε̟ί ̟αροχής υ̟ηρεσιών α̟ό ασκούντες ελευθέριο ε̟άγγελµα και 
υ̟όχρεους τήρησης ̟ληροφοριών της ̟αραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αµοιβή, 
στην α̟όδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται 
στοιχείο αυτο̟αράδοσης. 

Σε ̟ερί̟τωση αλλαγής λιανικώς ̟ωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά 
τουλάχιστον η αξία του αγαθού ̟ου ̟αραδίδεται στον ̟ελάτη, η αξία του αγαθού 
̟ου ε̟ιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον ε̟ιστρέφεται ̟οσό άνω των 
τριάντα (30) ευρώ το ονοµατε̟ώνυµο και η διεύθυνση του ̟ελάτη.  

Οι ασκούντες ελευθέριο ε̟άγγελµα, αναγράφουν και το ονοµατε̟ώνυµο και 
τη διεύθυνση του ̟ελάτη. 

Οι εκµεταλλευτές γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόµυλου ή 
εργοστασίου α̟οφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοµατε̟ώνυµο και τη 
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διεύθυνση του ̟ελάτη καθώς και το είδος, την ̟οσότητα και την αξία του στην 
τρέχουσα τιµή, όταν η αµοιβή καταβάλλεται σε είδος. 

Ο υ̟όχρεος τήρησης του λογαριασµού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην α̟όδειξη λιανικής ή 
στην α̟όδειξη ε̟ιστροφής, κατά ̟ερί̟τωση, και το είδος και την ̟οσότητα του 
αγαθού ̟ου ̟ωλήθηκε ή ε̟ιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 

4. Ο χρόνος έκδοσης των α̟οδείξεων, ορίζεται, κατά ̟ερί̟τωση ως εξής: 
α) Στην ̟ώληση αγαθών, κατά την ̟αράδοση ή την έναρξη της α̟οστολής 

του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο α̟οστολής, η 
α̟όδειξη µ̟ορεί να εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη ̟έµ̟τη (15η) ηµέρα του 
ε̟όµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα α̟οστολής 
και ̟άντως όχι ̟έραν της διαχειριστικής ̟εριόδου. Όταν η α̟οστολή των αγαθών 
γίνεται σε τρίτο, µε εντολή του αγοραστή, σε χρόνο µεταγενέστερο α̟ό την έκδοση 
της α̟όδειξης λιανικής, στο δελτίο α̟οστολής αναγράφεται ο αριθµός της 
α̟όδειξης αυτής. 

β) Στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών, στο χρόνο ̟ου ορίζεται α̟ό τις διατάξεις της 
̟αραγράφου 14 και του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 15 του άρθρου 6, µε 
εξαίρεση την ̟ερί̟τωση ̟αροχής υ̟ηρεσιών α̟ό τους ασκούντες ελευθέριο 
ε̟άγγελµα ̟ρος το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ό̟ου η 
α̟όδειξη εκδίδεται µε κάθε ε̟αγγελµατική τους είσ̟ραξη, καθώς και στη 
̟ερί̟τωση ̟αροχής υ̟ηρεσιών θεάµατος ή µεταφοράς ̟ροσώ̟ων, ό̟ου η έκδοση 
̟ραγµατο̟οιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της 
µεταφοράς. 

γ) Στην ̟ερί̟τωση εκτέλεσης ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης 
̟ου ανήκει σε ιδιώτη, κατά την ̟αράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και µέχρι 
το τέλος της διαχειριστικής ̟εριόδου για το έργο ̟ου έχει εκτελεστεί. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις συναλλαγές των 
̟ερι̟τώσεων α΄ και β΄ της ̟αραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον α̟ό τις 
ε̟ιχειρήσεις ̟ώλησης των ειδών ή ̟αροχής των υ̟ηρεσιών αυτών ή α̟ό τα 
̟ρόσω̟α είσ̟ραξης αντα̟οδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, ̟ου 
̟εριλαµβάνουν τα στοιχεία της α̟όδειξης λιανικής και αντίτυ̟ο αυτών των 
εγγράφων ̟αραδίδεται στον ̟ελάτη, καθώς και στην είσ̟ραξη αµοιβής α̟ό 
συµβολαιογράφο, εφόσον η αµοιβή του αναγράφεται στο συµβόλαιο για το ο̟οίο 
εισ̟ράττεται. 

Κατ’ εξαίρεση, για τις ̟ωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού, ηλεκτρικού ρεύµατος 
και ̟αροχής τηλε̟ικοινωνιακών υ̟ηρεσιών στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ή 
άλλα ̟αραστατικά αναγράφεται και το ονοµατε̟ώνυµο του ̟ελάτη - καταναλωτή, 
η διεύθυνσή του και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός της αστυνοµικής 
του ταυτότητας, αν στερείται αριθµού φορολογικού µητρώου. Τις υ̟οχρεώσεις του 
̟ροηγούµενου εδαφίου έχουν και οι ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις. 

6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συναυλιών και λοι̟ών 
συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εισιτηρίων µεταφοράς 
̟ροσώ̟ων δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο. 

Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι 
̟ροϋ̟οθέσεις. 
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Άρθρο 8 
Έγγραφα µεταφοράς και Στοιχεία Λοι̟ών Συναλλαγών 

 
1. Ο µεταφορέας µε βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της 

̟αραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει κατά την ̟αραλαβή των ̟ρος µεταφορά 
αγαθών και το αργότερο ̟ριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, για κάθε 
µεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και ̟αραλή̟τη σε τέσσερα (4) αντίτυ̟α. Το 
̟ρώτο αντίτυ̟ο συνοδεύει τα αγαθά, α̟οτελεί α̟οδεικτικό ̟αράδοσης αυτών και 
̟αραµένει στο µεταφορέα, το δεύτερο ̟αραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την 
ένδειξη «Α̟οδεικτικό ∆α̟άνης» και ̟αραδίδεται σ’ αυτόν ̟ου καταβάλλει τα 
κόµιστρα και το τέταρτο ̟αραµένει ως στέλεχος. 

2. Το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, µε βάση τα έγγραφα των δύο 
τελευταίων εδαφίων της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε µεταφορά, 
φορτωτική κατά α̟οστολέα και ̟αραλή̟τη σε τέσσερα (4) αντίτυ̟α. Το ̟ρώτο 
αντίτυ̟ο ̟ροορίζεται για το µεταφορικό γραφείο ή τον διαµεταφορέα, το δεύτερο 
̟αραδίδεται στον α̟οστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «Α̟οδεικτικό ∆α̟άνης» και 
̟αραδίδεται σε αυτόν ̟ου καταβάλλει τα κόµιστρα και το τέταρτο ̟αραµένει ως 
στέλεχος. 

Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται α̟ό τις εγκαταστάσεις του 
µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται µε την 
̟αραλαβή των ̟ρος µεταφορά αγαθών και το αργότερο ̟ριν την εκκίνηση του 
µεταφορικού µέσου και το ̟ρώτο αντίτυ̟ο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και 
ε̟ιστρέφεται στο µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα. 

Όταν η µεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του µεταφορικού γραφείου ή του 
διαµεταφορέα α̟ευθείας α̟ό τον α̟οστολέα στον ̟αραλή̟τη, η φορτωτική του 
µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα εκδίδεται µέχρι το τέλος της ε̟όµενης 
ηµέρας α̟ό την ολοκλήρωση της µεταφοράς και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της 
̟ροηγούµενης ηµέρας. 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή το ̟ρώτο αντίτυ̟ο της φορτωτικής µ̟ορεί να 
̟αραµένει στο µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για 
όσο χρόνο ορίζεται α̟ό τις διατάξεις του νόµου αυτού και ε̟ιδεικνύεται όταν 
ζητηθεί α̟ό τον έλεγχο. 

Για τη µεταφορά των αγαθών το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, 
όταν η φόρτωση γίνεται α̟ό τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει δι̟λότυ̟η κατάσταση 
α̟οστολής αγαθών, στην ο̟οία αναγράφει το είδος και τους αριθµούς των 
δεµάτων, το είδος και την ̟οσότητα των µεταφερόµενων αγαθών και τον τό̟ο του 
̟ροορισµού τους. Το ένα αντίτυ̟ο της κατάστασης αυτής ̟αραδίδεται στον 
µεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην 
κατάσταση ε̟ισυνά̟τεται αντίγραφο των τετρα̟λότυ̟ων φορτωτικών ̟ου 
εκδόθηκαν αναγράφεται µόνο ο αριθµός κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος των 
αγαθών ̟ου µεταφέρονται και ο συνολικός αριθµός των δεµάτων. 

3. Η φορτωτική ̟εριέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) το ονοµατε̟ώνυµο ή την ε̟ωνυµία, το ε̟άγγελµα και τη διεύθυνση του 

α̟οστολέα ή φορτωτή και του ̟αραλή̟τη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του 
καταβάλλοντος τα κόµιστρα, 
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β) όταν η µεταφορά ενεργείται α̟ευθείας α̟ό τον α̟οστολέα στον 
̟αραλή̟τη, κατ’ εντολή µεταφορικού γραφείου, διαµεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη 
φορτωτική αναγράφονται και τα ̟λήρη στοιχεία του εντολέα, 

γ) την ηµεροµηνία και τον τό̟ο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την 
ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς α̟ό το µεταφορέα, 

δ) τον τό̟ο ̟ροορισµού των ̟ρος µεταφορά αγαθών, 
ε) το είδος και τον αριθµό του συνοδευτικού στοιχείου του α̟οστολέα, 
στ) τους αριθµούς των δεµάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την 

̟οσότητα των µεταφεροµένων αγαθών, 
ζ) το κόµιστρο και τις λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις της µεταφοράς, 
η) τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνοµα του ̟λωτού µέσου, 

̟ροκειµένου ̟ερί θαλασσίων µεταφορών. 
4. Ο µεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν µεταφέρει αγαθά δικά του. Α̟ό 

την υ̟οχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δηµόσιες µεταφορικές ε̟ιχειρήσεις. 
5. Ο µεταφορέας, αντί φορτωτικής, µ̟ορεί να εκδίδει δι̟λότυ̟η α̟όδειξη 

για µεταφορές α̟οσκευών ̟ου συνοδεύονται α̟ό τον ταξιδιώτη ή µικροδεµάτων ή 
για µεταφορές εντός της αστικής ̟εριοχής των ̟όλεων ή για µεταφορές εµφόρτων ή 
κενών οχηµάτων µε ̟λωτά µέσα. Στην α̟όδειξη αυτή, ̟ου εκδίδεται ̟ριν α̟ό την 
εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το ένα αντίτυ̟ό της ̟αραδίδεται στον 
καταβάλλοντα το κόµιστρο, αναγράφονται: 

α) ε̟ί µεταφοράς α̟οσκευών, τουλάχιστον το κόµιστρο, 
β) ε̟ί µεταφοράς µικροδεµάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του 

̟αραλή̟τη, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ̟οσότητα των αγαθών και το 
κόµιστρο, 

γ) ε̟ί αστικών µεταφορών, τα στοιχεία της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης β΄, ο 
αριθµός του συνοδευτικού στοιχείου του α̟οστολέα και η ώρα εκκίνησης του 
µεταφορικού µέσου, 

δ) ε̟ί µεταφοράς οχηµάτων µε ̟λωτά µέσα, τα στοιχεία αυτού ̟ου 
καταβάλλει το ναύλο και το ̟οσό αυτού. 

6. Ο µεταφορέας, το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας εκδίδει 
διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς σε τρία αντίτυ̟α: α) όταν ε̟ιστρέφει ̟οσό 
κοµίστρων, β) όταν κατά την ̟αράδοση των αγαθών στον ̟αραλή̟τη 
δια̟ιστωθούν ̟οσοτικές διαφορές και γ) σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ραγµατο̟οίησης της 
µεταφοράς κατά τρό̟ο, τό̟ο και χρόνο διαφορετικό α̟ό αυτόν ̟ου αναγράφεται 
στη φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά. Στο σηµείωµα αυτό, ̟ου υ̟ογράφεται 
α̟ό το µεταφορέα και τον ̟αραλή̟τη, γράφονται τα στοιχεία του µεταφορέα, του 
φορτωτή ή α̟οστολέα και του ̟αραλή̟τη, ο αριθµός της φορτωτικής, το ̟οσό της 
διαφοράς των κοµίστρων, καθώς και οι διαφορές ̟ου δια̟ιστώθηκαν. Το ̟ρώτο 
αντίτυ̟ο α̟οστέλλεται στο φορτωτή ή α̟οστολέα, το δεύτερο ̟αραδίδεται στον 
̟αραλή̟τη και το τρίτο ̟αραµένει ως στέλεχος. 

7. Ο µεταφορέας ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί διεθνείς µεταφορές οδικές, 
σιδηροδροµικές, θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει γι’ αυτές τις µεταφορές 
άλλα ισοδύναµα µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία, εφόσον αυτά ̟ροβλέ̟ονται α̟ό 
διεθνείς συµβάσεις, στις ο̟οίες έχει ̟ροσχωρήσει και η χώρα µας. 

8. Ο µεταφορέας ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές 
δύναται να αναθέτει την έκδοση των εγγράφων µεταφοράς σε αντι̟ρόσω̟ο ή σε 
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̟ράκτορα, εφόσον ̟ριν α̟ό την ανάθεση γνωστο̟οιήσει τούτο εγγράφως στη 
∆.Ο.Υ., στην ο̟οία υ̟άγεται ο αντι̟ρόσω̟ός του ή ο ̟ράκτοράς του. 

9. Ε̟ί µεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας 
χρήσης, ̟ου ̟ροορίζονται να ̟αραδοθούν σε ̟ερισσότερους α̟ό έναν ̟αραλή̟τες, 
µ̟ορεί να εκδίδεται µία συγκεντρωτική φορτωτική κατά α̟οστολέα για κάθε 
µεταφορά, αντί της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και ̟αραλή̟τη, µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το συνολικό κόµιστρο καταβάλλεται στο µεταφορέα α̟ό το 
φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοµατε̟ώνυµο ή η 
ε̟ωνυµία, το ε̟άγγελµα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τό̟ος φόρτωσης, το 
συνολικό κόµιστρο αριθµητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του 
µεταφορικού µέσου, καθώς και για κάθε ̟αραλή̟τη ο αριθµός και το είδος του 
συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ̟οσότητα 
των αγαθών ̟ου ̟ροορίζονται γι’ αυτόν και ο τό̟ος ̟ροορισµού (εκφόρτωσης). 

10. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος νόµου µεταφορέας 
θεωρείται αυτός ̟ου ενεργεί τη µεταφορά αγαθών µε κόµιστρο, µε µεταφορικά 
µέσα ̟ου ανήκουν σ’ αυτόν ή εκµεταλλεύεται αυτός, και φορτωτής αυτός ̟ου 
αναθέτει στο µεταφορέα το έργο της µεταφοράς. 

11. Ο µεταφορέας, ε̟ί µεταφοράς αγαθών µε ή χωρίς ̟αροχή και άλλων 
υ̟ηρεσιών, µ̟ορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιµολόγιο ή α̟όδειξη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ηµερολόγιο µεταφοράς, ̟ου 
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 
(Β’ 517). Τα ̟ροαναφερόµενα ισχύουν και για τα µεταφορικά γραφεία ή τους 
διαµεταφορείς, χωρίς την ̟ροϋ̟όθεση της τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς. 

Στο ̟εριεχόµενο του τιµολογίου ή της α̟όδειξης αναγράφονται, εκτός των 
άλλων, τα ̟λήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόµιστρα, τα µεταφερόµενα 
αγαθά, κατά γενική κατηγορία, το κόµιστρο ή την αµοιβή, τις λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις 
της µεταφοράς και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
  12. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτο̟αράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµο̟οίησης 
υ̟ηρεσιών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ν. 2859/2000, εκδίδεται α̟όδειξη 
αυτο̟αράδοσης. Αντί της α̟όδειξης αυτής µ̟ορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο 
αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «α̟όδειξη 
αυτο̟αράδοσης». 

13. α) Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου τηρεί βιβλία ο̟οιασδή̟οτε 
κατηγορίας και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε δα̟άνη ̟ου 
αφορά την άσκηση της ε̟ιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκο̟ού τους, 
αντίστοιχα, για την ο̟οία ο δικαιούχος δεν υ̟οχρεούται στην έκδοση στοιχείου του 
̟αρόντος νόµου, εκδίδει δι̟λότυ̟η α̟όδειξη δα̟άνης. ∆ι̟λότυ̟η α̟όδειξη 
δα̟άνης εκδίδεται ε̟ίσης και α̟ό τον εκµεταλλευτή ε̟ιβατικού αυτοκινήτου 
δηµόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αµοιβών οι ο̟οίες δεν 
υ̟άγονται στο φόρο ̟ροστιθέµενης αξίας. 

β) Στην α̟όδειξη δα̟άνης, η ο̟οία υ̟ογράφεται και α̟ό το δικαιούχο και 
στα δύο αντίτυ̟α, αναγράφονται: α) τα ̟λήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων ό̟ως 
̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 10 του άρθρου 6, β) η αιτιολογία και το ̟οσό της 
δα̟άνης αριθµητικώς και ολογράφως. ∆εν α̟αιτείται η αναγραφή του ̟οσού 
ολογράφως στις α̟οδείξεις ̟ου εκδίδονται µε Η/Υ, γ) οι τυχόν φόροι και οι λοι̟ές 
φορολογικές ε̟ιβαρύνσεις. 
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γ) Για τα δώρα ̟ου γίνονται α̟ό τον υ̟όχρεο α̟εικόνισης συναλλαγών σε 
διάφορα ̟ρόσω̟α, για την ε̟αγγελµατική του ̟ροβολή ή για την εκ̟λήρωση 
κοινωνικής του υ̟οχρέωσης, συνυφασµένης µε την ε̟αγγελµατική του 
δραστηριότητα, αξίας του καθενός µέχρι εκατόν ̟ενήντα (150) ευρώ, µ̟ορεί να 
συντάσσεται σχετική κατάσταση, µε το ονοµατε̟ώνυµο και τη διεύθυνση των 
̟ροσώ̟ων αυτών, αντί της έκδοσης της δι̟λότυ̟ης α̟όδειξης του ̟ρώτου εδαφίου 
της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αραγράφου αυτής για κάθε ̟ρόσω̟ο. 

δ) Όταν καταβάλλονται µισθοί, ηµεροµίσθια, ή άλλες ̟αροχές σε µισθωτούς 
δύναται, αντί της έκδοσης α̟όδειξης δα̟άνης, να συντάσσεται κατάσταση στην 
ο̟οία υ̟ογράφουν οι δικαιούχοι για τα ̟οσά ̟ου λαµβάνουν. Ε̟ί καταβολής 
µισθών και ηµεροµισθίων µε τη µεσολάβηση τρά̟εζας δεν α̟αιτείται υ̟ογραφή 
της κατάστασης, εφόσον υ̟άρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαιούχων της 
αµοιβής, ̟ου δίδεται µία φορά µε ταυτόχρονη εντολή ̟ρος την τρά̟εζα για 
̟ίστωση συγκεκριµένου λογαριασµού. 

 
Άρθρο 9 

∆ιασφάλιση συναλλαγών και ∆ιαφύλαξη ∆εδοµένων 
 

1.  Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται µε τη χρήση 
θεωρηµένων α̟ό την αρµόδια ∆ΟΥ εντύ̟ων, ε̟ί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή µε 
τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του νόµου 1809/1988 (Α’ 222), ε̟ί 
µηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών 
για ̟αροχή υ̟ηρεσίας µε θεώρηση α̟ό την αρµόδια ∆ΟΥ. Τα οριζόµενα στο 
̟ροηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζονται για τα εισιτήρια ε̟ιχειρήσεων µεταφοράς 
̟ροσώ̟ων µε λεωφορεία, σιδηρόδροµους και αερο̟λάνα, όταν εκτελούν 
συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια ̟λοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ 
ειδικό τρό̟ο και α̟αλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η ̟αρούσα ̟αράγραφος ̟αύει να 
ισχύει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής ̟εριόδου και µέχρι την υ̟οβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και 
τα λοι̟ά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην ε̟αγγελµατική 
εγκατάσταση ̟ου αφορούν και ε̟ιδεικνύονται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο. 

Με γνωστο̟οίηση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υ̟ηρεσία της έδρας 
του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών µ̟ορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε 
στοιχεία, καθώς και τα λοι̟ά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο 
τό̟ο, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ε̟ιδεικνύονται στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την 
αρµόδια φορολογική αρχή. 

Ε̟ίσης, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου, µ̟ορεί τα βιβλία να 
ενηµερώνονται σε άλλο τό̟ο µε τα ̟ρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοι̟ά 
δικαιολογητικά εγγραφών, τα ο̟οία, µετά την ενηµέρωση τους, ε̟ιστρέφονται στην 
ε̟αγγελµατική εγκατάσταση ̟ου αφορούν. 

Οι ̟ληροφορίες της ̟αραγράφου 23 του άρθρου 4 και των α̟οφάσεων ̟ου 
έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του ̟αρόντος νόµου, τηρούνται στην 
ε̟αγγελµατική εγκατάσταση ̟ου ασκείται η σχετική δραστηριότητα. 

3. Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοι̟ά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς 
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και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα α̟οθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής ̟εριόδου, 
µ̟ορεί να φυλάσσονται σε ο̟οιονδή̟οτε τό̟ο εντός ή εκτός της Ελληνικής 
Ε̟ικράτειας και ε̟ιδεικνύονται στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την αρµόδια 
φορολογική αρχή. Όταν ο τό̟ος α̟οθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, 
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ̟ριν την α̟οθήκευση, τον τό̟ο 
αυτόν, καθώς και κάθε µεταβολή του τό̟ου αυτού. 

4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιµολογίων εφαρµόζονται τα εξής: 
α) Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών οφείλει να µεριµνά για την 

α̟οθήκευση των αντιγράφων των τιµολογίων ̟ου εκδίδονται α̟ό τον ίδιο ή εξ 
ονόµατός του και για λογαριασµό του, α̟ό τον ̟ελάτη του ή α̟ό τρίτους, καθώς 
και όλων των τιµολογίων ̟ου λαµβάνει. Αντίτυ̟α των τιµολογίων ̟ου εκδίδονται 
εξ ονόµατος και για λογαριασµό του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών, 
̟αραδίδονται σε αυτόν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζουν οι διατάξεις ̟ερί 
Α̟εικόνισης Συναλλαγών για την ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων. 

β) Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών µ̟ορεί να καθορίζει τον τό̟ο 
α̟οθήκευσης, υ̟ό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, έ̟ειτα α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αίτησή τους, τα τιµολόγια ή τις ̟ληροφορίες ̟ου έχουν α̟οθηκευτεί, 
µέσα στις ̟ροθεσµίες ̟ου τίθενται µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τό̟ος α̟οθήκευσης ευρίσκεται εκτός 
Ελλάδας, υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ̟ριν την α̟οθήκευση, 
τον τό̟ο αυτόν, καθώς και κάθε µεταβολή του τό̟ου αυτού. 

γ) Όταν η α̟οθήκευση δεν ̟ραγµατο̟οιείται µε ηλεκτρονικά µέσα ̟ου να 
εξασφαλίζουν την ̟λήρη και ε̟ιγραµµική (on line) ̟ρόσβαση στα σχετικά 
δεδοµένα, o υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών υ̟οχρεούται να α̟οθηκεύει στο 
εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια ̟ου εκδίδει ή λαµβάνει. 

δ) Όταν η α̟οθήκευση γίνεται σε χώρα µε την ο̟οία δεν υφίσταται νοµική 
̟ράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις του ν. 
1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του 
Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 και σχετικά µε το δικαίωµα ̟ρόσβασης µε 
ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 
στ΄, ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών υ̟οχρεούται να α̟οθηκεύει στο 
εσωτερικό της χώρας, τα τιµολόγια ̟ου εκδίδει ή λαµβάνει. 

ε) Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών υ̟οχρεούται στη διαφύλαξη των 
τιµολογίων µε την αρχική τους µορφή µε την ο̟οία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη 
διάθεση του, σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Ε̟ίσης, όταν τα τιµολόγια 
διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα, διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα και 
τα δεδοµένα ̟ου εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της ̟ροέλευσης και την ακεραιότητα 
του ̟εριεχοµένου κάθε τιµολογίου. 

στ) Όταν ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών α̟οθηκεύει, µε ηλεκτρονικά 
µέσα τα ο̟οία εξασφαλίζουν ̟ρόσβαση µε α̟ευθείας σύνδεση (on-line) ̟ρόσβαση 
στα σχετικά δεδοµένα, τιµολόγια τα ο̟οία εκδίδει ή λαµβάνει, οι αρµόδιες αρχές 
του κράτους µέλους στο ο̟οίο είναι εγκατεστηµένος και, όταν ο ΦΠΑ οφείλεται σε 
ένα άλλο κράτος µέλος, οι αρµόδιες αρχές εκείνου του κράτους µέλους έχουν 
δικαίωµα ̟ρόσβασης, λήψης και χρήσης αυτών των τιµολογίων. 

ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η 
διαφύλαξη δεδοµένων ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται µε ηλεκτρονικό εξο̟λισµό 
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ε̟εξεργασίας (̟εριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµ̟ίεσης) και διαφύλαξης καθώς 
και µε ενσύρµατα, ασύρµατα, ο̟τικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. 

5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοι̟ά δικαιολογητικά των εγγραφών στα 
βιβλία, καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα ο̟οία α̟οθηκεύονται δεδοµένα 
βιβλίων, για τα ο̟οία δεν υ̟άρχει υ̟οχρέωση εκτύ̟ωσής τους, διατηρούνται στον 
εκάστοτε οριζόµενο α̟ό τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο ̟αραγραφής του 
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για ε̟ιβολή φόρου και ο̟ωσδή̟οτε όσο χρόνο εκκρεµεί 
σχετική υ̟όθεση ενώ̟ιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της 
Ε̟ικρατείας. 

6. Ε̟ιτρέ̟εται στους υ̟όχρεους α̟εικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά α̟ό άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και 
ληφθέντα φορολογικά στοιχεία σε µικροφίλµ ή σε ηλεκτρονική µορφή (ο̟τικοί 
δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) µε φωτογράφιση ή ψηφιο̟οίηση α̟ό τα 
αντίστοιχα στελέχη, µετά την υ̟οβολή των ̟εριοδικών δηλώσεων του φόρου 
̟ροστιθέµενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, κατά ̟ερί̟τωση, 
για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου του άρθρου 
αυτού, εφόσον υ̟άρχει και σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύ̟ωσης 
(ανα̟αραγωγής) των φορολογικών στοιχείων, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι τίθενται στη 
διάθεση της αρµόδιας φορολογικής αρχής στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό αυτή. 
Ειδικά για τα χρησιµο̟οιούµενα ηλεκτρονικά µέσα του ανωτέρω εδαφίου 
α̟αιτείται, ̟ρο της χρησιµο̟οίησής τους, σήµανση α̟ό αρµόδια υ̟ηρεσία του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία ανα̟αραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως 
µη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην 
̟ερί̟τωση µη σήµανσης των ηλεκτρονικών µέσων αρχειοθέτησης. 

7. Τα αθεώρητα βιβλία ̟ου ενηµερώνονται µηχανογραφικά, µ̟ορεί να µην 
εκτυ̟ώνονται, εφόσον τα δεδοµένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα 
α̟οθήκευσης, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι, τα δεδοµένα αυτά εκτυ̟ώνονται άµεσα όταν 
ζητηθεί α̟ό το φορολογικό έλεγχο. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών 
µέσων ή η αδυναµία ανα̟αραγωγής του ̟εριεχοµένου αυτών εξοµοιώνεται µε µη 
τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων ̟ου εµ̟εριέχονται σε αυτά. 

Τα αναφερόµενα στο ̟ροηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τα 
α̟οθηκευµένα δεδοµένα, ̟ου ε̟έχουν θέση στελέχους των εκδιδόµενων 
φορολογικών στοιχείων. 

 
Άρθρο 10 

∆ιασταυρώσεις και Α̟όδειξη Συναλλαγών 
 

1. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 
του άρθρου 3 υ̟οβάλλουν καταστάσεις, για µηχανογραφική ε̟εξεργασία και 
διασταύρωση ̟ληροφοριών, µε τις συναλλαγές ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν για την 
ε̟αγγελµατική τους εξυ̟ηρέτηση ή την εκ̟λήρωση του σκο̟ού τους, α̟ό αγορές 
αγαθών και λήψη υ̟ηρεσιών, α̟ό χονδρικές ̟ωλήσεις αγαθών και ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών και α̟ό καταβολή ή είσ̟ραξη αµοιβών, α̟οζηµιώσεων, οικονοµικών 
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. 
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Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υ̟οβάλλουν καταστάσεις, µόνο 
για τα τιµολόγια ̟ώλησης των ̟ροϊόντων τους, ̟ου δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι 
για το σύνολο της ̟αραγωγής τους. 

2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία ̟ου αφορούν εισαγωγές ή 
εξαγωγές αγαθών των αναφεροµένων στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο ̟ροσώ̟ων, 
λαµβάνονται α̟ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. 
– ICIS). 

3. Οι καταστάσεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου 1 ̟εριέχουν το 
ονοµατε̟ώνυµο και το ̟ατρώνυµο ή την ε̟ωνυµία καθώς και τον Α.Φ.Μ. του 
υ̟όχρεου και το έτος ̟ου αφορούν. 

Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοµατε̟ώνυµο ή η ε̟ωνυµία, ο 
Α.Φ.Μ. των συναλλασσοµένων µε τον υ̟όχρεο (̟ροµηθευτών, ̟ελατών κ.λ̟.), ο 
συνολικός αριθµός των τιµολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η 
συνολική αξία, ̟ρο Φ.Π.Α.. 

Εξαιρετικά, δεν συµ̟εριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, 
εφόσον η συνολική αξία, ̟ρο Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου ̟ου έχει εκδοθεί γι’ 
αυτές δεν υ̟ερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 

4. Οι καταστάσεις της ̟αραγράφου 1 υ̟οβάλλονται µέχρι την εικοστή 
̟έµ̟τη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου µε τις συναλλαγές του ̟ροηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους. 

Οι καταστάσεις υ̟οβάλλονται α̟οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό̟ο 
ε̟ικοινωνίας στο διαδικτυακό τό̟ο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. 

Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υ̟οβάλλονται, όταν τα δεδοµένα τους 
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58). 

5. ∆εν υ̟οχρεούνται στην υ̟οβολή των καταστάσεων της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού: 

α) οι τρά̟εζες για τους τόκους καταθέσεων ̟ου χορηγούν, καθώς και για 
τους τόκους και τις ̟ροµήθειες ̟ου χορηγούν σε άλλες τρά̟εζες ή ̟ρόσω̟α του 
άρθρου 1 και ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 ή ̟ρόσω̟α του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαµβάνουν α̟ό τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α, µε την εξαίρεση των 
̟ροµηθειών ̟ου λαµβάνουν α̟ό ̟ρόσω̟α του άρθρου 1 ή ̟ρόσω̟α της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 ή ̟ρόσω̟α του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ̟ου 
̟ωλούν αγαθά ή ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες σε κατόχους - χρήστες ̟ιστωτικών καρτών, 

β) τα ̟ρόσω̟α του άρθρου 1 και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 
3 για τους τόκους καταθέσεων ̟ου λαµβάνουν α̟ό τρά̟εζες, για τους τόκους και 
τις ̟ροµήθειες ̟ου καταβάλλουν σε τρά̟εζες ή λαµβάνουν α̟ό αυτές, καθώς και 
για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις ̟ου χορηγούν, µε την εξαίρεση 
των ̟ροµηθειών ̟ου καταβάλλουν στις τρά̟εζες λόγω ̟ώλησης αγαθών ή ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών σε κατόχους - χρήστες ̟ιστωτικών καρτών, 

γ) τα ̟ρόσω̟α του άρθρου 1 και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 
3 ή ̟ρόσω̟α του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις ̟ωλήσεις αγαθών και 
υ̟ηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υ̟ηρεσιών α̟ό 
ε̟ιχειρήσεις ̟ου δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας, 
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δ) τα ̟ρόσω̟α του άρθρου 1 και τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 
3 για τα ασφάλιστρα, τις ε̟ιστροφές ασφαλίστρων και τις εκ̟τώσεις ε̟ί των 
ασφαλίστρων ̟ου αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ή στις 
̟ρόσθετες ̟ράξεις. 

6. Για την α̟όδειξη της συναλλαγής α̟ό το λή̟τη φορολογικού στοιχείου 
̟ου αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υ̟ηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και άνω α̟αιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τρα̟εζικού 
λογαριασµού ή µε ε̟ιταγή έκδοσης του λή̟τη του στοιχείου. Σε ̟ερί̟τωση 
εκχώρησης ε̟ιταγών τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική α̟όδειξη εκχώρησης 
αξιογράφων, στην ο̟οία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούµενων ε̟ιταγών. 

Με ε̟ιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τρα̟εζικό λογαριασµό 
α̟οκλειστικά και µόνο εξοφλούνται ε̟ίσης, µερικά ή ολικά, και τα φορολογικά 
στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, ̟ου αφορούν αγορές 
αγροτικών ̟ροϊόντων α̟ό ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟αράγει τα ̟ροϊόντα αυτά, καθώς ε̟ίσης 
και το ̟οσό ̟ου α̟οδίδεται α̟ό τον αντι̟ρόσω̟ο στον εντολέα, ε̟ίσης ̟ρόσω̟ο 
̟ου ̟αράγει τα ως άνω αγροτικά ̟ροϊόντα, για τις διενεργηθείσες ̟ωλήσεις των 
̟ροϊόντων αυτών, για λογαριασµό του, µε βάση την εκκαθάριση της ̟αραγράφου 7 
του άρθρου 6, µετά την αφαίρεση της δικαιούµενης ̟ροµήθειας. Α̟ό την ως άνω 
υ̟οχρέωση εξαιρούνται τα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Κατ’ εξαίρεση, των αναφεροµένων στα ̟ροηγούµενα εδάφια, ε̟ιτρέ̟εται ο 
συµψηφισµός αµοιβαίων αντα̟αιτήσεων µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων. 

7. Στα εκδιδόµενα α̟ό τις τρά̟εζες και λοι̟ά ̟ιστωτικά ιδρύµατα, 
̟αραστατικά στοιχεία ̟άσης φύσεως εισ̟ράξεων ή ̟ληρωµών µετρητοίς για 
συναλλαγές φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων ή κοινο̟ραξιών ̟οσού άνω των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ αναγράφεται και ο Αριθµός Φορολογικού 
Μητρώου του συναλλασσοµένου. Σε ̟ερί̟τωση αλλοδα̟ού φυσικού ̟ροσώ̟ου 
αναγράφεται ο αριθµός διαβατηρίου ή ταυτότητας. 

Στις εκδιδόµενες ε̟ιταγές ̟ου καλύ̟τουν εξόφληση ε̟αγγελµατικών 
συναλλαγών, ανεξαρτήτως ̟οσού, αναγράφεται υ̟οχρεωτικά ο Αριθµός 
Φορολογικού Μητρώου του εκδότη, του εκάστοτε ο̟ισθογράφου καθώς και του 
τελευταίου κοµιστή ̟ου εισ̟ράττει αυτήν. Ε̟ίσης αναγράφεται υ̟οχρεωτικά ο 
Α.Φ.Μ. του εκδότη της ε̟ιταγής ̟ου ̟ροσκοµίζεται για εξόφληση οφειλής ̟ρος το 
∆ηµόσιο ανεξαρτήτως ̟οσού. 

8. Το βάρος της α̟όδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο 
λή̟της του στοιχείου, οι ο̟οίοι δικαιούνται να ε̟ιβεβαιώνουν τα αναγκαία 
στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου α̟ό τη δήλωση έναρξης εργασιών ή α̟ό άλλο 
̟ρόσφορο α̟οδεικτικό στοιχείο, ε̟ιφυλασσοµένων των διατάξεων ̟ερί 
φορολογικού α̟ορρήτου, τα ο̟οία οι συµβαλλόµενοι υ̟οχρεούνται εκατέρωθεν να 
̟αρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων ̟ου 
̟αρέχει. 

Η ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσοµένων µ̟ορεί να γίνεται και 
α̟ό βάση δεδοµένων ή αρχείο υ̟όχρεων α̟εικόνισης συναλλαγών, ̟ου είναι 
διαθέσιµα α̟ό τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών, καµ̟τοµένου στην ̟ερί̟τωση αυτή του ισχύοντος 
φορολογικού α̟ορρήτου. 
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Άρθρο 11 
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής 

 
1. Ο αρµόδιος οικονοµικός ε̟ιθεωρητής, µετά α̟ό εισήγηση του ̟ροϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ. της έδρας του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών µ̟ορεί µε ειδικά 
αιτιολογηµένη α̟όφασή του: 

α) να ε̟ιτρέ̟ει τη µη έκδοση δελτίου α̟οστολής ή την έκδοσή του κατά 
διαφορετικό τρό̟ο, ε̟ί διακίνησης αγαθών µεταξύ των ε̟αγγελµατικών 
εγκαταστάσεων του υ̟όχρεου α̟εικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η ̟αρακολούθηση των διακινουµένων αγαθών, 

β) να α̟αλλάσσει τον υ̟όχρεο, κατά την έναρξη εργασιών α̟ό την τήρηση 
α̟λογραφικών βιβλίων και α̟ό την έκδοση των α̟οδείξεων λιανικής, στην 
̟ερί̟τωση ̟ου εκτιµάται ότι κατά τη διαχειριστική ̟ερίοδο αυτή δεν θα υ̟ερβεί το 
όριο των ακαθαρίστων εσόδων της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 3.  

 
2. Ο ̟ροϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υ̟όχρεο ο ο̟οίος: 

α) δεν έχει εκ̟ληρώσει τις ληξι̟ρόθεσµες και α̟αιτητές υ̟οχρεώσεις του α̟ό 
̟άσης φύσης φόρους του ∆ηµοσίου α̟ό την ε̟αγγελµατική του δραστηριότητα, 
α̟ό δάνεια µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, ̟ρόστιµα για ̟αραβάσεις των διατάξεων 
του νόµου αυτού, τέλη ή εισφορές ̟ου βεβαιώνονται α̟ό τις δηµόσιες οικονοµικές 
υ̟ηρεσίες, όταν το σύνολο των υ̟οχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες 
̟ροσαυξήσεις ξε̟ερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υ̟αχθεί σε 
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των ληξι̟ρόθεσµων χρεών του α̟ό τα κατά νόµο 
αρµόδια όργανα και είναι α̟όλυτα συνε̟ής στην καταβολή των δόσεων αυτών. 
Ε̟ί οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και ̟εριορισµένης ευθύνης εταιρειών, 
κοινο̟ραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών ̟ρέ̟ει να ερευνάται, µόνο κατά 
την ̟ρώτη θεώρηση µετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκ̟ληρώσει τις ληξι̟ρόθεσµες 
υ̟οχρεώσεις και τα µέλη των εταιρειών ή της κοινο̟ραξίας ή της κοινωνίας ή της 
αστικής εταιρείας, 

β) δεν έχει υ̟οβάλει στη δηµόσια οικονοµική υ̟ηρεσία δηλώσεις α̟όδοσης 
ο̟οιουδή̟οτε ̟αρακρατούµενου ή ε̟ιρρι̟τόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. 

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται ̟ιο ̟άνω ο ̟ροϊστάµενος της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ. µ̟ορεί, µε α̟όφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση ̟εριορισµένου αριθµού 
φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υ̟όχρεος µέρος της οφειλής του ̟ου 
καθορίζεται µε την ίδια α̟όφαση. 

Το όριο της ̟ερί̟τωσης α’ισχύει και σε κάθε ̟ερί̟τωση µη θεώρησης 
βιβλίων και στοιχείων µε βάση µη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουµένων των χρεών 
̟ρος τα Ε̟ιµελητήρια. 

Οµοίως, κατ’εξαίρεση, µε α̟όφαση του ̟ροϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
µ̟ορεί να θεωρούνται βιβλία και ̟εριορισµένος αριθµός στοιχείων σε υ̟όχρεους 
α̟εικόνισης συναλλαγών ̟ου οφείλουν ληξι̟ρόθεσµα και α̟αιτητά ασφαλιστικά 
χρέη µη φορολογικά και έχουν κώλυµα θεώρησης α̟ό άλλες µη φορολογικές 
ασφαλιστικές διατάξεις. Κάθε σχετική ̟ερί̟τωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα 
αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση, για τα χρέη αυτά,  ̟ρόσω̟α.  

Η ̟αρούσα ̟αράγραφος ̟αύει να ισχύει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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Άρθρο 12 

Εξουσίες Υ̟ουργού Οικονοµικών 
 

Ο Υ̟ουργός των Οικονοµικών εκδίδει τις αναγκαίες α̟οφάσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή των άρθρων 1-11 και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και α̟οφάσεις 
για την ̟εραιτέρω α̟λο̟οίηση της διαδικασίας, 

 
Άρθρο 13 

Θέση σε ισχύ 
Οι διατάξεις του ̟αρόντος Κώδικα ισχύουν α̟ό 1.1.2013.  

 
Άρθρο 14  

Μεταβατικές διατάξεις 
 

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

 
2.Ό̟ου α̟ό τις κείµενες διατάξεις γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων (̟.δ. 99/1977, Α’ 34) και του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (̟.δ.186/1992, Α’ 84), µετά την ισχύ του ̟αρόντος νόµου νοούνται οι 
συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12. 

 
 3.Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή σε βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
νοούνται τα α̟λογραφικά βιβλία των ̟αραγράφων 15 έως και 22 του άρθρου 4 και 
ό̟ου γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα δι̟λογραφικά 
βιβλία των ̟αραγράφων 2 έως και 14 του άρθρου 4. 

 
4.Α̟οφάσεις της Κεντρικής Ε̟ιτρο̟ής Λογιστικών Βιβλίων, της Ε̟ιτρο̟ής 
Λογιστικών Αµφισβητήσεων και της Ε̟ιτρο̟ής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν 
να ισχύουν για το χρόνο ̟ου ορίζεται και τα θέµατα ̟ου ρυθµίζονται αντίστοιχα 
α̟ό αυτές, εφόσον µε τις διατάξεις του ̟αρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές 
υ̟οχρεώσεις. 
 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 ̟αύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών συστήνεται Οµάδα Εργασίας, 
̟ροκειµένου να ε̟εξεργασθεί και να υ̟οβάλει µέχρι 30.06.2013 τις ̟ροτάσεις της 
για ̟εραιτέρω α̟λο̟οίηση και βελτίωση των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τον ̟αρόντα 
Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου α̟αιτούνται στην εµ̟ορική 
και λογιστική νοµοθεσία. »  

 
2. α. Τα τρία ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 (Α’ 180) 

αντικαθίστανται ως εξής: 
«21. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου και καθ` όλη τη διάρκεια του 
Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, η το̟οθέτηση και η λήξη 
θητείας των ̟ροϊσταµένων των κατωτέρω οργανικών µονάδων, ε̟ι̟έδου 
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Τµήµατος, Υ̟οδιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, 
διενεργείται χωρίς τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 
και 86 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’  26) και του άρθρου ̟έµ̟του του 
ν. 3839/2010 (Α’ 51), µε µόνη α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους ̟ου µ̟ορεί 
να ανανεώνεται µέχρι δύο φορές ή να διακό̟τεται ̟ριν τη λήξη της, µε όµοια 
α̟όφαση και κύριο κριτήριο την ε̟ίτευξη των ̟οιοτικών και ̟οσοτικών στόχων 
̟ου τους έχουν τεθεί. 
Οι υ̟άλληλοι ̟ου το̟οθετούνται ̟ροϊστάµενοι σε αυτές τις οργανικές µονάδες 
̟ρέ̟ει να διαθέτουν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τη θέση ̟ου 
καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του 
Υ̟αλληλικού Κώδικα, να µην έχει ε̟ιβληθεί σε βάρος τους ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή και 
να µην εκκρεµεί ̟ειθαρχική δίωξη.  
Με την α̟όφαση το̟οθέτησης καθορίζονται ̟οσοτικοί και ̟οιοτικοί στόχοι για 
κάθε τρίµηνο της θητείας και για κάθε οργανική µονάδα, οι ο̟οίοι ελέγχονται ανά 
τρίµηνο.» 
 
β. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι α̟οφάσεις το̟οθέτησης, ̟ου έχουν εκδοθεί µέχρι τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου, καθορίζουν ̟οσοτικούς και ̟οιοτικούς στόχους 
σε ετήσια βάση, οι στόχοι αυτοί κατανέµονται αναλογικά σε κάθε τρίµηνο της 
θητείας. 
 
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε) του ̟έµ̟του εδαφίου της ̟αραγράφου 21 του άρθρου 
55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ̟ροστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες ∆.Ο.Υ. 
διατηρούνται σε λειτουργία. 
 
δ. Το στοιχείο στ) του ̟έµ̟του εδαφίου της ̟αραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 
4002/2011  καταργείται και το  στοιχείο ζ) του ίδιου ως άνω εδαφίου  αναριθµείται 
ως στοιχείο στ).   
 
ε. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3943/2011 (Α’ 66) ̟ροστίθενται 
δύο εδάφια ως εξής: 
«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριµηνιαία βάση στη βάση του αριθµού και του 
είδους των ελέγχων, καθώς και των ε̟ιτευχθέντων εσόδων. Αµέσως µετά την 
ε̟ιλογή των ελεγκτών συνά̟τεται συµβόλαιο α̟οδοτικότητας, στο ο̟οίο 
εξειδικεύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι ̟ου οφείλουν να εκ̟ληρώσουν» 
 
στ. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου, οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των 
Εσόδων του Κράτους ̟ροκηρύσσονται και οι υ̟οψήφιοι ε̟ιλέγονται α̟ό ̟ίνακα 
̟ου καταρτίζει η Ειδική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 16 του 
άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) µετά α̟ό συνέντευξη, ̟ροκειµένου η Ε̟ιτρο̟ή 
να διαµορφώσει γνώµη για την ̟ροσω̟ικότητα και την ουσιαστική ικανότητα 
άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα, δεν 
α̟αιτείται η διενέργεια της ̟ροβλε̟όµενης στο ̟ροηγούµενο εδάφιο συνέντευξης 
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στην ̟ερί̟τωση της ε̟ιλογής υ̟αλλήλων µε τουλάχιστον διετή ̟ροηγούµενη 
εµ̟ειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. 

 
 

Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  
 

1.    Στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών συνιστάται Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 
καταργουµένης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεµάτων. Συνιστάται ε̟ίσης θέση Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο ο̟οίος ̟ροΐσταται της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτοχρόνως η θέση του 
Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων µε βαθµό 1ο της 
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.  
 

2.    Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων συγκροτείται α̟ό όλες τις οργανικές 
µονάδες και τις Ειδικές Α̟οκεντρωµένες Υ̟ηρεσίες, ̟ου υ̟άγονται στις ̟αρακάτω 
Γενικές ∆ιευθύνσεις και Υ̟ηρεσίες: 
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.  
β. Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας. 
γ. Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
δ. Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. 
ε. Γενική ∆ιεύθυνση Γενικού Χηµείου του Κράτους.  
στ. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης.  
ζ.  Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης. 
 

3. α. Εντός του ̟λαισίου των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, 
ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά :   

(1) να διαµορφώνει και να ε̟ικαιρο̟οιεί σε ετήσια βάση το στρατηγικό σχεδιασµό 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ό̟ως ε̟ίσης ̟οιοτικούς και 
̟οσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης  των οργανικών µονάδων ̟ου 
υ̟άγονται στην αρµοδιότητά του και του ̟ροσω̟ικού τους και να ενηµερώνει 
σχετικά τον Υ̟ουργό Οικονοµικών,  
(2) να το̟οθετεί τους ̟ροϊσταµένους των οργανικών µονάδων και υ̟ηρεσιών ̟ου 
υ̟άγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τα κριτήρια ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στον Υ̟αλληλικό Κώδικα (ν. 3548/2007) και να α̟οφασίζει την 
̟ρόωρη λήξη της θητείας τους, λόγω µη εκ̟λήρωσης των τεθέντων ̟οιοτικών και 
̟οσοτικών στόχων,  
(3) να διασφαλίζει ότι το ̟ρόγραµµα και οι δραστηριότητες των ε̟ιµέρους 
οργανικών µονάδων και υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟άγονται στις αρµοδιότητές του 
συµβαδίζουν µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τους τεθέντες στόχους και να ελέγχει 
και ε̟ο̟τεύει όλες τις δραστηριότητες της Γενικής Γραµµατείας,  
(4) να υ̟οβάλλει ̟ροτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων ̟ου κατατίθενται στη Βουλή 
α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών σε ζητήµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν στις αρµοδιότητές του,  
(5) να εισηγείται στον Υ̟ουργό Οικονοµικών την υ̟οβολή ̟ροτάσεων για την 
έκδοση ̟ροεδρικών διαταγµάτων µε τα ο̟οία ε̟έρχονται αλλαγές στον αριθµό, 
την οργάνωση, τις αρµοδιότητες και τη διάρθρωση των οργανικών µονάδων και 
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υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟άγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, καθώς και 
στην κατανοµή του ανθρώ̟ινου δυναµικού,  
(6) να µεταφέρει ̟όρους µεταξύ των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Εσόδων,  
(7) να λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την κατα̟ολέµηση 
της διαφθοράς στις υ̟ηρεσίες ̟ου υ̟άγονται στις αρµοδιότητές του, 
συµ̟εριλαµβανοµένης και της  κίνησης της διαδικασίας ̟ειθαρχικής δίωξης,  
(8) να οργανώνει ̟ρογράµµατα µετεκ̟αίδευσης και εξειδίκευσης του ̟ροσω̟ικού 
̟ου υ̟άγεται στις υ̟ηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.  
Μέχρι το διορισµό του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 4β του ̟αρόντος άρθρου, οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται α̟ό τον 
Υ̟ουργό ή τον Υφυ̟ουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου διατάξεις. 
 
β. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ή του καθ’ ύλην αρµόδιου 
Υφυ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
̟εριέρχονται στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ̟εραιτέρω αρµοδιότητες 
̟ου κατά την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, ή τον 
αρµόδιο Υφυ̟ουργό, ή τους ̟ροϊσταµένους των οργανικών µονάδων του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών, εντός του ̟εδίου των αρµοδιοτήτων τους, σχετικά µε την 
οργάνωση και άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρµογή της φορολογικής 
και τελωνειακής νοµοθεσίας ̟ου ά̟τεται της είσ̟ραξης εσόδων, καθώς και την 
̟αρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των υ̟αγόµενων στην αρµοδιότητά του 
οργανικών µονάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και των υ̟αλλήλων τους. Οι 
αρµοδιότητες ̟ου µεταβιβάζονται κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο δεν µ̟ορούν να 
αναµεταβιβασθούν στον Υ̟ουργό Οικονοµικών µε µεταγενέστερη κανονιστική 
διοικητική ̟ράξη.   

 
Με α̟οφάσεις του, ̟ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί να µεταβιβάζει στους ̟ροϊσταµένους των 
οργανικών µονάδων και ειδικών α̟οκεντρωµένων υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟άγονται στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, τις αναγκαίες αρµοδιότητες ̟ροκειµένου 
αυτοί να αντα̟οκριθούν στους στόχους ̟ου τους τίθενται, ό̟ως και να ανακαλεί τη 
µεταβίβαση αυτή των αρµοδιοτήτων, ανεξάρτητα του εάν έλαβε χώρα ̟ριν ή µετά 
το διορισµό του. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ορίζει έναν α̟ό τους 
̟ροϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων να 
τον ανα̟ληρώνει σε ̟ερί̟τωση ̟ροσωρινής αδυναµίας εκ̟λήρωσης των 
καθηκόντων του, καθώς και για το χρονικό διάστηµα α̟ό τη λήξη της θητείας του 
µέχρι το διορισµό του διαδόχου του. 

 
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων υ̟οβάλλει στη Βουλή µέσω του 
Υ̟ουργού Οικονοµικών ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους αναλυτική ετήσια 
έκθεση α̟ολογισµού και ̟ρογραµµατισµού των δραστηριοτήτων της Γενικής 
Γραµµατείας, η ο̟οία συζητείται στην Ε̟ιτρο̟ή Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της 
Βουλής κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Στην έκθεση δραστηριοτήτων δεν 
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̟εριλαµβάνονται εξειδικευµένα στοιχεία, η γνωστο̟οίηση των ο̟οίων µ̟ορεί να 
̟αρεµ̟οδίσει την υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος και την ε̟ίτευξη των στόχων 
είσ̟ραξης. 

 
4. α. Ως Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ε̟ιλέγεται ̟ρόσω̟ο εγνωσµένου 

κύρους ̟ου διαθέτει:  1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκ̟αιδευτικού Ιδρύµατος και, κατά 
̟ροτίµηση, µετα̟τυχιακό τίτλο σ̟ουδών στη φορολογική διοίκηση και το 
φορολογικό σύστηµα εν γένει. 2) Σηµαντική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία κατά 
̟ροτίµηση στον ιδιωτικό τοµέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό 
σύστηµα. 3) Σηµαντική διοικητική εµ̟ειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση 
ανθρώ̟ινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και 
δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και 
̟αρακολούθηση ε̟ίτευξης στόχων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, 
̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό σ̟ουδές, δηµοσιεύσεις και άλλα ̟ρόσφορα µέσα. 5) Ισχυρό 
ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης. 

 
β. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ε̟ιλέγεται και διορίζεται για  ̟ενταετή 
θητεία µε α̟όφαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, ύστερα α̟ό εισήγηση του Υ̟ουργού Οικονοµικών. Με την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων υ̟ογράφει 
συµβόλαιο α̟οδοτικότητας µε τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, ό̟ου ̟εριλαµβάνονται 
οι υ̟οχρεώσεις του και οι ̟οιοτικοί και ̟οσοτικοί στόχοι, οι ο̟οίοι θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ιτευχθούν α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, ό̟ως ε̟ίσης και σε ετήσια βάση. 

 
γ. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί να ανανεωθεί µία 
µόνο φορά µε την ίδια διαδικασία. 
 
δ. Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 55 ̟αρ. 13-16 του ̟.δ.63/2005, για 
την υ̟οστήριξη του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων στην άσκηση των 
καθηκόντων του συνιστάται µια ε̟ι̟λέον θέση διοικητικού υ̟αλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ, δύο ε̟ι̟λέον θέσεις ειδικού συµβούλου και δύο ε̟ι̟λέον θέσεις ειδικού 
συνεργάτη.  
 

5. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων λήγει ̟ρόωρα σε ̟ερί̟τωση 
̟αραίτησης του Γενικού Γραµµατέα καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις 
διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υ̟αλληλικού Κώδικα 
(ν.3528/2007, Α’ 26), ό̟ως εκάστοτε ισχύει.  Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί ε̟ίσης να λήξει, µε α̟όφαση του Υ̟ουργικού 
Συµβουλίου ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό εισήγηση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, σε 
̟ερί̟τωση µόνιµης αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή 
ανα̟ηρίας, σωµατικής ή ̟νευµατικής, ό̟ως ε̟ίσης εφόσον συντρέχουν οι 
̟ροϋ̟οθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 104 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, ό̟ως εκάστοτε ισχύει. Κατά την ίδια 
διαδικασία, ο Υ̟ουργός Οικονοµικών µ̟ορεί να εισηγηθεί την ̟ρόωρη λήξη της 
θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων σε ̟ερί̟τωση ̟ροφανούς 
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α̟όκλισης α̟ό την ε̟ίτευξη των τεθέντων στην ̟αράγραφο 4 β του ̟αρόντος 
άρθρου ̟οιοτικών και ̟οσοτικών στόχων, µετά την συµ̟λήρωση δύο ετών α̟ό την 
το̟οθέτησή του. Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων και µέχρι το διορισµό του διαδόχου του, ή σε ̟ερί̟τωση ̟ροσωρινής 
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, οι αρµοδιότητές του ασκούνται α̟ό τον 
Γενικό ∆ιευθυντή ̟ου ορίζεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος 
άρθρου. Τα ενδιάµεσα αυτά διαστήµατα δεν ε̟ιτρέ̟εται κατά κανόνα να 
υ̟ερβαίνουν τους δύο µήνες. 
 

6. α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  
αναστέλλεται η άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η 
άσκηση καθηκόντων σε ο̟οιαδή̟οτε θέση στο ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆. και 
νοµικά ̟ρόσω̟α του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ε̟ίσης αναστέλλεται η άσκηση 
ο̟οιουδή̟οτε ε̟αγγέλµατος και ο ίδιος οφείλει, ̟ριν την ανάληψη των 
καθηκόντων του, να ̟αύσει ο̟οιαδή̟οτε έννοµη σχέση µε εταιρεία, α̟ό την ο̟οία 
µ̟ορεί να ̟ροκληθεί σύγκρουση συµφερόντων.    

 
 β. Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟εται ετήσια ειδική ανταµοιβή 
(bonus) του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ως ̟οσοστό ε̟ί των εισ̟ράξεων 
της Γενικής Γραµµατείας ̟ου υ̟ερβαίνουν τον ετήσιο στόχο. 
 

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ  
 

Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) ε̟έρχονται οι ακόλουθες 
τρο̟ο̟οιήσεις: 

1. α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 73, η ̟ερί̟τωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής:   
 

  
«ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Σ.Ο. 

 
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

ιγ) Υγραέρια (LPG) ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται ως 
καύσιµα κινητήρων 

2711 12 11  
έως και 
2711 19 00 

 
330 

 
1.000 
χιλιόγραµµα 

 
β. Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 78 αντικαθίστανται ως 
εξής:  
«5. Για το ̟ετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της ̟ερί̟τωσης στ’ 
της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73, το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται α̟οκλειστικά στη 
γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα 
έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω ̟ροϊόντος, 
εφαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της ̟ερί̟τωσης στ΄ της ̟αραγράφου 1 του 
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άρθρου 73 και ε̟ιστρέφεται το ̟οσό του Ε.Φ.Κ. ̟ου υ̟ολογίζεται µε βάση τη 
διαφορά του συντελεστή της ̟ερί̟τωσης στ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73 και 
του ως άνω οριζόµενου συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» 
                                

2.      α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανο̟οιηµένων κα̟νών: 
α) ̟ροκειµένου για τα τσιγάρα, α̟οτελείται α̟ό ένα ̟άγιο στοιχείο (̟άγιος 
φόρος) ̟ου ορίζεται σε ̟οσό εκφρασµένο σε ευρώ ανά µονάδα ̟ροϊόντος και α̟ό 
ένα αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος) ̟ου ορίζεται σε ̟οσοστό ε̟ί της κατά 
µονάδα ̟ροϊόντος τιµής λιανικής ̟ώλησης αυτών,  
β) ̟ροκειµένου για το λε̟τοκοµµένο κα̟νό για την κατασκευή χειρο̟οίητων 
τσιγάρων και τα άλλα κα̟νά για κά̟νισµα ορίζεται σε ̟οσό εκφρασµένο σε ευρώ 
ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους και  
γ) ̟ροκειµένου για τα ̟ούρα και τα ̟ουράκια σε ̟οσοστό ε̟ί της κατά 
χιλιόγραµµο τιµής λιανικής ̟ώλησης αυτών.» 
 
β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 97 
Βάση υ̟ολογισµού και συντελεστές του φόρου 

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ̟ου ε̟ιβάλλεται στα βιοµηχανο̟οιηµένα κα̟νά 
υ̟ολογίζεται ως εξής: 
1. Στα τσιγάρα και τα ̟ροϊόντα ̟ου εξοµοιώνονται µε αυτά ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης διαρθρώνεται: 
α) σε ένα ̟άγιο φόρο ο ο̟οίος ε̟ιβάλλεται ανά µονάδα ̟ροϊόντος, το ̟οσό του 
ο̟οίου είναι 80 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) 
και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και  
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του ο̟οίου είναι 20% και υ̟ολογίζεται 
στην τιµή λιανικής ̟ώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική 
µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. 
Το συνολικό ̟οσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης ̟ου υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε 
τις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις α΄ και β’ δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά 
χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα).  
2. Στα ̟ούρα ή στα ̟ουράκια ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
ορίζεται σε ̟οσοστό 34% ε̟ί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής ̟ώλησής τους. 
3. Στο λε̟τοκοµµένο κα̟νό, ο ο̟οίος ̟ροορίζεται για την κατασκευή χειρο̟οίητων 
τσιγάρων, ο  συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ 
ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους. 
4. Στα άλλα κα̟νά για κά̟νισµα, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης  
ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους. 
5. Για τα τσιγάρα, τα ̟ούρα και ̟ουράκια ̟ου ̟αράγονται κατό̟ιν ειδικής 
̟αραγγελίας και δεν ̟ροορίζονται για εµ̟ορία, καθώς και τα όµοια ̟ροϊόντα ̟ου 
διατίθενται δωρεάν για σκο̟ούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτητα α̟ό την ̟ροέλευσή 
τους, συσκευασµένα σε λευκά ̟ακέτα  χωρίς ενδείξεις και τιµή λιανικής ̟ώλησης, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης υ̟ολογίζεται στην ανώτατη τιµή λιανικής ̟ώλησης 
των οµοειδών ̟ροϊόντων της ε̟ιχείρησης ̟ου τα ̟αράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, 
εκτός αν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή. 
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6. Για τα τσιγάρα, τα ̟ούρα και ̟ουράκια ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο 
λαθρεµ̟ορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής ̟ώλησης αυτών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 100 του ̟αρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υ̟ολογίζεται, 
̟ροκειµένου για τσιγάρα στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης ̟ου κα-
θορίζεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά, ̟ροσαυξηµένη κατά 
δέκα τοις εκατό (10%), και για τα ̟ούρα και τα ̟ουράκια στην ανώτατη τιµή 
λιανικής ̟ώλησης των οµοειδών ̟ροϊόντων ̟ου κυκλοφορούν στο εσωτερικό της 
χώρας 
7. Για τα τσιγάρα, τα ̟ούρα και τα ̟ουράκια ̟ου διακινούνται υ̟ό καθεστώς 
αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής ̟ώλησης αυτών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 100 του ̟αρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υ̟ολογίζεται, 
για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 112, ̟ροκειµένου για τσιγάρα 
στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης ̟ου καθορίζεται σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά και για τα ̟ούρα και τα ̟ουράκια στην 
ανώτατη τιµή λιανικής ̟ώλησης των οµοειδών ̟ροϊόντων ̟ου κυκλοφορούν στο 
εσωτερικό της χώρας.» 
8. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης των τσιγάρων υ̟ολογίζεται, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας ̟ου είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου 
κάθε έτους, µε αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων ̟ου τίθενται σε 
ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής ̟ώλησης, ̟εριλαµβανοµένων όλων των 
φόρων, διαιρούµενη δια της συνολικής ̟οσότητας των τσιγάρων ̟ου τίθενται σε 
ανάλωση.  
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης των τσιγάρων καθορίζεται µε 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών βάσει των δεδοµένων ̟ου αφορούν τις 
συνολικές ̟οσότητες ̟ου τέθηκαν σε ανάλωση κατά το ̟ροηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης 
Ιανουαρίου κάθε έτους.» 
 
γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 98 
Βάση υ̟ολογισµού του φόρου µικρο̟οσοτήτων  

βιοµηχανο̟οιηµένων κα̟νών για ατοµική χρήση 
«1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιοµηχανο̟οιηµένων κα̟νών ̟ου 
κατέχονται α̟ό ιδιώτες και εισάγονται α̟ό τρίτες χώρες, α̟οκλειστικά για ατοµική 
χρήση του ̟ροσώ̟ου ̟ου τα κατέχει, σε ̟οσότητα µεγαλύτερη α̟ό εκείνη ̟ου 
ε̟ιτρέ̟εται ατελώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η ο̟οία δεν µ̟ορεί να 
είναι µεγαλύτερη α̟ό χίλια (1.000) τεµάχια, ̟ροκειµένου για τσιγάρα ή 500 
γραµµάρια µικτού βάρους, ̟ροκειµένου για τα λοι̟ά ̟ροϊόντα, υ̟ολογίζεται για 
τα τσιγάρα και τα ̟ούρα και ̟ουράκια µε βάση ̟λασµατικές τιµές λιανικής 
̟ώλησης ̟ου καθορίζονται µε α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών. 
2. Με όµοιες α̟οφάσεις καθορίζονται οι ̟λασµατικές τιµές λιανικής ̟ώλησης για 
τα τσιγάρα, τα ̟ούρα και τα ̟ουράκια ̟ου ̟αραλαµβάνονται στο εσωτερικό της 
χώρας µε ταχυδροµικά δέµατα, για α̟οκλειστική χρήση των ̟αραλη̟τών τους και 
σε ̟οσότητες µέχρι αυτές ̟ου αναγράφονται στην ̟ρώτη ̟αράγραφο.»   
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3.  Η ισχύς των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου Ε.3. αρχίζει α̟ό την κατάθεση του 
σχεδίου νόµου στη Βουλή. 

 
Ε.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ Φ.Π.Α.    

 
1. Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 

2859/2000), ό̟ως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής: 
«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 εσόδων εξόδων.» 

 
2. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκαν µε τις διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ισχύει για 
αιτήσεις ε̟ιστροφής ̟ου θα υ̟οβληθούν α̟ό 1.1.2013 και µεταγενέστερα, καθώς 
και για ̟ωλήσεις αγροτικών ̟ροϊόντων ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν υ̟ό το 
κανονικό καθεστώς α̟ό 1.1.2013. 
 

 
Ε.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.718/1977  

 
1. Το άρθρο 1 του ν. 718/1977 (Α’ 304) αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο 1 

Εκτελωνιστικές εργασίες – Τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος – Εξουσιοδότηση. 
 
1. Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι κατά τις κείµενες διατάξεις και κανονισµούς 
α̟αιτούµενες ̟άσης φύσεως διατυ̟ώσεις ενώ̟ιον των Τελωνειακών Αρχών 
̟ροκειµένου για την εισαγωγή και εξαγωγή εµ̟ορευµάτων. 
Στις εκτελωνιστικές εργασίες συµ̟εριλαµβάνονται και οι διαδικασίες για τη 
διακίνηση των υ̟οκειµένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Τέλους 
Ταξινόµησης κοινοτικών εµ̟ορευµάτων, ως ε̟ίσης και οι διαδικασίες για την 
καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του Τέλους Ταξινόµησης. 
Οι εκτελωνιστικές εργασίες µ̟ορούν να διενεργούνται α̟ό φυσικά ή νοµικά 
̟ρόσω̟α, εγκαταστηµένα σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης αρκεί να 
διαθέτουν ενεργό ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  ή αριθµό 
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καταχώρισης και αναγνώρισης οικονοµικών φορέων EORI (Economic Operators' 
Registration and Identification System).  
 
2. Κάθε ̟ρόσω̟ο µ̟ορεί να ορίσει τελωνειακό αντι̟ρόσω̟ο. Η εν λόγω 
αντι̟ροσώ̟ευση µ̟ορεί να είναι είτε άµεση, ο̟ότε ο τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος 
ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του αντι̟ροσω̟ευόµενου, είτε έµµεση, 
ο̟ότε ο τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος ενεργεί στο δικό του όνοµα, αλλά για 
λογαριασµό του αντι̟ροσω̟ευόµενου. 
Ο τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος ̟ρέ̟ει να είναι εγκατεστηµένος στο τελωνειακό 
έδαφος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).  
Κατά τις συναλλαγές του µε τις τελωνειακές αρχές, ο τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος 
αναφέρει ότι ενεργεί στο όνοµα του αντι̟ροσω̟ευόµενου και διευκρινίζει ρητώς 
κατά ̟όσον η αντι̟ροσώ̟ευση είναι άµεση ή έµµεση. 
Το ̟ρόσω̟ο ̟ου δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος ή ̟ου 
δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος χωρίς να έχει σχετική έγγραφη 
εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα και για ίδιο λογαριασµό. 
 
3. Οι τελωνειακές Αρχές µ̟ορούν να ζητήσουν α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, το 
ο̟οίο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντι̟ρόσω̟ος, να ̟αρουσιάσει έγγραφη 
εξουσιοδότηση του ̟ροσώ̟ου ̟ου αντι̟ροσω̟εύει.». 
 

2. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 718/1977  αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οι κατά κύριο ε̟άγγελµα εκτελωνιστικές εργασίες ασκούνται ελεύθερα υ̟ό τις 
̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 3 του ̟αρόντος.» 
 

3. Το άρθρο 3 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται: 
α. Προκειµένου για εµ̟ορεύµατα ̟ου ανήκουν σε φυσικά ̟ρόσω̟α α̟ό τον 
δικαιούχο αυτών αυτο̟ροσώ̟ως ή α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο µε εξουσιοδότηση. 
β. Προκειµένου για εµ̟ορεύµατα ̟ου ανήκουν σε νοµικά ̟ρόσω̟α δηµόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου, ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών  ή α̟ό 
τρίτο ̟ρόσω̟ο µε εξουσιοδότηση. 
2. Κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου: 
α. Φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου ενεργούν κατά κύριο ε̟άγγελµα εκτελωνιστικές εργασίες 
νοούνται ως εκτελωνιστές. Οι εκτελωνιστές υ̟οχρεούνται στην α̟όκτηση 
̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή. 
β. Νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ενεργούν κατά κύρια δραστηριότητα εκτελωνιστικές 
εργασίες νοούνται ως εκτελωνιστικές ε̟ιχειρήσεις. Στις εκτελωνιστικές ε̟ιχειρήσεις 
υ̟οχρεωτικά συµµετέχει ή α̟ασχολείται µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση α̟ασχόλησης ένας 
τουλάχιστον εκτελωνιστής. 
3. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν α̟οκλείουν κανένα φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση 
̟ροσώ̟ων α̟ό τη διενέργεια µε ο̟οιαδή̟οτε συχνότητα εκτελωνιστικών 
εργασιών.» 
 

4. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου ενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες µ̟ορούν να 
δραστηριο̟οιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική Ε̟ικράτεια, σε µία ή ̟ερισσότερες 
Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.  
Για τις ανάγκες της άσκησης της ε̟ο̟τείας και της ̟ειθαρχικής εξουσίας κάθε 
φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου ασκεί εκτελωνιστικές εργασίες εγγράφεται στο 
Μητρώο µόνον της Τελωνειακής Περιφέρειας, στην ο̟οία εδρεύει. Η Ε̟ικράτεια 
διαιρείται στις ακόλουθες Τελωνειακές Περιφέρειες: 
α. Τελωνειακή Περιφέρεια Πειραιώς ̟ου έχει έδρα τον Πειραιά, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείων Αττικής και ̟εριλαµβάνει την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές 
Ενότητες (Π.Ε.) Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελο̟οννήσου, τις Π.Ε. 
Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και τις Π.Ε. 
Άνδρου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και 
Τήνου (τέως Νοµό Κυκλάδων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
β. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ̟ου έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, στη 
∆ιεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης και ̟εριλαµβάνει τη Μητρο̟ολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, τις Π.Ε. Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης και 
Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
γ. Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών ̟ου έχει έδρα την Πάτρα, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείου Πατρών και ̟εριλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδος, τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, Ιθάκης, 
Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
δ. Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου ̟ου έχει έδρα το Βόλο, στη ∆ιεύθυνση Τελωνείου 
Βόλου και ̟εριλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
ε. Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαµάτας ̟ου έχει έδρα την Καλαµάτα, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείου Καλαµάτας και ̟εριλαµβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελο̟οννήσου. 
στ. Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας ̟ου έχει έδρα την Καβάλα, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείου Καβάλας και ̟εριλαµβάνει τις Π.Ε. ∆ράµας Καβάλας και Ξάνθης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
ζ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αλεξανδρού̟ολης ̟ου έχει έδρα την Αλεξανδρού̟ολη, 
στη ∆ιεύθυνση Τελωνείου Αλεξανδρού̟ολης και ̟εριλαµβάνει τις Π.Ε. Έβρου και 
Ροδό̟ης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
η. Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου ̟ου έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στη 
∆ιεύθυνση Τελωνείου Ηρακλείου και ̟εριλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
θ. Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας ̟ου έχει έδρα την Πόλη της Κέρκυρας, στη 
∆ιεύθυνση Τελωνείου Κερκύρας και ̟εριλαµβάνει την Π.Ε. Κέρκυρας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Η̟είρου. 
ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Ρόδου ̟ου έχει έδρα την Πόλη της Ρόδου, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείου Ρόδου και ̟εριλαµβάνει τις Π.Ε. Καλύµνου, Καρ̟άθου, Κω και Ρόδου 
(τέως Νοµό ∆ωδεκανήσου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
ια. Τελωνειακή Περιφέρεια Μυτιλήνης ̟ου έχει έδρα τη Μυτιλήνη, στη ∆ιεύθυνση 
Τελωνείου Μυτιλήνης και ̟εριλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου. 
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Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται ο 
αριθµός των ανωτέρω Τελωνειακών Περιφερειών ή να µεταβάλλονται τα όρια ή η 
έδρα τούτων, ό̟ως και να καθορίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα , κάθε διαδικαστικό 
θέµα ή αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου. 
Ο εκάστοτε ε̟ικαιρο̟οιηµένος κατάλογος των εκτελωνιστών ̟ου εδρεύουν σε κάθε 
Τελωνειακή Περιφέρεια µε ̟λήρη τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας τους αναρτάται στο 
δικτυακό τό̟ο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
Την ευθύνη ̟αροχής στο Υ̟ουργείο των ορθών στοιχείων των εκτελωνιστών έχει 
κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.». 
 

5. Οι ̟αράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 718/1977 καταργούνται. 
 

6. Το άρθρο 7 του ν. 718/1977 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Προσόντα - ∆ιαγωνισµός 
για την α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή». 
 
β.  Η ̟ερί̟τωση α’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Να είναι έλληνες ̟ολίτες ή ̟ολίτες άλλου κράτους µέλους του Ευρω̟αϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).». 
γ. Οι ̟ερι̟τώσεις, γ’ και δ’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 καταργούνται. 
 
δ. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 ̟ροστίθεται εδάφιο 
ως εξής: 
«Η συνδροµή των ανωτέρω υ̟ό ε’, στ’ και ζ’ ̟ροϋ̟οθέσεων βεβαιώνεται µε  
υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου.» 
 
ε. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 καταργείται. 
 

7. Το άρθρο 8 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 8 

∆ιαγωνισµός – Α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή 
 
1. Ο διαγωνισµός για την α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή 
διενεργείται κάθε έτος, σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια, χωρίς κανέναν ̟εριορισµό 
στον αριθµό των αιτούντων συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η ̟ροκήρυξη του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται, κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2, τουλάχιστον 
εξήντα (60) ηµέρες ̟ριν α̟ό την διεξαγωγή του. 
2. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου εκδίδεται εντός εξαµήνου α̟ό την 
δηµοσίευση του ̟αρόντος και υ̟ό την ε̟ιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του 
Ν.3919/2011 καθορίζονται: α) ο χρόνος, ο τό̟ος, ο τρό̟ος και τα όργανα 
διενέργειας των διαγωνισµών και εκδόσεων των α̟οτελεσµάτων, β) τα υ̟οβλητέα 
δικαιολογητικά και ο χρόνος υ̟οβολής αυτών, γ) το ̟οσό των καταβλητέων 
εξέταστρων και ο τρό̟ος κατανοµής αυτών, δ) τα εξεταστέα µαθήµατα, η εξεταστέα 
ύλη και ο τρό̟ος ε̟ιλογής των θεµάτων, ε) ο τύ̟ος, ο τρό̟ος και ο χρόνος 
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χορήγησης των ̟τυχίων και στ) κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του 
άρθρου αυτού.». 
 

8. Το άρθρο 9 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 9 

Α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή 
Οι ε̟ιτυχόντες στον κατά το άρθρ. 8 του ̟αρόντος διαγωνισµό λαµβάνουν ε̟ίσηµη 
̟ιστο̟οίηση ε̟άρκειας για την κατά κύριο ε̟άγγελµα διενέργεια εκτελωνιστικών 
εργασιών σε όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.» 
 

9. α.  Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 718/1977 αντικαθίστανται ως εξής: 
«2. Οι εκτελωνιστές κατά την εκτέλεση των εκτελωνιστικών εργασιών εκ̟ροσω̟ούν 
τον εντολέα αυτών ενώ̟ιων των τελωνειακών αρχών, µε άµεση ή έµµεση 
αντι̟ροσώ̟ευση.  
 
3. Όλα τα συντασσόµενα α̟ό τον εκτελωνιστή τελωνειακά έγγραφα ̟ρέ̟ει 
α̟αραιτήτως, ̟έραν της υ̟ογραφής του, να φέρουν και σφραγίδα ̟ου θα 
αναγράφει το ονοµατε̟ώνυµο αυτού, τον Α.Φ.Μ. του, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας 
αυτού (τουλάχιστον διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), καθώς και την ε̟ωνυµία της εταιρείας στην 
̟ερί̟τωση ̟ου µετέχει σε τέτοια.» 
 
β.  Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 718/1977 καταργείται. 
 

10. α. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 718/1977 
τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
«Ο εκτελωνιστής α̟οδέχεται µε την υ̟ογραφή του την εντολή εκτελωνισµού ̟ριν 
την κατάθεσή της στην οικεία Τελωνειακή Αρχή.» 
 
β. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 718/1977 καταργείται. 
 

11. α. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 718/1977, αντικαθίσταται ως εξής: «Ευθύνη έναντι 
του ∆ηµοσίου». 

 
β. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1, του άρθρου 12 του ν. 718/1977 
αντικαθίσταται  ως εξής: 
«Τα ̟ρόσω̟α ̟ου διενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 και 
3 είναι εις ολόκληρον υ̟όχρεοι µετά του δικαιούχου του εµ̟ορεύµατος έναντι του 
∆ηµοσίου, ως ακολούθως:…..». 
 
γ.  Η ̟αρ.2 του άρθρου ν.718/77 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η ̟ρος καταβολή υ̟οχρέωση των ̟ροσώ̟ων ̟ου διενεργούν εκτελωνιστικές 
εργασίες κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο υφίσταται εφόσον οι καταλογιστικές 
̟ράξεις κοινο̟οιήθηκαν εντός τεσσάρων ετών α̟ό της αρχικής χρεώσεως και ε̟ί 
̟λέον η  κοινο̟οίηση  αυτή ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε αυτούς κατά τον ίδιο χρόνο µε 
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την ̟ρος τους εντολείς αυτών, η δε εξόφληση α̟ό τους εντολείς δεν συντελέσθηκε 
εντός εξαµήνου α̟ό την κοινο̟οίηση.»   
 

12. Οι ̟ερι̟τώσεις α’, δ’, ε’, ς’, ζ’, θ’, ιδ, ιε’, ις’, ιη,’ κ’, κα, κγ της ̟αρ. 1 και οι 
̟αράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 718/1977 καταργούνται. 
 

13. α. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Την ε̟ί των εκτελωνιστών ̟ειθαρχική εξουσία ασκεί ο υ̟ουργός Οικονοµικών 
µέσω του κατά το άρθρο 20 Πειθαρχικού Συµβουλίου Εκτελωνιστών.». 
 
β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η ̟ειθαρχική δίωξη εκτελωνιστή ασκείται αυτε̟αγγέλτως ή µε εντολή του 
Υ̟ουργού Οικονοµικών ή κατό̟ιν έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας των 
Ε̟ιθεωρητών Τελωνείων και των Προϊσταµένων των Τελωνειακών Περιφερειών και 
των τελωνειακών Αρχών, καθώς και κάθε τελωνειακού υ̟αλλήλου ή άλλης 
∆ηµόσιας Αρχής ή κατό̟ιν αίτησης του κυρίου του εµ̟ορεύµατος και κάθε ιδιώτη 
̟ου έχει έννοµο συµφέρον.». 
 
γ. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Οι ̟ειθαρχικές ̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλονται είναι: α) ̟ρόστιµο µέχρι 50.000,00 
ευρώ, β) ̟ροσωρινή ανάκληση της ̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή για 
χρονικό διάστηµα µέχρι τέσσερα (4) έτη και γ) οριστική ανάκληση της 
̟ιστο̟οίησης ε̟άρκειας εκτελωνιστή.». 
 
δ. Η ̟αράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«10. Τα ε̟ιβαλλόµενα ̟ρόστιµα βεβαιώνονται και εισ̟ράττονται ως έσοδα του 
∆ηµοσίου κατά τον Κώδικα ̟ερί Εισ̟ράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).». 
 
ε. Οι ̟αράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 
καταργούνται. 
 

14. α. Η ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 718/1977 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«α. Για διά̟ραξη ̟οινικώς κολασίµου αδικήµατος ̟ου ανάγεται στην εκτέλεση του 
ε̟αγγέλµατος του εκτελωνιστή ή λόγω αυτής.». 
 
β. Η ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.718/77 καταργείται. 
 

15. Στο τέλος της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν. 718/1977 ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 11 ̟ου έχει ως εξής: 
«11. Για τη συµµετοχή των µελών στο Συµβούλιο δεν ̟ροβλέ̟εται καµία ̟ρόσθετη 
αµοιβή ή α̟οζηµίωση.» 
 

16. α. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«2. Προς εφαρµογή των διατάξεων της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου, οι εκτελωνιστές 
υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός του 
µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους υ̟εύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν 
καταδικάσθηκαν, ούτε έχουν ̟αρα̟εµφθεί στο ακροατήριο δικαστηρίου για 
αδικήµατα της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος άρθρου και ότι εξακολουθούν να 
συγκεντρώνουν όλα τα ̟ροσόντα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρο  7.». 
 
β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται  ως εξής: 
«3. Όσοι εκτελωνιστές  δεν υ̟οβάλλουν εντός της τασσόµενης ̟ροθεσµίας την 
υ̟εύθυνη δήλωση, µε α̟όφαση στερούνται αυτοδικαίως και ̟ροσωρινώς το 
δικαίωµα άσκησης του ε̟αγγέλµατός του εκτελωνιστή µέχρι την ̟ροσκόµισή της 
αρµοδίως στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια.». 
 
γ.   Οι ̟αράγραφοι 4 έως και 8 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 καταργούνται. 
 

17. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α.  Ό̟ου στο ν. 718/77 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Ασκήσεως ε̟αγγέλµατος 
εκτελωνιστή» ή «Πτυχίο» αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «Πιστο̟οίηση 
ε̟άρκειας εκτελωνιστή» και ό̟ου αναφέρεται ο όρος «Ε̟ιτρο̟ή»,  αυτός 
αντικαθίσταται µε τον όρο «Τελωνειακή Περιφέρεια».   
β. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Η αρµοδιότητα για την οριστική διεκ̟εραίωση ̟ειθαρχικών υ̟οθέσεων 
εκτελωνιστών ̟ου εκκρεµούν στις Ε̟ιτρο̟ές του άρθρου 18 ̟ου καταργούνται, 
̟εριέρχεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Εκτελωνιστών.». 
 

18. Τα άρθρα 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30  και 31 του ν. 718/1977 
καταργούνται. 
 

E.6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ  
 

1.     Ως Ορκωτός Εκτιµητής µ̟ορεί να οριστεί ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο 
έχει την ιθαγένεια ή την έδρα του αντίστοιχα σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. Ο αριθµός των ορκωτών εκτιµητών και των βοηθών ορκωτών εκτιµητών 
̟ου δραστηριο̟οιούνται στην Ελληνική ε̟ικράτεια είναι α̟εριόριστος. Η 
̟αράγραφος 1 του άρθρου 7 του ̟.δ.279/1979 (Α’ 81) και η  ̟ερί̟τωση β’ της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ̟.δ.140/1990 (Α’ 55), το ο̟οίο αντικατέστησε τις 
̟αραγράφους 1 και 2 του αρ. 6 του Π. ∆. 279/1979 (Α’ 81),  καταργούνται. 
 

2. Ο καθορισµός της αµοιβής για την ̟αροχή εκτιµητικών υ̟ηρεσιών γίνεται 
ελεύθερα µε κοινή συµφωνία των µερών. Η ̟αράγραφος 1 του αρ. 11 του 
̟.δ.279/1979 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ̟.δ. 140/1990 και η 
̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 4 του αρ. 7 του ̟.δ. 279/1979, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε 
το άρ. 3  του ̟.δ. 140/1990, το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του αρ. 15 του ν. 
820/1978 (Α’ 174), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την  ̟αρ. 3 του  αρ. 4 του ν. 979/1979 
(Α’ 234), καθώς και ο̟οιαδή̟οτε άλλη νοµοθετική διάταξη, α̟όφαση ή ̟ράξη 
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̟εριέχει ρυθµίσεις αντίθετες ̟ρος τα  ανωτέρω, καταργούνται. Ε̟ίσης, καταργείται 
η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α’ 75) ̟ου ̟ροβλέ̟ει την 
α̟αλλαγή του ∆ηµοσίου α̟ό την καταβολή δα̟άνης εκτιµήσεως. 
 

3. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α’ 75), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί 
και ισχύει, καθώς και το άρθρο 4 του ̟.δ. 140/1990 (Α’ 55) καταργούνται, κατά το 
µέρος ̟ου στις διατάξεις αυτές ̟ροβλέ̟εται εκτίµηση α̟οκλειστικά α̟ό το Σώµα 
Ορκωτών Εκτιµητών. Ε̟ίσης, καταργείται ο̟οιαδή̟οτε άλλη διάταξη, α̟όφαση ή 
̟ράξη κατά το µέρος ̟ου ̟ροβλέ̟ει την ̟αροχή συγκεκριµένης εκτιµητικής 
υ̟ηρεσίας υ̟οχρεωτικά α̟ό µέλος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών ή α̟ό οµάδα 
ή ε̟ιτρο̟ή στην ο̟οία συµµετέχει υ̟οχρεωτικά µέλος του Σώµατος Ορκωτών 
Εκτιµητών. 

 
Ε.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 
1. Η είσ̟ραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
Τα τέλη κυκλοφορίας εισ̟ράττονται κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό την 1η 
Νοεµβρίου έως την 31η  ∆εκεµβρίου του ̟ροηγουµένου έτους εκείνου στο ο̟οίο 
αφορούν. Εξαιρετικά για το ̟ρώτο έτος εφαρµογής η καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας θα αρχίσει την 15η Νοεµβρίου 2012. 
Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχηµάτων είναι υ̟όχρεοι στην καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις οικείες διατάξεις, χωρίς να α̟αιτείται 
̟ροηγούµενη ενηµέρωση αυτών. 
Ειδικά για τα οχήµατα ̟ου τίθενται για ̟ρώτη φορά σε κυκλοφορία, τα τέλη 
κυκλοφορίας καταβάλλονται ̟ριν α̟ό τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. 
Σε ̟ερί̟τωση αλλαγής των χαρακτηριστικών ο̟οιουδή̟οτε οχήµατος, βάσει της 
ο̟οίας µεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται α̟ό 
το ε̟όµενο ηµερολογιακό έτος. 
Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης καταβολής, µη καταβολής ή καταβολής µειωµένων 
τελών κυκλοφορίας, µε υ̟αιτιότητα του φορολογουµένου, καταβάλλεται αυτοτελές 
̟ρόστιµο ίσο µε τα τέλη κυκλοφορίας. Το ̟ρόστιµο αυτό µειώνεται στο ήµισυ των 
τελών κυκλοφορίας, ̟ροκειµένου για οχήµατα των ̟ερι̟τώσεων Α.γ, Α.δ, Β.α, Β.β, 
Β.γ και Β.δ της ̟αρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (242 Α΄), ό̟ως ισχύει. 
Πάντως, το ̟ρόστιµο για µη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν µ̟ορεί να είναι 
κατώτερο των 30,00 ευρώ. 
Ο τρό̟ος, η διαδικασία, τα αρµόδια για την είσ̟ραξη όργανα και κάθε άλλη 
αναγκαία λε̟τοµέρεια αναφορικά µε την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και 
των τυχόν κατά ̟ερί̟τωση οφειλοµένων ̟ροστίµων και την εφαρµογή των 
διατάξεων της ̟αρούσης ̟αραγράφου, καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών. Με όµοια α̟όφαση είναι ε̟ίσης δυνατόν να ̟αρατείνεται η 
̟ροβλε̟όµενη στην ̟αράγραφο αυτή ̟ροθεσµία καταβολής των τελών 
κυκλοφορίας. 
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2. Για τα ̟οσά των τελών κυκλοφορίας ̟ου δεν έχουν καταβληθεί έως την 

καταληκτική ̟ροθεσµία ̟ληρωµής τους, καθώς και για τα τυχόν οφειλόµενα 
̟ρόστιµα, δηµιουργούνται χρηµατικοί κατάλογοι α̟ό την Γ.Γ.Π.Σ. για λογαριασµό 
των αρµοδίων ∆.Ο.Υ ή α̟ό τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., κατά ̟ερί̟τωση. 
Αρµόδιος για τη βεβαίωση των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και ̟ροστίµων 
είναι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ̟ου, κατά το χρόνο βεβαίωσης αυτών, είναι 
αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του κατόχου του οχήµατος. 
Τα οφειλόµενα ̟οσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους, καθώς και 
τα αντίστοιχα ̟ρόστιµα βεβαιώνονται εφά̟αξ.  
Για την είσ̟ραξη ή τη βεβαίωση των κατά ̟ερί̟τωση οφειλοµένων ̟ροστίµων, δεν 
α̟αιτείται η έκδοση α̟όφασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρό̟ος βεβαίωσης και 
καταβολής των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και ̟ροστίµων και κάθε άλλη 
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου αυτής. 
 

3. Τα όργανα της Αστυνοµικής Αρχής ̟ροβαίνουν σε έλεγχο των οφειλοµένων τελών 
κυκλοφορίας, µέσω εφαρµογών διαλειτουργικότητας µε τα συστήµατα της Γ.Γ.Π.Σ. 
Στις ̟ερι̟τώσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας αφαιρούνται οι ̟ινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήµατος µε ̟ράξη της Αστυνοµικής Αρχής, α̟ό 
την ο̟οία ε̟ιστρέφονται µόνο εάν ο ενδιαφερόµενος ̟ροσκοµίσει το α̟οδεικτικό 
καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλοµένου, κατά ̟ερί̟τωση, 
̟ροστίµου ή α̟οδεικτικό στοιχείο ̟ερί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας. 
Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν έχουν ̟αραληφθεί α̟ό τους 
ενδιαφεροµένους, µετά την ̟αρέλευση εξαµήνου, α̟οστέλλονται α̟ό την 
αστυνοµική αρχή στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες της οικείας Περιφέρειας µε σχετική 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
Οι Υ̟ηρεσίες αυτές δεν ε̟ιστρέφουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, εάν ο 
ενδιαφερόµενος δεν ̟ροσκοµίσει τα ̟ροσδιοριζόµενα  στο ̟ρώτο εδάφιο 
α̟οδεικτικά στοιχεία.    
Με κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη 
µ̟ορεί να καθορίζονται το ̟οσοστό ε̟ί του εισ̟ραττοµένου, κατά ̟ερί̟τωση, 
̟ροστίµου, λόγω µη καταβολής τελών κυκλοφορίας, το ο̟οίο θα α̟οδίδεται στο 
Ταµείο Αλληλοβοηθείας των Αστυνοµικών Αρχών, ο τρό̟ος α̟όδοσης, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια σχετικά µε τον τρό̟ο αφαίρεσης και ε̟ιστροφής 
των στοιχείων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων. 
Ε̟ίσης, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας  ∆.Ο Υ, δύναται µε έγγραφό του να ζητά να 
αφαιρούνται µε ̟ράξη των Αστυνοµικών Αρχών, οι ̟ινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος, σε ̟ερί̟τωση κυκλοφορίας αυτοκινήτου 
οχήµατος για το ο̟οίο δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας. 
 

4. Το ̟οσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ̟ου καταβάλλεται 
ό̟ως ορίζεται µε τις ισχύουσες ̟ερί τελών κυκλοφορίας διατάξεις α̟οτελεί στο 
σύνολό του έσοδο του ∆ηµοσίου. 
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5. Το τέταρτο εδάφιο της ̟αρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (A’ 181), ό̟ως ισχύει 
µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (A’ 75) αντικαθίσταται ως εξής:  
«Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήµατος δεν καταβάλλει τα τέλη 
κυκλοφορίας του έτους κατά το ο̟οίο γίνεται η άρση.» 

 
6. α. Οι διατάξεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας έτους 

2013 και ε̟οµένων. 
 

β.  Καταργούνται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και ε̟οµένων: 
(i) οι διατάξεις της ̟αρ. 1 εδ. ̟έµ̟το του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, ό̟ως ισχύει 
µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α’ 75), 
(ii) οι διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) ό̟ως 
αντικαταστάθηκαν α̟ό την ̟αρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 και στη 
συνέχεια α̟ό την ̟αρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 2362/1995, οι διατάξεις της ̟αρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 ό̟ως ισχύουν µε τις διατάξεις της ̟αρ. 4 του 
άρθρου 40 του ν. 2214/1994 και τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 
2753/1999 ( Α’ 249), 
(iii) οι διατάξεις της ̟αρ. 6 εδ. τρίτο του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, ό̟ως ισχύει, 
(iv) οι διατάξεις της ̟αρ. 6 εδ. ̟έµ̟το του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, ό̟ως 
συµ̟ληρώθηκαν µε τις διατάξεις της ̟αρ 12  του άρθρου 7 του ν. 2275/1994 (Α’ 
238), 
(v) οι διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (285 Α΄), ό̟ως 
συµ̟ληρώθηκαν µε τις  διατάξεις της ̟αρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3697/2008  (Α’ 
194),   
(vi) οι διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), 
(vii) οι διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9 ̟αρ. 2  εδ. τρίτο και του άρθρου 12 
̟αρ.1, ̟αρ.2 ̟ερ α και ̟αρ.3  του νόµου 2523/1997 (Α’ 179), 
(viii) οι διατάξεις  της ̟αρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (Α’ 221) και  
(ix) οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1, ̟ερ. Ζ και 5 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 
(Α’ 152),  
(x) Οι διατάξεις της ̟αρ.5 του άρθρου 35  του ν. 3986/2011. 
 
γ. Καταργείται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και ε̟όµενων κάθε αναφορά 
διάταξης νόµου στο «ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας». Ό̟ου αναγράφεται η 
φράση «̟ροµήθεια ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας», αυτή αντικαθίσταται α̟ό 
τη φράση «καταβολή τελών κυκλοφορίας».  

 
7. α. ∆εν ε̟έρχεται µεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήµατος, εάν δεν 

καταβληθούν ̟ροηγουµένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του ο̟οίου 
λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας ̟ροηγουµένων ετών, τα 
ο̟οία τυχόν οφείλονται για το χρόνο ̟ου το όχηµα βρισκόταν στην κατοχή του 
µεταβιβάζοντος, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ̟ροστίµων.  

 
β. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ορίζεται ο τρό̟ος 
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ελέγχου και η διαδικασία καταβολής των τυχόν οφειλόµενων τελών κυκλοφορίας 
και ̟ροστίµων τρέχοντος και ̟αρελθόντων ετών, κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων 
οχηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του ̟αρόντος. 

  
γ. Καταργείται η διάταξη της ̟αρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997, καθώς και η 
̟ερ. δ΄ της ̟αρ. 2 της αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10-2-2004 Κοινής Α̟όφασης 
των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Α̟οκέντρωσης, Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (Β’ 365), η ο̟οία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004, κατά το µέρος ̟ου 
αφορά στην υ̟οχρέωση των ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων οχηµάτων κατά τη µεταβίβαση αυτών. 

 
δ. Ως έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2013. 

 
8. α. Καταργείται η ̟ερ. Α εδ. (ε) της ̟αρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (Α’ 242), 

ό̟ως ισχύει και ̟ροστίθεται νέο εδάφιο (ε), ως εξής: 
«ε) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ» 
 
β. Καταργείται η ̟ερ. Β. εδ. (ε) της ̟αρ.1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, ό̟ως 
ισχύει.  
 
γ.  Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 
και ε̟όµενα. 

 
9. α. Το εισιτήριο για την είσοδο στο χώρο των «µηχανηµάτων» ή των «τρα̟εζιών» 

των ε̟ιχειρήσεων καζίνο της χώρας, ορίζεται ενιαία, στο ̟οσό των έξι (6) ευρώ. 
Α̟ό τη συνολική αξία του εισιτηρίου ̟αρακρατείται ̟οσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) α̟ό την ε̟ιχείρηση - καζίνο, ως δικαίωµα διάθεσης και κάλυψης δα̟ανών, 
στο ο̟οίο εµ̟εριέχεται και ο αναλογών Φ.Π.Α., το υ̟όλοι̟ο δε ̟οσό α̟οτελεί το 
δικαίωµα του ∆ηµοσίου. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να ανακαθορίζεται η τιµή 
εισιτηρίου, το ̟οσοστό ̟ου θα α̟οδίδεται στο ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε 
διαδικαστικό θέµα ή λε̟τοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων αυτών. 
 
β.  Α̟ό την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού καταργούνται: 
αα. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και της 
̟ερί̟τωσης ζ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α’ 100 ). 
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 
3139/2003 διαγράφονται οι λέξεις «και το εισιτήριο στο καζίνο». 
γ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή διοικητική κανονιστική ̟ράξη ̟ου 
έχει εκδοθεί και ορίζει την τιµή του εισιτηρίου εισόδου σε ο̟οιοδή̟οτε καζίνο, σε 
άλλο ̟οσό. 
 
γ. Η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη ̟αιγνίων, ̟ου 
καθορίζεται στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, στις ̟ερ. ε’ της 
̟αραγράφου 1 και β’ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3139/2003 , ό̟ως 
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αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν για κάθε µία α̟ό τις λειτουργούσες 
ε̟ιχειρήσεις καζίνο της χώρας, αυξάνεται κατά δύο (2) ̟οσοστιαίες µονάδες. 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ  

1. Α̟ό 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, ε̟ιστηµονικών συνεργατών, ειδικών 
συµβούλων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού ε̟ανακαθορίζονται ως εξής: 
 
Α)  Σε ∆ήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως δύο (2) συνίσταται µια (1) θέση, έως 
τέσσερεις (4) συνιστώνται δύο (2) θέσεις, έως ̟έντε  (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις,  
έως έξι (6 ) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις, έως  (8) συνιστώνται ̟έντε (5) θέσεις, 
έως εννέα (9 ) συνιστώνται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται  ε̟τά (7) 
θέσεις ενώ α̟ό (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις. 
Εξαιρούνται οι ∆ήµοι ̟ου µε βάση την τελευταία α̟ογραφή του 2011 έχουν νόµιµο 
̟ληθυσµό άνω των 150.000 κατοίκων οι ο̟οίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθµό 
θέσεων ειδικών συνεργατών, ε̟ιστηµονικών συνεργατών και ειδικών συµβούλων 
̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143 ) 
Β) Στις ̟εριφέρειες συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων ή ε̟ιστηµονικών 
ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του ̟εριφερειάρχη και µία (1) 
για κάθε αντι̟εριφερειάρχη ̟ου εκλέγεται άµεσα. 
Γ) Καταργούνται οι θέσεις δηµοσιογράφων στις Περιφέρειες καθώς  και θέσεις 
µετακλητών ιδιαιτέρων γραµµατέων ∆ηµάρχων ̟ου έχουν συσταθεί µε τους 
Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των ∆ήµων.  
 

2. Α̟ό 1.1.2013 κάθε διάταξη ̟ου ̟ροβλέ̟ει διαφορετικό αριθµό θέσεων ειδικών 
συνεργατών, ειδικών συµβούλων, ειδικών ε̟ιστηµόνων και δηµοσιογράφων  στους 
ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού καταργείται και τυχόν ̟λεονάζουσες συµβάσεις εργασίες 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις αυτές και δεν ̟εριλαµβάνονται στις θέσεις της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 
Κατά τα λοι̟ά και αναφορικά µε το καθεστώς, τη διαδικασία συνάψεως αλλά και 
λύσεως των συµβάσεων εργασίας, την αµοιβή, τα καθήκοντα και τα ̟ροσόντα των 
ειδικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων, ειδικών ε̟ιστηµόνων των ΟΤΑ Α’ και Β’ 
Βαθµού ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

 
ΣΤ.2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ   

 
Οι ̟ροσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου ̟ροσω̟ικού και του ̟ροσω̟ικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. 
αυτών αναστέλλονται έως την 31. 12.2016. 
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Για τις ̟ροσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου ̟ροσω̟ικού και του 
̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
3833/2010, ό̟ως ισχύει. 
Οι ̟ροσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού ̟ροσω̟ικού σε νησιωτικούς δήµους δεν 
εµ̟ί̟τουν στον ̟εριορισµό των ̟ροσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010. 
 

ΣΤ.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆.ΑΥΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  

1. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 
3919/2011 (Α΄ 32) εφαρµόζονται και για την ̟αραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος, 
του δικαιώµατος χρήσης των ̟ερι̟τέρων του ν. 1044/71, καθώς και των κυλικείων, 
καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών το̟ικής 
αυτοδιοίκησης και των ν.̟.δ.δ. 
 

2. Οι ̟ροθεσµίες των ̟αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των ̟αραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 3 του ν.3919/2011 εκκινούν α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
 

3. Με α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των ̟ερι̟τέρων 
και α̟οτυ̟ώνονται σε σχετικά το̟ογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, 
στα ο̟οία α̟εικονίζεται και ο κοινόχρηστος ̟εριβάλλων χώρος.  Η ανωτέρω 
α̟όφαση εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της οικείας δηµοτικής ή το̟ικής κοινότητας 
και εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, ό̟ου αυτή λειτουργεί.   
 
Για την έκδοση της ανωτέρω α̟όφασης α̟αιτείται γνώµη  της οικείας αστυνοµικής 
αρχής, η ο̟οία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου α̟ό ̟λευράς ασφάλειας της 
κυκλοφορίας ̟εζών και των οχηµάτων, µη ε̟ιτρε̟όµενου του καθορισµού θέσεων 
̟ερι̟τέρων σε ̟ερί̟τωση αρνητικής γνώµης.  Η γνώµη ̟αρέχεται εντός 
̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του ερωτήµατος 
του δήµου και ̟αρερχοµένης ά̟ρακτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής 
ως ̟ρος την καταλληλότητα του χώρου α̟ό ̟λευράς ασφάλειας .  
Για τον καθορισµό των θέσεων ̟ερι̟τέρων λαµβάνονται υ̟όψη οι εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ̟ου αφορούν στην ̟ροστασία του φυσικού, ̟ολιτιστικού και 
αρχιτεκτονικού ̟εριβάλλοντος, των δασικών ̟εριοχών, των αρχαιολογικών και 
ιστορικών τό̟ων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική 
φυσιογνωµία του αστικού ̟εριβάλλοντος, καθώς και την εν γένει ̟ροστασία της 
κοινής χρήσης. 
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι ο̟οίες ̟ροσδιορίζονται κατό̟ιν δηµόσιας 
κλήρωσης, ̟αραχωρούνται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και 
̟ολύτεκνους, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφόσον ̟ληρούται η ̟ροϋ̟όθεση 
του άρθρου 285 του ν.3463/2006. Το ύψος του τέλους καθορίζεται α̟ό το δηµοτικό 
συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για την 
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̟αραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υ̟οβάλλονται αιτήσεις α̟ό τους 
δικαιούχους, κατό̟ιν σχετικής ̟ροκήρυξης, στην ο̟οία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, 
το ετήσιο µίσθωµα και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά. Οι θέσεις ̟αραχωρούνται 
στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση, στην ο̟οία µ̟ορούν να ̟αρίστανται 
εκ̟ρόσω̟οι των ενώσεών  τους. 
 
Η ̟αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοι̟ών θέσεων των ̟ερι̟τέρων 
γίνεται µε δηµο̟ρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ̟ερί 
δηµο̟ρασιών ̟ρος εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, α̟οκλειοµένης της 
δυνατότητας α̟ευθείας ̟αραχώρησης αυτών.  Η διακήρυξη, ̟έραν των οριζοµένων 
στις ανωτέρω διατάξεις, υ̟οχρεωτικά ̟εριλαµβάνει και τους εξής όρους : 
α) Α̟αγορεύεται η αναµίσθωση, η υ̟εκµίσθωση και η εν γένει ̟εραιτέρω 
̟αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους.  
β) Για τη σύναψη της σύµβασης ̟αραχώρησης α̟αιτείται η κατάθεση εγγύησης 
υ̟έρ του οικείου δήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης ̟ου αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του ̟ερι̟τέρου. Το ̟οσό 
της εγγύησης ε̟ιστρέφεται άτοκα, όταν δια̟ιστωθεί α̟ό το δήµο η τήρηση των 
ανωτέρω όρων και σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός ̟ροθεσµίας ενός µηνός α̟ό την 
ηµεροµηνία γνωστο̟οίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
̟ερι̟τέρου. Παρερχοµένης ά̟ρακτης της ̟ροθεσµίας αυτής, η εγγύηση 
ε̟ιστρέφεται α̟ό το δήµο.  Ο καθορισµός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο 
τρό̟ος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια καθορίζεται α̟ό το 
όργανο ̟ου έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας και αναφέρεται 
διακριτά στη σχετική διακήρυξη.  Για τον καθορισµό του ύψους της εγγύησης 
λαµβάνεται υ̟όψη το κόστος κατεδάφισης της κατασκευής του ̟ερι̟τέρου και 
ε̟αναφοράς των ̟ραγµάτων στην ̟ρότερη κατάσταση σε συνάρτηση µε τη θέση 
αυτού.  
Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος, λαµβάνεται 
υ̟όψη κάθε στοιχείο ̟ροσδιοριστικό της αξίας της θέσης του ̟ερι̟τέρου και ιδίως 
τα κυκλοφοριακά δεδοµένα , η εµ̟ορικότητα των οδών και η δυνατότητα 
̟εραιτέρω ̟αραχώρησης  του ̟εριβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την 
ανά̟τυξη της οικονοµικής του δραστηριότητας. 
γ) Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟αραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 
̟έραν αυτού ̟ου καταλαµβάνει η κατασκευή του ̟ερι̟τέρου, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/80, ό̟ως εκάστοτε ισχύουν. 
Με την α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο χρόνος ̟αραχώρησης 
του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των ̟ερι̟τέρων, ο ο̟οίος, σε κάθε ̟ερί̟τωση, 
δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα ̟ου 
καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρω ̟ροσώ̟ων κατά το διάστηµα αυτό 
υ̟εισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την ε̟ιθυµία 
τους στην αρµόδια αρχή. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και α̟ό το δηµόσιο, τους ΟΤΑ β’ βαθµού και 
τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου στους χώρους αρµοδιότητάς τους.  
 

4. Η ̟αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων 
εντός κτιρίων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου 
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δικαίου ̟ρος εξυ̟ηρέτηση του ̟ροσω̟ικού αυτών και των συναλλασσοµένων µε 
αυτούς γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει την εκµίσθωση των ακινήτων 
τους, α̟οκλειοµένης της δυνατότητας α̟ευθείας εκµίσθωσης του δικαιώµατος 
αυτού.  Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα στην  ̟αράγραφο 
3, ̟εριλαµβανοµένης της σχετικής ̟ρόβλεψης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 
τους ̟ολύτεκνους.  
 

5. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν µεταβιβάζονται, ούτε 
κληρονοµούνται. Α̟ό 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υ̟όκεινται σε υ̟οχρέωση 
καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο ̟ου καταλαµβάνει η κατασκευή του 
̟ερι̟τέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου, ̟έραν του ̟ροαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω 
διατάξεις α̟ό την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού.  
 

ΣΤ.4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ   

1. Συνιστάται στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας 
των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε σκο̟ό τη συνεχή ̟αρακολούθηση σε 
µηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋ̟ολογισµού των ΟΤΑ και των Νοµικών τους 
Προσώ̟ων ̟ου εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών  και 

α̟οτελείται α̟ό έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο ο̟οίος 
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικαστικών Λειτουργών, το Γενικό 
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, τον αρµόδιο 
∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου 
Εσωτερικών, έναν εκ̟ρόσω̟ο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ο ο̟οίος 
ορίζεται µε α̟όφαση του ∆Σ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, ̟ροκειµένου 
για δήµους, ή έναν εκ̟ρόσω̟ο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ̟ροκειµένου για 
̟εριφέρειες, και τον Γενικό ∆ιευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋ̟ολογισµού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύµφωνη γνώµη του ο̟οίου α̟αιτείται για 
την έκδοση α̟όφασης α̟ό το Παρατηρητήριο.  Στο Παρατηρητήριο δύνανται, µε 
την ίδια Α̟όφαση, να ορίζονται µέχρι και δύο εµ̟ειρογνώµονες εγνωσµένου 
κύρους χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

 

3. Το Παρατηρητήριο υ̟οστηρίζεται διοικητικά α̟ό τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, στην ο̟οία δύναται να 
α̟οσ̟άται ή να µετατάσσεται εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό ̟ανε̟ιστηµιακής 
εκ̟αίδευσης α̟ό το δηµόσιο, τους ΟΤΑ, νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου και 
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών και του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργού, κατά ̟αρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.  

 
4. Αρµοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του 

̟ροϋ̟ολογισµού και της εν γένει ̟ορείας των οικονοµικών των ΟΤΑ, καθώς και 
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των νοµικών τους ̟ροσώ̟ων, ό̟ως αυτές α̟οτυ̟ώνονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό 
τους, καθώς και στο ετήσιο ̟ρόγραµµα δράσης και στο ̟ενταετές ε̟ιχειρησιακό 
̟ρόγραµµά του κάθε ∆ήµου και Περιφέρειας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 266 και 
268 ν.3852/2010.  

 

5. Η αρµόδια για την ε̟ο̟τεία του ΟΤΑ αρχή α̟οστέλλει στο Παρατηρητήριο σε 
ηλεκτρονική µορφή τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό του και το ετήσιο ̟ρόγραµµα 
δράσης του, τα ο̟οία, µαζί µε το ̟ενταετές ε̟ιχειρησιακό του ̟ρόγραµµα, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 
Το Παρατηρητήριο µε βάση µηναία στοιχεία εκτέλεσης του ̟ροϋ̟ολογισµού, ̟ου 
̟αρακολουθεί η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, µε τα εργαλεία των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνιών ̟ου έχει στη διάθεσή της, καθώς και 
µε ̟ρόσθετα στοιχεία ̟ου ̟αρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει 
την ̟ορεία της εκτέλεσης του ̟ροϋ̟ολογισµού.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώσει 
σοβαρή α̟όκλιση α̟ό τα έσοδα ή τις δα̟άνες, ε̟ισηµαίνει στον ΟΤΑ και στην 
αρµόδια για την ε̟ο̟τεία του Αρχή στοιχεία α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει η σοβαρή 
α̟όκλιση α̟ό τους στόχους, ̟αρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούµενο 
µεθόδους ̟ρος α̟οφυγή δηµιουργίας ελλείµµατος.  
Ο ΟΤΑ υ̟οχρεούται να λάβει υ̟όψη του τις ε̟ισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου 
και τα α̟οτελέσµατα της εφαρµογής τους λαµβάνονται υ̟όψη κατά τον τριµηνιαίο 
έλεγχο του ̟ροϋ̟ολογισµού του.   
Σε αυτό το ̟λαίσιο, ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα µέτρα ̟ου αναφέρονται στις 
̟ερι̟τώσεις της ̟αρ. 6 του ̟αρόντος, ενηµερώνοντας το Παρατηρητήριο, και να 
ζητήσει τη συνδροµή του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής 
για τη διασφάλιση της άµεσης εφαρµογής των µέτρων αυτών.  Όλες οι δηµόσιες 
αρχές και υ̟ηρεσίες υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν άµεσα κάθε συνδροµή ̟ου τους 
ζητείται και να ̟ροβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές ̟ράξεις. 
 

6. Εφόσον η εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ΟΤΑ εξακολουθεί να ̟αρουσιάζει 
σοβαρή α̟όκλιση σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους, µε α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών, ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό αιτιολογηµένη εισήγηση του 
Παρατηρητηρίου, υ̟άγεται υ̟οχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης.  
Η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνε̟άγεται την υ̟οχρέωση εφαρµογής, κατά 
̟ερί̟τωση µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι ̟αρεµβάσεων:   
α) ̟εριορισµό των δα̟ανών µόνο σε υ̟οχρεώσεις µισθοδοσίας και λοι̟ές 
α̟ολύτως ανελαστικές δα̟άνες χρησιµο̟οιώντας ̟ρος τούτο, καθ’ όλο ή κατά 
µέρος και τη ΣΑΤΑ. 
β) υ̟οχρέωση λήψης κάθε µέτρου και ̟ράξης ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία 
̟ρος διασφάλιση της είσ̟ραξης των α̟αιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιµετώ̟ιση 
της φοροδιαφυγής 
γ) ̟εριορισµό των ̟ροσλήψεων  
δ) ε̟ιβολή υ̟οχρεωτικών µετατάξεων ̟ροσω̟ικού 
ε) ̟ρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του 
άρθρου 263, οι ̟όροι του ο̟οίου διατίθενται α̟οκλειστικά για τη χρηµατοδότηση 
του ̟ρογράµµατος εξυγίανσης. 
στ) αύξηση των ιδίων εσόδων α̟ό φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές 
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ζ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή ε̟ιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για 
τα ακίνητα ̟ου βρίσκονται στην εδαφική ̟εριφέρεια του δήµου σε ̟οσοστό µέχρι 
και 3‰  και ε̟ιβολή του τέλους υ̟οχρεωτικά α̟ό το δήµο σύµφωνα µε το ̟οσοστό 
αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του.  Οµοίως, αύξηση του συντελεστή 
ε̟ιβολής του τέλους ε̟ί των ακαθαρίστων εσόδων και ̟αρε̟ιδηµούντων α̟ό 0,5% 
µέχρι και 2%. 
        

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το Παρατηρητήριο και η Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών έχουν ̟ρόσβαση σε κάθε στοιχείο α̟αραίτητο για την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και για το σκο̟ό αυτό όλες οι δηµόσιες αρχές και 
υ̟ηρεσίες υ̟οχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη ̟ρόσβασή τους σε αρχεία 
και βάσεις δεδοµένων.  Για τον ίδιο σκο̟ό, οι δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες έχουν 
υ̟οχρέωση να ̟αρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή και ̟αροχή στοιχείων στους 
ΟΤΑ. 
 

8. Η ̟ροθεσµία της ̟αρ.5 του ̟ρώτου άρθρου της α̟ό 30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του 
ν.4079/2012, ̟αρατείνεται αφότου έληξε έως την 31.12.2012. 

Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ζ.1. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

1. Ε̟ιτρέ̟εται: α) η µετάταξη µόνιµων ̟ολιτικών υ̟αλλήλων και υ̟αλλήλων µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ̟ου υ̟ηρετούν σε υ̟ηρεσίες, 
κεντρικές και ̟εριφερειακές, του ∆ηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών 
̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου (ν.̟.δ.δ.) και των Οργανισµών Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού,  και β) η µεταφορά 
υ̟αλλήλων των νοµικών ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου (ν.̟.ι.δ.) ̟ου ανήκουν στο 
δηµόσιο τοµέα σε άλλες υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.̟.δ.δ. και 
Ο.Τ.Α ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού για την κάλυψη υ̟ηρεσιακών αναγκών,  ιδίως 
στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι ανάγκες αυτές ̟ροκύ̟τουν λόγω µεταβολής των 
αρµοδιοτήτων των υ̟ηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν 
δια̟ιστώνεται µετά τη διενέργεια αξιολόγησης  ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό,  ή για την 
καλύτερη αξιο̟οίηση του ανθρώ̟ινου δυναµικού. Προσω̟ικό µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µ̟ορεί να µεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε 
ν.̟.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα. Για την εφαρµογή της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, ως 
δηµόσιος τοµέας νοείται αυτός ̟ου έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 ̟αρ. 6 του ν. 
1256/1982, ό̟ως ίσχυε ̟ριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, 
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των φορέων ̟ου α̟αριθµούνται ειδικότερα στο 
άρθρο 14 ̟αρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων των ̟ερι̟τώσεων ̟ου 
α̟αριθµούνται στην ̟αράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ό̟ως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α του 
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Κεφαλαίου Β΄ ό̟ως αυτά ορίζονται στην ̟αρ.5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 δεν 
καταλαµβάνονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου.  

 
Η µετάταξη ή µεταφορά των υ̟αλλήλων της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης 
̟αραγράφου είναι υ̟οχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάµενες 
κενές θέσεις ή σε θέσεις ̟ου συστήνονται µε την ̟ράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον 
κλάδο ή στην ειδικότητα στους ο̟οίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υ̟άλληλος. 
Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι ̟ρέ̟ει να κατέχουν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα του 
κλάδου ή της  ειδικότητας  των θέσεων στις ο̟οίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται. 
Η µετάταξη ή µεταφορά µ̟ορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη  θέση  
συναφούς  ή ̟αρεµφερούς κλάδου  ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, 
εφόσον ο υ̟άλληλος κατέχει τα τυ̟ικά ̟ροσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας 
στον  ο̟οίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υ̟άλληλος συναινεί, η 
µετάταξη ή µεταφορά του µ̟ορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η  
̟αρ. 5  του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 δεν εφαρµόζεται.  
 

2. Με την ̟ράξη µετάταξης ή µεταφοράς µ̟ορεί να καταργείται η θέση ̟ου κατέχει ο 
µετατασσόµενος ή µεταφερόµενος υ̟άλληλος, σύµφωνα µε τις ̟ρος ανάγκες της 
̟ρος υ̟ηρεσίας. 

 
3. Η µετάταξη ή µεταφορά κατά την ̟ερί̟τωση 1 δεν καταλύει την υ̟ηρεσιακή σχέση 

δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υ̟αλλήλου ούτε 
µεταβάλλει τη νοµική φύση των σχέσεων αυτών ή τις̟ρος σχέσεις ασφάλισης, µε τις 
ο̟οίες υ̟ηρετούσε ο υ̟άλληλος στο φορέα ̟ροέλευσής του. Η µετάταξη γίνεται µε 
το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο ̟ου ο υ̟άλληλος κατείχε ̟ριν τη µετάταξή 
του. Ό̟οιος  µετατάσσεται ή µεταφέρεται  σε  κατώτερη  κατηγορία σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 1 κατατάσσεται στο βαθµό  και το  µισθολογικό 
κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση το συνολικό χρόνο υ̟ηρεσίας του, χωρίς να 
διατηρεί  τυχόν διαφορά α̟οδοχών. Ό̟οιος µεταφέρεται α̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο 
ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό 
κλιµάκιο σύµφωνα µε ̟ρος διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.4024/2011 
ανάλογο µε το χρόνο υ̟ηρεσίας του, ο ο̟οίος έχει διανυθεί στο φορέα ̟ροέλευσης 
µε τα τυ̟ικά ̟ροσόντα του κλάδου στον ο̟οίο µεταφέρεται, και σε µισθολογικό 
κλιµάκιο ̟ρος οικείας κατηγορίας ανάλογο µε το χρόνο υ̟ηρεσίας ̟ου έχει 
διανυθεί στο φορέα ̟ροέλευσης. 

 

4. Ο αρµόδιος Υ̟ουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων της ̟ερί̟τωσης 1 ̟ου 
έχουν ανάγκη ενίσχυσης µε ̟ροσω̟ικό µ̟ορεί να υ̟οβάλλουν, στο τέλος κάθε 
ηµερολογιακού τριµήνου, σχετικό αίτηµα στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 
̟αρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτηµα του ̟ροηγούµενου εδαφίου 
µ̟ορεί να υ̟οβάλλεται ο̟οτεδή̟οτε. Το αίτηµα ̟ρέ̟ει να είναι ειδικώς 
αιτιολογηµένο ως ̟ρος τις ανάγκες του φορέα σε ̟ροσω̟ικό, τον αριθµό του 
α̟αιτούµενου ̟ροσω̟ικού κατά κλάδους και ειδικότητες και ̟ρος λόγους για ̟ρος 
ο̟οίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες. Το ανωτέρω συµβούλιο εκδίδει 
αιτιολογηµένη γνώµη µέσα σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών σχετικά µε τις 
υφιστάµενες ανάγκες σε ̟ροσω̟ικό  των αιτούντων φορέων καθώς και µε τους 
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φορείς α̟ό τους ο̟οίους,  µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των υ̟ηρεσιών, υ̟άρχει 
δυνατότητα µετακίνησης  ̟ροσω̟ικού. Ακολούθως ο Υ̟ουργός ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, εκδίδει σχετική ανακοίνωση, µε 
την ο̟οία καθορίζονται τα τυ̟ικά ̟ροσόντα των υ̟αλλήλων ̟ου α̟αιτούνται για 
̟ρος κλάδους ή ̟ρος ειδικότητες στους ο̟οίους ̟ρόκειται να µεταταχθούν ή 
µεταφερθούν, η ο̟οία α̟οστέλλεται στους φορείς ̟ροέλευσης και υ̟οδοχής. Με 
την ανακοίνωση ορίζεται α̟οκλειστική ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών για την 
υ̟οβολή δηλώσεων των υ̟αλλήλων ̟ου ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή να 
µεταφερθούν. Η ̟ροθεσµία του ̟ροηγούµενου εδαφίου αρχίζει α̟ό την ανάρτηση 
της ανακοίνωσης στον ̟ίνακα ανακοινώσεων κάθε φορέα, για την ο̟οία 
συντάσσεται σχετικό ̟ρακτικό α̟ό υ̟άλληλο ̟ρος αρµόδιας µονάδας 
̟ροσω̟ικού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται  να α̟αντήσουν στο ερώτηµα αν 
ε̟ιθυµούν να µεταταχθούν σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας. Μέσα στην ανωτέρω 
̟ροθεσµία η αρµόδια µονάδα ̟ροσω̟ικού κάθε φορέα ̟ροέλευσης καταρτίζει 
̟ίνακα στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται οι υ̟άλληλοι ̟ου διαθέτουν τα α̟αιτούµενα 
τυ̟ικά ̟ροσόντα για µετάταξη ή µεταφορά, ανεξαρτήτως αν έχουν υ̟οβάλει 
σχετική δήλωση, συµ̟εριλαµβανοµένων και των υ̟αλλήλων ̟ου βρίσκονται σε 
καθεστώς διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης των οργανικών τους θέσεων κατά την 
ε̟όµενη υ̟ο̟αράγραφο. Ο ̟ίνακας κοινο̟οιείται εντός της ίδιας ̟ροθεσµίας στο 
υ̟ηρεσιακό συµβούλιο του φορέα ̟ροέλευσης, εφόσον υ̟άρχει τέτοιο συµβούλιο. 
Το υ̟ηρεσιακό  συµβούλιο διατυ̟ώνει  α̟λή γνώµη εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε  
(15) ηµερών α̟ό την ̟εριέλευση σ’ αυτό των ως άνω στοιχείων, µε την ε̟ιφύλαξη 
ειδικών διατάξεων σύµφωνα µε τις ο̟οίες για τη µετάταξη των δικαστικών 
υ̟αλλήλων α̟αιτείται σύµφωνη γνώµη του οικείου υ̟ηρεσιακού συµβουλίου. Η 
µη τήρηση της ανωτέρω ̟ροθεσµίας συνιστά σοβαρό ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα. Το 
υ̟ηρεσιακό συµβούλιο καθορίζει τη σειρά ̟ροτεραιότητας των υ̟αλλήλων ̟ου 
µ̟ορεί να διατίθενται ̟ρος µετάταξη ή µεταφορά, λαµβάνοντας  υ̟όψη  τα τυ̟ικά 
και ουσιαστικά ̟ροσόντα τους, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις στις ο̟οίες 
θα µεταταχθούν ή µεταφερθούν, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα βιοτικά 
τους συµφέροντα καθώς και  την τυχόν εκδηλωθείσα ̟ροτίµησή τους.    
Οι ̟ίνακες ̟ου κατήρτισαν οι οργανικές µονάδες ̟ροσω̟ικού των φορέων 
̟ροέλευσης µαζί µε τις δηλώσεις των υ̟αλλήλων ̟ου ενδιαφέρονται να 
µεταταχθούν ή µεταφερθούν, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις των υ̟ηρεσιακών 
συµβουλίων των φορέων ̟ροέλευσης ̟ου έχουν τέτοια συµβούλια,  διαβιβάζονται  
εντός δύο (2) ηµερών α̟ό ̟ρος αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ροσω̟ικού των φορέων 
̟ροέλευσης  στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το ο̟οίο 
γνωµοδοτεί, εντός ̟ροθεσµίας ̟ρος µήνα  για τον αριθµό των ̟ρος µετάταξη 
υ̟αλλήλων α̟ό κάθε φορέα ̟ροέλευσης και τη σειρά ̟ροτεραιότητάς τους, µε βάση 
το συµφέρον και τις ανάγκες της υ̟ηρεσίας ̟ροέλευσης και υ̟οδοχής.  
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υ̟αλλήλων εκδίδεται α̟όφαση του Υ̟ουργού και 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ̟ου δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια α̟όφαση συνιστώνται ή 
καταργούνται θέσεις σύµφωνα µε τις ̟ερι̟τώσεις 1 και 2  της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου.   
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5. Η µη εµφάνιση µόνιµου υ̟αλλήλου στην υ̟ηρεσία στην ο̟οία µετατάχθηκε για 
την ανάληψη των καθηκόντων του α̟οτελεί σοβαρό ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα, για το 
ο̟οίο ε̟ιβάλλεται ̟ειθαρχική ̟οινή τουλάχιστον υ̟οβιβασµού. Αν ̟ρόκειται για 
υ̟άλληλο ̟ου ̟ριν τη µετάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιµότητας κατά 
το ε̟όµενο άρθρο, εκδίδεται αµελλητί ̟ράξη α̟όλυσης του υ̟αλλήλου α̟ό το 
όργανο διοίκησης του φορέα υ̟οδοχής. Η µη εµφάνιση υ̟αλλήλου µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υ̟ηρεσία στην ο̟οία έχει 
µεταταχθεί ή µεταφερθεί α̟οτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης εργασίας του, 
για την ο̟οία εκδίδεται  δια̟ιστωτική ̟ράξη του οργάνου διοίκησης του φορέα 
υ̟οδοχής.  

 
6. Η εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου τελεί υ̟ό την 

̟ροϋ̟όθεση ̟ρος τήρησης των ̟εριορισµών ̟ου ισχύουν κάθε φορά σχετικά µε τον 
αριθµό των ετήσιων ̟ροσλήψεων και διορισµών µόνιµου ̟ροσω̟ικού και 
̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 

 

7. Για ̟ρος ρυθµίσεις της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις ̟ρος ̟αρ. 5  του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α’ 26΄), ̟ρος ισχύουν και 
̟ρος ̟αρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.  

 

8. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα ̟ρος Κυβερνήσεως µ̟ορεί να 
ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα ̟ου αφορούν τα κριτήρια ̟ου 
λαµβάνονται υ̟όψη για τον ̟ροσδιορισµό των ̟ρος µετάταξη ή µεταφορά 
υ̟αλλήλων, τη σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια 
για την εφαρµογή της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου.. 

 
Ζ.2. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ   

 
1. Μόνιµοι ̟ολιτικοί υ̟άλληλοι του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.̟.δ.δ. και 

Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού οι θέσεις των ο̟οίων καταργούνται,  τίθενται 
σε διαθεσιµότητα. Αν καταργούνται ορισµένες µόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι 
υ̟άλληλοι ̟ου τίθενται σε διαθεσιµότητα ̟ροσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (άρθρο 154 ̟αρ. 2 Υ̟αλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 ̟αρ. 2 Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων). Οι υ̟άλληλοι αυτοί µ̟ορεί 
κατά την διάρκεια της διαθεσιµότητάς τους :   
α) Να µετατάσσονται εκουσίως, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 ̟αρ. 
4 Υ̟αλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 ̟αρ. 4 Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υ̟αλλήλων).  
β) Να µετατάσσονται υ̟οχρεωτικά ή να µεταφέρονται µε µεταβολή της 
υ̟ηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατά τη διαδικασία της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟αραγράφου για το συµφέρον και τις 
ανάγκες της υ̟ηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιο̟οίηση του ανθρώ̟ινου 
δυναµικού. Με την έκδοση της ̟ράξης µετάταξης ή µεταφοράς και µεταβολής της 
σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιµότητας. 
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γ) Να το̟οθετούνται  για την κάλυψη ̟ροσωρινών αναγκών σε ο̟οιαδή̟οτε 
υ̟ηρεσία του ∆ηµοσίου, ν.̟.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή ο̟οιουδή̟οτε φορέα του δηµόσιου τοµέα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι ̟ράξεις ̟ροσωρινής 
το̟οθέτησης  της ̟ερί̟τωσης αυτής εκδίδονται α̟ό τον Υ̟ουργό ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σε ̟ερί̟τωση µη εµφάνισης του 
υ̟αλλήλου εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη της ̟ερί̟τωσης 5 της ̟ροηγούµενης 
υ̟ο̟αραγράφου. 
δ) Να υ̟άγονται σε ειδικά ̟ρογράµµατα ε̟αγγελµατικής ε̟ανεκ̟αίδευσης ή 
ε̟ανακατάρτισης. 
 

2. Η διαθεσιµότητα της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης διαρκεί ένα (1) έτος και στον 
υ̟άλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των α̟οδοχών του, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
3. Οι ρυθµίσεις των ̟ερι̟τώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους υ̟αλλήλους 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι θέσεις των ο̟οίων 
καταργούνται.  

 

4. Η υ̟ηρεσιακή σχέση των µόνιµων υ̟αλλήλων ̟ου βρίσκονται σε καθεστώς 
διαθεσιµότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των υ̟αλλήλων της ̟ερί̟τωσης 3, εφόσον δεν µεταταχθούν ή µεταφερθούν, λύεται 
µε τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας. 
 

5. Με  α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µ̟ορεί να 
ρυθµίζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υ̟αγωγής στα 
ανωτέρω ̟ρογράµµατα ε̟ανεκ̟αίδευσης ή ε̟ανακατάρτισης, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου..  

 
Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 
1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 

Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: 
α) ο υ̟άλληλος ̟ου στερήθηκε την ̟ροσω̟ική του ελευθερία ύστερα α̟ό 
̟ρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου ή ένταλµα 
̟ροσωρινής κράτησης·   
β) ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου εκδόθηκε ένταλµα ̟ροσωρινής κράτησης και στη 
συνέχεια ήρθη η ̟ροσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε µε ̟εριοριστικούς 
όρους·  
γ) ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου ασκήθηκε ̟οινική δίωξη για κακούργηµα ή για τα 
αδικήµατα της κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης (κοινής και στην υ̟ηρεσία), α̟άτης, εκβίασης, 
̟λαστογραφίας, δωροδοκίας, κατα̟ίεσης, α̟ιστίας ̟ερί την υ̟ηρεσία, καθώς και 
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για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·  
δ) ο υ̟άλληλος στον ο̟οίο ε̟ιβλήθηκε η ̟ειθαρχική ̟οινή της οριστικής ή της 
̟ροσωρινής ̟αύσης· και 
ε) ο υ̟άλληλος ο ο̟οίος έχει ̟αρα̟εµφθεί στο αρµόδιο ̟ειθαρχικό συµβούλιο για 
τα ̟αρα̟τώµατα των ̟ερι̟τώσεων α’, γ’, δ’, ε’, θ’, ι’, ιδ’, ιη’, κγ’, κδ’, κζ’ και κθ’ του 
άρθρου 107 ή αντίστοιχα ̟αρα̟τώµατα του ίδιου άρθρου, ό̟ως ίσχυε ̟ριν την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα 
̟αρα̟τώµατα του ̟ροϊσχύοντος Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).  
 
2. Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος 
για τον ο̟οίο έχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα: 
α. Υ̟άλληλος ο ο̟οίος τέθηκε σε αργία στις ̟ερι̟τώσεις α’ έως γ’ της ̟αραγράφου 
1 ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική α̟όφαση.  
β. Η αργία της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 1 αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση στον 
υ̟άλληλο της ̟ειθαρχικής α̟όφασης και λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της 
̟ειθαρχικής ̟οινής της οριστικής ή ̟ροσωρινής ̟αύσης ̟ου του ε̟ιβλήθηκε ή µε 
την έκδοση α̟όφασης σε δεύτερο βαθµό ή δικαστικής α̟όφασης ̟ου είτε 
α̟αλλάσσει τον υ̟άλληλο α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη είτε του ε̟ιβάλλει ̟οινή 
διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. 
γ. Η αργία της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αραγράφου 1 αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση στον 
υ̟άλληλο του ̟αρα̟εµ̟τηρίου εγγράφου και λήγει µε την έκδοση ̟ρωτοβάθµιας 
̟ειθαρχικής α̟όφασης ̟ου τον α̟αλλάσσει ή του ε̟ιβάλλει ̟οινή διαφορετική 
α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. Αν του ε̟ιβληθεί κά̟οια α̟ό τις ̟οινές 
αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση. 
 
3. Η δια̟ιστωτική ̟ράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αµελλητί α̟ό το αρµόδιο για το 
διορισµό του υ̟αλλήλου όργανο. Η ̟ράξη ε̟ανόδου του υ̟αλλήλου στην 
υ̟ηρεσία εκδίδεται α̟ό το ίδιο όργανο: 
α) µετά α̟ό τελεσίδικη αθωωτική α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου, 
β) µετά α̟ό βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας ̟ροσω̟ικού ότι εκτελέστηκε η 
̟ειθαρχική ̟οινή της ̟ροσωρινής ̟αύσης ̟ου έχει ε̟ιβληθεί ή µετά α̟ό α̟όφαση 
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστηρίου ̟ου 
α̟αλλάσσει τον υ̟άλληλο ή του ε̟ιβάλλει ̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή 
̟ροσωρινή ̟αύση, ή µετά α̟ό σχετική βεβαίωση του ̟ροέδρου του οικείου 
δικαστικού σχηµατισµού, και 
γ) µετά α̟ό α̟όφαση του ̟ρωτοβάθµιου ̟ειθαρχικού συµβουλίου µε την ο̟οία ο 
υ̟άλληλος α̟αλλάσσεται α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη ή του ε̟ιβάλλεται 
̟ειθαρχική ̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση για 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αραγράφου 1, ή µετά α̟ό σχετική 
βεβαίωση του ̟ροέδρου του ̟ρωτοβάθµιου ̟ειθαρχικού συµβουλίου.  
Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται στην υ̟ηρεσία του α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν της 
αντίστοιχης δια̟ιστωτικής ̟ράξης. 
 
Εφόσον έχει ε̟ιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις ̟ερι̟τώσεις β’, δ’ και ε’ της 
̟αραγράφου 1, η ο̟οία δεν έχει αρθεί σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2, και δεν έχει 
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ε̟ιβληθεί στον υ̟άλληλο ̟ειθαρχική ̟οινή οριστικής ̟αύσης, το ̟ειθαρχικό 
συµβούλιο στο ο̟οίο εκκρεµεί η υ̟όθεση γνωµοδοτεί µετά την ̟άροδο ενός έτους 
α̟ό τη θέση του υ̟αλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε ε̟όµενο έτος σχετικά µε 
την τυχόν συνδροµή λόγων ̟ου καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το 
όργανο ̟ου είναι αρµόδιο για το διορισµό του υ̟αλλήλου, εφόσον κρίνει, µετά την 
ανωτέρω γνωµοδότηση του ̟ειθαρχικού συµβουλίου ή µετά α̟ό γνωµοδότηση του 
ίδιου συµβουλίου ̟ου µ̟ορεί να ζητηθεί ο̟οτεδή̟οτε, ότι µε βάση τις ιδιαίτερες 
̟εριστάσεις της υ̟όθεσης δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, µ̟ορεί να 
διατάσσει την αναστολή της και την ε̟άνοδο του υ̟αλλήλου στα καθήκοντά του ή 
τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 66. Για την ̟ροθεσµία εντός της ο̟οίας 
οφείλει να γνωµοδοτήσει το ̟ειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέ̟ειες της µη 
γνωµοδότησής του εντός της νόµιµης ̟ροθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως η 
̟αράγραφος 4 του ε̟όµενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας µ̟ορεί να 
διατάσσεται και για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται ο̟οτεδή̟οτε, εφόσον 
ε̟ιβάλλεται α̟ό το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και ιδίως σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, 
̟ου οφείλεται στην τέλεση ο̟οιουδή̟οτε νέου ̟αρα̟τώµατος α̟ό τον υ̟άλληλο.» 
 

2. Το άρθρο 104 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο ̟ρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υ̟ηρεσιακοί λόγοι µ̟ορεί να 
τεθεί σε αργία ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου : 
α) έχει ασκηθεί ̟ειθαρχική δίωξη για ο̟οιοδή̟οτε ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα, µε την 
ε̟ιφύλαξη των ̟ερι̟τώσεων της ̟αραγράφου 1 ̟ερ. ε’ του ̟ροηγούµενου άρθρου, 
για τις ο̟οίες ε̟ιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή  
β) υ̟άρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η ο̟οία στηρίζεται σε έκθεση 
της ̟ροϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου ε̟ιθεωρητή. 
2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της ̟ράξης µε την ο̟οία ο υ̟άλληλος τίθεται σε 
αργία είναι, κατά ̟ερί̟τωση, ο οικείος Υ̟ουργός ή το ανώτατο µονοµελές όργανο 
διοίκησης ή ο ̟ρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υ̟άρχει 
µονοµελές όργανο διοίκησης. Η ̟ράξη εκδίδεται µετά α̟ό γνωµοδότηση του 
̟ειθαρχικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4. 
3. Σε κατε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συµφέρον της 
υ̟ηρεσίας, µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί στον υ̟άλληλο α̟ό τον άµεσο ̟ειθαρχικώς 
̟ροϊστάµενό του το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόµη και 
̟ριν ε̟ιληφθεί το ̟ειθαρχικό συµβούλιο κατά την ε̟όµενη ̟αράγραφο. Σε 
̟ερί̟τωση ̟αράλειψης του άµεσου ̟ειθαρχικώς ̟ροϊσταµένου του υ̟αλλήλου, το 
µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί α̟ό κάθε 
̟ειθαρχικώς ̟ροϊστάµενο ανώτερο α̟ό αυτόν. Η ̟αράλειψη ̟ειθαρχικώς 
̟ροϊσταµένου να ε̟ιβάλει το ως άνω µέτρο ελέγχεται ̟ειθαρχικά α̟ό κάθε 
̟ειθαρχικώς ̟ροϊστάµενό του. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των 
καθηκόντων του ο υ̟άλληλος δεν ̟ροσέρχεται στην υ̟ηρεσία. Η αναστολή 
άσκησης καθηκόντων του υ̟αλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το ̟ειθαρχικό 
συµβούλιο δεν ε̟ιληφθεί εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στην ε̟όµενη 
̟αράγραφο. 
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4. Εφόσον συντρέχει κά̟οια α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 1, το ̟ειθαρχικό 
συµβούλιο συνέρχεται αµελλητί και γνωµοδοτεί για τη θέση του υ̟αλλήλου σε 
αργία. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχει διαταχθεί το µέτρο της αναστολής των καθηκόντων 
του υ̟αλλήλου, το ̟ειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί το αργότερο 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α̟ό τη λήψη του µέτρου. Το ̟ειθαρχικό συµβούλιο 
γνωµοδοτεί µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου 
ζητείται η γνώµη του α̟ό το όργανο ̟ου είναι αρµόδιο για τη θέση του υ̟αλλήλου 
σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται σε κάθε ̟ερί̟τωση µετά α̟ό ̟ροηγούµενη 
κλήση του υ̟αλλήλου σε ακρόαση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ειθαρχικό συµβούλιο δεν 
γνωµοδοτήσει µέσα στις ανωτέρω ̟ροθεσµίες, η α̟όφαση για τη θέση του 
υ̟αλλήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο 
υ̟άλληλος καλείται σε ακρόαση α̟ό το αρµόδιο όργανο και οφείλει να υ̟οβάλει 
εγγράφως τις α̟όψεις του εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση 
της κλήσης.  
5. Η αργία αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ράξης. Ο υ̟άλληλος 
ε̟ανέρχεται στα καθήκοντά του αυτοδίκαια α̟ό την έκδοση ̟ειθαρχικής 
α̟όφασης, η ο̟οία τον α̟αλλάσσει α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη ή του ε̟ιβάλλει 
̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. 
6. Μετά την ̟άροδο ενός έτους α̟ό τη θέση του υ̟αλλήλου σε αργία και κάθε 
ε̟όµενο έτος το ̟ειθαρχικό συµβούλιο υ̟οχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση 
ή µη της αργίας. Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται στα καθήκοντά του α̟ό την 
κοινο̟οίηση σχετικής α̟όφασης του οργάνου ̟ου τον έθεσε σε αργία, η ο̟οία 
εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της ̟αραγράφου 1. Η α̟όφαση αυτή 
µ̟ορεί να εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο όργανο ο̟οτεδή̟οτε, ακόµη και χωρίς 
̟ροηγούµενη γνώµη του ̟ειθαρχικού συµβουλίου.  
7. Το όργανο ̟ου είναι αρµόδιο για τη θέση υ̟αλλήλου σε δυνητική αργία µ̟ορεί, 
εφόσον κρίνει ότι το µέτρο της αργίας δεν είναι α̟αραίτητο να ε̟ιβληθεί ή έχουν 
εκλείψει οι λόγοι για τους ο̟οίους ε̟ιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους σχετικούς 
µε το συµφέρον της υ̟ηρεσίας τη µετακίνηση του υ̟αλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 
66.» 
 

3. Το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (ν. 
3584/2007), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: 
α) ο υ̟άλληλος ο ο̟οίος στερήθηκε την ̟ροσω̟ική του ελευθερία ύστερα α̟ό 
̟ρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου ή ένταλµα 
̟ροσωρινής κράτησης· 
β) ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου εκδόθηκε ένταλµα ̟ροσωρινής κράτησης και στη 
συνέχεια ήρθη η ̟ροσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε µε ̟εριοριστικούς 
όρους· 
γ) ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου ασκήθηκε ̟οινική δίωξη για κακούργηµα ή για τα 
αδικήµατα της κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης (κοινής και στην υ̟ηρεσία), α̟άτης, εκβίασης, 
̟λαστογραφίας, δωροδοκίας, κατα̟ίεσης, α̟ιστίας ̟ερί την υ̟ηρεσία, καθώς και 
για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· 
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δ) ο υ̟άλληλος στον ο̟οίο ε̟ιβλήθηκε η ̟ειθαρχική ̟οινή της οριστικής ή της 
̟ροσωρινής ̟αύσης· και 
ε) ο υ̟άλληλος ο ο̟οίος έχει ̟αρα̟εµφθεί στο αρµόδιο ̟ειθαρχικό συµβούλιο για 
τα ̟αρα̟τώµατα των ̟ερι̟τώσεων α’, β’, δ’, ε’, ιβ’, ιστ’, ιζ’, κα’, κβ’, κγ’, κστ’, κζ’ 
του άρθρου 111, ή για τα αντίστοιχα ̟αρα̟τώµατα του ̟ροϊσχύοντος Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (ν. 1188/1981). 
2. Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος 
για τον ο̟οίο έχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα: 
α. Υ̟άλληλος ο ο̟οίος τέθηκε σε αργία στις ̟ερι̟τώσεις α’ έως γ’ της ̟αραγράφου 
1 ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική α̟όφαση.  
β. Η αργία της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 1 αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση στον 
υ̟άλληλο της ̟ειθαρχικής α̟όφασης και λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της 
̟ειθαρχικής ̟οινής της οριστικής ή ̟ροσωρινής ̟αύσης ̟ου του ε̟ιβλήθηκε ή µε 
την έκδοση α̟όφασης σε δεύτερο βαθµό ή δικαστικής α̟όφασης ̟ου είτε 
α̟αλλάσσει τον υ̟άλληλο α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη είτε του ε̟ιβάλλει ̟οινή 
διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. 
γ. Η αργία της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αραγράφου 1 αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση στον 
υ̟άλληλο του ̟αρα̟εµ̟τηρίου εγγράφου και λήγει µε την έκδοση ̟ρωτοβάθµιας 
̟ειθαρχικής α̟όφασης ̟ου τον α̟αλλάσσει ή του ε̟ιβάλλει ̟οινή διαφορετική 
α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. Αν του ε̟ιβληθεί κά̟οια α̟ό τις ̟οινές 
αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση. 
3. Η δια̟ιστωτική ̟ράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αµελλητί α̟ό το αρµόδιο για το 
διορισµό του υ̟αλλήλου όργανο. Η ̟ράξη ε̟ανόδου του υ̟αλλήλου στην 
υ̟ηρεσία εκδίδεται α̟ό το ίδιο όργανο: 
α) µετά α̟ό τελεσίδικη αθωωτική α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου, 
β) µετά α̟ό βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας ̟ροσω̟ικού ότι εκτελέστηκε η 
̟ειθαρχική ̟οινή της ̟ροσωρινής ̟αύσης ̟ου έχει ε̟ιβληθεί ή µετά α̟ό α̟όφαση 
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστηρίου ̟ου 
α̟αλλάσσει τον υ̟άλληλο ή του ε̟ιβάλλει ̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή 
̟ροσωρινή ̟αύση, ή µετά α̟ό σχετική βεβαίωση του ̟ροέδρου του οικείου 
δικαστικού σχηµατισµού, και 
γ) µετά α̟ό α̟όφαση του ̟ρωτοβάθµιου ̟ειθαρχικού συµβουλίου µε την ο̟οία ο 
υ̟άλληλος α̟αλλάσσεται α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη ή του ε̟ιβάλλεται 
̟ειθαρχική ̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση για 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αραγράφου 1, ή µετά α̟ό σχετική 
βεβαίωση του ̟ροέδρου του ̟ρωτοβάθµιου ̟ειθαρχικού συµβουλίου.  
Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται στην υ̟ηρεσία του α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν της 
αντίστοιχης δια̟ιστωτικής ̟ράξης. 
4. Εφόσον έχει ε̟ιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις ̟ερι̟τώσεις β’, δ’ και ε’ της 
̟αραγράφου 1, η ο̟οία δεν έχει αρθεί σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2, και δεν έχει 
ε̟ιβληθεί στον υ̟άλληλο ̟ειθαρχική ̟οινή οριστικής ̟αύσης, το ̟ειθαρχικό 
συµβούλιο στο ο̟οίο εκκρεµεί η υ̟όθεση γνωµοδοτεί µετά την ̟άροδο ενός έτους 
α̟ό τη θέση του υ̟αλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε ε̟όµενο έτος σχετικά µε 
την τυχόν συνδροµή λόγων ̟ου καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το 
όργανο ̟ου είναι αρµόδιο για το διορισµό του υ̟αλλήλου, εφόσον κρίνει µετά την 
ανωτέρω γνωµοδότηση του ̟ειθαρχικού συµβουλίου ή µετά α̟ό γνωµοδότηση του 
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ίδιου συµβουλίου ̟ου µ̟ορεί να ζητηθεί ο̟οτεδή̟οτε, ότι µε βάση τις ιδιαίτερες 
̟εριστάσεις της υ̟όθεσης δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, µ̟ορεί να 
διατάσσει την αναστολή της και την ε̟άνοδο του υ̟αλλήλου στα καθήκοντά του ή 
τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 72. Για την ̟ροθεσµία εντός της ο̟οίας 
οφείλει να γνωµοδοτήσει το ̟ειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέ̟ειες της µη 
γνωµοδότησής του εντός της νόµιµης ̟ροθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως η 
̟αράγραφος 4 του ε̟όµενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας µ̟ορεί να 
διατάσσεται και για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται ο̟οτεδή̟οτε, εφόσον 
ε̟ιβάλλεται α̟ό το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και ιδίως σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, 
̟ου οφείλεται στην τέλεση ο̟οιουδή̟οτε νέου ̟αρα̟τώµατος α̟ό τον υ̟άλληλο.» 
 

4. Το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων 
(ν.3584/2007, A’ 143), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υ̟ηρεσιακοί λόγοι µ̟ορεί να 
τεθεί σε αργία ο υ̟άλληλος κατά του ο̟οίου: 
α) έχει ασκηθεί ̟ειθαρχική δίωξη για ο̟οιοδή̟οτε ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα, µε την 
ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 1 ̟ερ. ε’ του ̟ροηγούµενου άρθρου, για τις ο̟οίες 
ε̟ιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή 
β) υ̟άρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η ο̟οία στηρίζεται σε έκθεση 
της ̟ροϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου ε̟ιθεωρητή. 
2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της ̟ράξης µε την ο̟οία ο υ̟άλληλος τίθεται σε 
αργία είναι το αρµόδιο για το διορισµό του υ̟αλλήλου όργανο. Η ̟ράξη εκδίδεται 
µετά α̟ό γνωµοδότηση του ̟ειθαρχικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην ̟αράγραφο 4. 
3. Σε κατε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συµφέρον της 
υ̟ηρεσίας, µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί στον υ̟άλληλο α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό 
του όργανο το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόµη και ̟ριν 
ε̟ιληφθεί το ̟ειθαρχικό συµβούλιο κατά την ε̟όµενη ̟αράγραφο. Σε ̟ερί̟τωση 
̟αράλειψης του ως άνω οργάνου, το µέτρο της αναστολής άσκησης των 
καθηκόντων µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί α̟ό κάθε ̟ειθαρχικώς ̟ροϊστάµενο του οργάνου 
αυτού. Η ̟αράλειψη ε̟ιβολής του ως άνω µέτρου α̟ό το αρµόδιο όργανο 
ελέγχεται ̟ειθαρχικά. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των καθηκόντων 
του ο υ̟άλληλος δεν ̟ροσέρχεται στην υ̟ηρεσία. Η αναστολή άσκησης 
καθηκόντων του υ̟αλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το ̟ειθαρχικό συµβούλιο δεν 
ε̟ιληφθεί εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στην ε̟όµενη ̟αράγραφο, χωρίς 
̟άντως να κωλύεται να ε̟ιληφθεί και µετά την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας αυτής. 
4. Εφόσον συντρέχει κά̟οια α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 1, το ̟ειθαρχικό 
συµβούλιο συνέρχεται αµελλητί και γνωµοδοτεί για τη θέση του υ̟αλλήλου σε 
αργία. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχει διαταχθεί το µέτρο της αναστολής των καθηκόντων 
του υ̟αλλήλου, το ̟ειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί το αργότερο 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α̟ό τη λήψη του µέτρου. Μέσα στην ίδια ̟ροθεσµία το 
̟ειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί και όταν ζητείται η γνώµη του α̟ό το όργανο 
̟ου είναι αρµόδιο για τη θέση του υ̟αλλήλου σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται 
σε κάθε ̟ερί̟τωση µετά α̟ό ̟ροηγούµενη κλήση του υ̟αλλήλου σε ακρόαση. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ειθαρχικό συµβούλιο δεν γνωµοδοτήσει µέσα στις ανωτέρω 
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̟ροθεσµίες, η α̟όφαση για τη θέση του υ̟αλλήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς 
γνωµοδότηση. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟άλληλος καλείται σε ακρόαση α̟ό το 
αρµόδιο όργανο και οφείλει να υ̟οβάλει εγγράφως τις α̟όψεις του εντός 
̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της κλήσης. 
5. Η αργία αρχίζει α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ράξης. Ο υ̟άλληλος 
ε̟ανέρχεται στα καθήκοντά του αυτοδίκαια α̟ό την έκδοση ̟ειθαρχικής 
α̟όφασης, η ο̟οία τον α̟αλλάσσει α̟ό την ̟ειθαρχική ευθύνη ή του ε̟ιβάλλει 
̟οινή διαφορετική α̟ό την οριστική ή ̟ροσωρινή ̟αύση. 
6. Μετά την ̟άροδο ενός έτους α̟ό τη θέση του υ̟αλλήλου σε αργία και κάθε 
ε̟όµενο έτος το ̟ειθαρχικό συµβούλιο υ̟οχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση 
ή µη της αργίας. Ο υ̟άλληλος ε̟ανέρχεται στα καθήκοντά του α̟ό την 
κοινο̟οίηση σχετικής α̟όφασης του οργάνου ̟ου τον έθεσε σε αργία, η ο̟οία 
εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της ̟αραγράφου 1. Η α̟όφαση αυτή 
µ̟ορεί να εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο όργανο ο̟οτεδή̟οτε, ακόµη και χωρίς 
̟ροηγούµενη γνώµη του ̟ειθαρχικού συµβουλίου.  
7. Το όργανο ̟ου είναι αρµόδιο για τη θέση του υ̟αλλήλου σε δυνητική αργία 
µ̟ορεί, εφόσον κρίνει ότι το µέτρο της αργίας δεν είναι α̟αραίτητο να ε̟ιβληθεί ή 
έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους ο̟οίους ε̟ιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους 
σχετικούς µε το συµφέρον της υ̟ηρεσίας τη µετακίνηση του υ̟αλλήλου σύµφωνα 
µε το άρθρο 72.» 
 

5. Για την εφαρµογή των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα ∆ικαστικών Υ̟αλλήλων (ν. 
2812/2000), ως λόγοι θέσεως του υ̟αλλήλου σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία 
νοούνται αντίστοιχα αυτοί ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 103 ̟αρ. 1 και 104 ̟αρ. 1 
του Υ̟αλληλικού Κώδικα, ό̟ως αντικαθίστανται µε τις ̟ερι̟τώσεις 1 και 2 της 
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 
 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 107 
και 108 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (ν. 
3584/2007) και 88 και 89 του Κώδικα ∆ικαστικών Υ̟αλλήλων (2812/2000), ό̟ως 
ισχύουν, έχουν εφαρµογή και στο ̟ροσω̟ικό ̟ου εργάζεται µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υ̟ηρεσίες, οι υ̟άλληλοι των ο̟οίων διέ̟ονται α̟ό 
τους ανωτέρω Κώδικες. Με την ε̟ιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι 
διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, ό̟ως ισχύουν, 
εφαρµόζονται αναλόγως, ως ̟ρος τις ουσιαστικές ̟ροϋ̟οθέσεις της θέσεως σε 
αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως ̟ρος τις συνέ̟ειές της, σε όλες τις 
̟ειθαρχικές διαδικασίες, ̟ου διέ̟ουν το κάθε φύσεως και µε ο̟οιαδή̟οτε 
υ̟ηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
̟ροσω̟ικό του δηµόσιου τοµέα, ό̟ως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 ̟αρ. 6 
του ν. 1256/1982 ̟ριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, 
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των φορέων ̟ου α̟αριθµούνται ειδικότερα στο 
άρθρο 14 ̟αρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων των ̟ερι̟τώσεων ̟ου 
α̟αριθµούνται στην ̟αράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ό̟ως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. 
 



107 

 

7. Οι διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων 1 έως 6 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου 
εφαρµόζονται και στις υ̟οθέσεις ̟ου είναι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

8. Το αρµόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής εκτελέσεως δικαστήριο, η ο̟οία 
στρέφεται κατά ̟ράξης µε την ο̟οία δια̟ιστώνεται η θέση υ̟αλλήλου σε 
κατάσταση  αυτοδίκαιης αργίας ή µε την ο̟οία ο υ̟άλληλος τίθεται σε δυνητική 
αργία, µ̟ορεί, εφόσον ̟ιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιο̟ορισµού του 
υ̟αλλήλου ή της οικογένειάς του, να διατάσσει, ως ̟ροσωρινό µέτρο, την αύξηση 
των α̟οδοχών της αργίας µέχρι το 75% των νόµιµων α̟οδοχών του υ̟αλλήλου. 

 

9. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτοδίκαιης αργίας της ̟αραγράφου 1 ̟ερ. ε’ του άρθρου 103 του 
Υ̟αλληλικού Κώδικα και της ̟αραγράφου 1 ̟ερ. ε’ του άρθρου 107 του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων, ό̟ως αντικαθίστανται µε τις 
̟ερι̟τώσεις 1 και 3 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, οι α̟οδοχές της αργίας 
ορίζονται στο 75% των νοµίµων α̟οδοχών των υ̟αλλήλων.  

 

10.  Στο τέλος της ̟αρ. 9 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, ό̟ως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ̟ροστίθενται εδάφια ως 
ακολούθως: 
 

«Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, η 
διαδικασία σύστασης ̟ειθαρχικών συµβουλίων στις υ̟ηρεσίες του ̟ρώτου εδαφίου, 
η κλήρωση διενεργείται α̟ό τον Πρόεδρο του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου για τα συσταθέντα ̟ειθαρχικά συµβούλια των ανωτέρω υ̟ηρεσιών, µε 
βάση τις καταστάσεις των ̟ροϊσταµένων διευθύνσεων ̟ου έχουν α̟οστείλει οι 
υ̟ηρεσίες αυτές. Για τα λοι̟ά ̟ειθαρχικά συµβούλια των ως άνω υ̟ηρεσιών 
διενεργείται, µετά τη σύστασή τους, συµ̟ληρωµατική κλήρωση µε βάση τις 
καταστάσεις των ̟ροϊσταµένων διευθύνσεων της αρχικής κλήρωσης, στις ο̟οίες δεν 
̟εριλαµβάνονται οι κληρωθέντες σε αυτή ̟ροϊστάµενοι διευθύνσεων. 
 Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία υ̟ηρεσίες του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρούσας 
̟αραγράφου έχουν µεν συστήσει ̟ειθαρχικά συµβούλια αλλά δεν έχουν 
α̟οστείλει, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, καταστάσεις 
̟ροϊσταµένων διευθύνσεων η κλήρωση διενεργείται, για το σύνολο των υ̟ηρεσιών 
για τις ο̟οίες έχουν συσταθεί ̟ειθαρχικά συµβούλια, µε βάση  τις καταστάσεις ̟ου 
έχουν α̟οστείλει οι λοι̟ές υ̟ηρεσίες. Οι καταστάσεις ̟ου α̟οστέλλονται 
µεταγενεστέρως   λαµβάνονται υ̟όψη για τυχόν συµ̟ληρωµατικές κληρώσεις. 

Στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες δεν γίνεται κλήρωση για το σύνολο των 
υ̟ηρεσιών του ̟ρώτου εδαφίου, δεν ισχύουν τα οριζόµενα στο ̟έµ̟το εδάφιο της 
̟αρούσας ̟αραγράφου. 
Οι ως άνω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς διαδικασίες.  »    

 
Ζ.4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
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1. Α̟ό την έναρξη της ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργούνται οι οργανικές θέσεις 
οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.: 
 Οι θέσεις των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ των ειδικοτήτων ∆ιοικητικού, ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού, ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και ∆ιοικητικών Γραµµατέων των 
υ̟αλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι ο̟οίοι δεν 
έχουν ̟ροσληφθεί µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία ε̟ιλογής σύµφωνα µε 
̟ροκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια υ̟ό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή 
µε ειδικές διαδικασίες ε̟ιλογής ̟ου ̟εριβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις 
διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθµός των υ̟αλλήλων αυτών: αα) 
είναι µεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ̟οσοστό 
µικρότερο του 30% του συνολικού αριθµού των υ̟αλλήλων των ως άνω κλάδων και 
ειδικοτήτων ̟ου υ̟ηρετούν στον οικείο φορέα. Στο συνολικό αριθµό των 
υ̟αλλήλων του φορέα ̟ου λαµβάνεται ως µέγεθος αναφοράς υ̟ολογίζονται οι 
µόνιµοι ̟ολιτικοί υ̟άλληλοι και οι υ̟άλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκ̟αιδευτικής βαθµίδας. Α̟ό την 
εφαρµογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα 
νοσοκοµεία και η Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υ̟ουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 

2. Οι υ̟άλληλοι των ο̟οίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε 
διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.2 του ̟αρόντος. 
 

3. Εντός τριών (3) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, οι ∆ιευθύνσεις 
̟ροσω̟ικού των φορέων ̟ου καταλαµβάνονται α̟ό τις υ̟ο̟αραγράφους Ζ2 και 
Ζ3 α̟οστέλλουν στο Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης κατάλογο των ονοµάτων των υ̟αλλήλων οι ο̟οίοι: 
α) τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης. 
β) τίθενται σε αυτοδίκαιη  αργία.  
 

4. Εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, οι ∆ιευθύνσεις 
̟ροσω̟ικού των φορέων της ̟ερί̟τωσης 1 α̟οστέλλουν στο Υ̟ουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:   
α. τον αριθµό των οργανικών θέσεων ̟ου καταργούνται σύµφωνα µε την 
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο του ̟αρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατοµικών 
διοικητικών ̟ράξεων θέσης σε διαθεσιµότητα των υ̟αλλήλων ̟ου, κατά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος, καταλαµβάνουν τις καταργούµενες οργανικές θέσεις.  
β. τις ̟ράξεις µε τις ο̟οίες τίθενται, µετά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, σε 
αυτοδίκαιη αργία υ̟άλληλοι, κατ’ εφαρµογή της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.3 του νόµου 
αυτού.  
 

5. Η µη α̟οστολή των στοιχείων των ̟ερι̟τώσεων 3 και 4 εντός της ανωτέρω 
̟ροθεσµίας α̟οτελεί σοβαρό ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα. 

 
Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
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1. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016, ο αριθµός των 
ετήσιων ̟ροσλήψεων και διορισµών του µόνιµου ̟ροσω̟ικού και του ̟ροσω̟ικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της ̟αρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά α̟ό το λόγο 
ένα ̟ρος ̟έντε (µία ̟ρόσληψη ανά ̟έντε α̟οχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.» 
 

2. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 τρο̟ο̟οιείται 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 τα έτη 2013 και 
2014 το ̟οσοστό ̟ροσδιορίζεται σε 20% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος και για τα 
έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος.  
 

3. Οι θέσεις µετακλητών υ̟αλλήλων ̟ου έχουν συσταθεί έως σήµερα σε υ̟ηρεσίες ̟ου 
καταλαµβάνονται α̟ό το ̟.δ. 63/2005 καθώς και στις α̟οκεντρωµένες διοικήσεις 
̟εριορίζονται κατά 20%. Ο ̟εριορισµός υ̟ολογίζεται σε κάθε υ̟ηρεσία και 
κατηγορία µετακλητών υ̟αλλήλων ξεχωριστά  ώστε το σύνολο του ̟εριορισµού να 
ανέρχεται στο 20%.  

 
Ζ.6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ  

 
Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«11. Οι ̟ίνακες ε̟ιτυχίας ισχύουν µόνο για την ̟λήρωση των θέσεων ̟ου 
̟ροκηρύχθηκαν. Α̟ό τους ̟ίνακες ε̟ιτυχίας και µε τη σειρά ̟ου έχουν οι 
υ̟οψήφιοι σ’ αυτούς, σε συνδυασµό ̟άντοτε και µε τη δήλωση ̟ροτίµησής τους, 
καταρτίζονται οι ̟ίνακες διοριστέων, ̟ου ̟εριλαµβάνουν αριθµό διοριστέων ίσο 
µε τον αριθµό των θέσεων ̟ου ̟ροκηρύχθηκαν. Οι ̟ίνακες διοριστέων 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 
και ισχύουν για τρία έτη. Α̟αγορεύεται ο διορισµός άλλου υ̟οψηφίου α̟ό τον 
̟ίνακα ε̟ιτυχίας, ̟έραν του αριθµού των θέσεων ̟ου ̟ροκηρύχθηκαν και των 
θέσεων ̟ου κενούνται, όταν υ̟οψήφιοι ̟ου διορίστηκαν ̟αραιτήθηκαν εντός 
έτους α̟ό του διορισµού τους.» 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ    

Η.1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ. ) 
 
1. Η ̟ερί̟τωση ζ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται  

ως εξής: 
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«Υ̟οβάλλουν τις α̟αραίτητες αιτήσεις και συµ̟ληρώνουν τα α̟αραίτητα έντυ̟α 
για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου» 
 

2. Η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ στους εταίρους, ό̟ου α̟αιτείται, καθώς και 
για την έκδοση των α̟αιτούµενων ̟ιστο̟οιητικών φορολογικής ενηµερότητας.» 
 

3. Η ̟ερί̟τωση στ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
«Μεριµνήσει, µέσω ̟ρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση 
Α.Φ.Μ της εταιρίας,  για την α̟οστολή ανακοίνωσης για  τη σύσταση της εταιρείας 
καθώς και για τα  στοιχεία  των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης»   
 

4. Η ̟ερί̟τωση ζ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010 ) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
«Υ̟οβάλλουν τις α̟αραίτητες αιτήσεις και συµ̟ληρώνουν τα α̟αραίτητα έντυ̟α 
για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου» 
 

5. Η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 
«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ στους εταίρους, ό̟ου α̟αιτείται, καθώς και 
για την έκδοση των α̟αιτούµενων ̟ιστο̟οιητικών φορολογικής ενηµερότητας.» 
 

6. Η ̟ερί̟τωση στ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
«Μεριµνήσει, µέσω ̟ρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση 
Α.Φ.Μ της εταιρίας, καθώς και για την α̟οστολή ανακοίνωσης για τη  σύσταση της 
εταιρείας και για τα στοιχεία  των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.»   
 

7. Η ̟ερί̟τωση ζ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 
«Υ̟οβάλλουν τις α̟αραίτητες αιτήσεις και συµ̟ληρώνουν τα α̟αραίτητα έντυ̟α 
για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου» 
 

8. Η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται 
ως εξής: 
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«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ στους εταίρους, ό̟ου α̟αιτείται, καθώς και 
για την έκδοση των α̟αιτούµενων ̟ιστο̟οιητικών φορολογικής ενηµερότητας.» 
 

9. Η ̟ερί̟τωση στ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010  αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
«Μεριµνήσει, µέσω ̟ρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση 
Α.Φ.Μ της εταιρίας, καθώς και για την α̟οστολή ανακοίνωσης για  τη σύσταση της 
εταιρείας,  και για τα  στοιχεία  των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης»   
 

10. Το άρθρο 12 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Προτυ̟ο̟οιηµένα καταστατικά»:  
 
1. Για τη σύσταση των οµορρύθµων εταιριών, των ετερορρύθµων εταιριών (κάθε 
µορφής), των εταιριών ̟εριορισµένης ευθύνης και των ανωνύµων εταιριών, 
δύναται να γίνει χρήση ̟ροτυ̟ο̟οιηµένου καταστατικού, το ο̟οίο συµ̟ληρώνεται 
α̟ό τους ιδρυτές, αν ̟ρόκειται για οµόρρυθµες εταιρίες και α̟λές ετερόρρυθµες 
εταιρίες ή α̟ό την Υ̟ηρεσία Μιας Στάσης (συµβολαιογράφο), αν ̟ρόκειται για 
εταιρία ετερόρρυθµη κατά µετοχές, εταιρία ̟εριορισµένης ευθύνης, ανώνυµη 
εταιρία και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, µόνο ως ̟ρος τα στοιχεία ̟ου 
διαφορο̟οιούν την εταιρεία α̟ό άλλες του ίδιου εταιρικού τύ̟ου.  
 
Με κοινή  Α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 
∆ικαιωµάτων ορίζεται το ̟εριεχόµενο του ̟ροτυ̟ο̟οιηµένου καταστατικού. Το 
̟ροτυ̟ο̟οιηµένο καταστατικό κατατίθεται στις Υ̟ηρεσίες Μιας Στάσης της ̟ερ. 
αα της ̟αρ. α του άρθρου 2 aαν ̟ρόκειται για οµόρρυθµες εταιρίες και 
ετερόρρυθµες εταιρίες. Αν ̟ρόκειται για εταιρεία ετερόρρυθµη κατά µετοχές, 
εταιρία ̟εριορισµένης ευθύνης, ανώνυµη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία,  το καταστατικό αυτό συντάσσεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Μιας Στάσης του 
άρθρου της ̟ερ. ββ  της ̟αρ. α του άρθρου 2. Οι Υ̟ηρεσίες Μιας Στάσης 
̟ροβαίνουν στις ενέργειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 5, 5 Α, 6, 7 του ̟αρόντος 
̟ροκειµένου να γίνει καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ..   
 
2. Το ̟ροτυ̟ο̟οιηµένο καταστατικό εταιρίας:  
α) Περιέχει τις α̟ολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον ̟αρόντα νόµο διατάξεις και 
κατά τα λοι̟ά ̟αρα̟έµ̟ει στις διατάξεις των οικείων νόµων.  
β) Το ̟ροτυ̟ο̟οιηµένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύ̟ο εταιρίας θα είναι 
̟ροσ̟ελάσιµο α̟ό το διαδικτυακό τό̟ο του Γ.Ε.ΜΗ.  
 
3. Στο µέτρο ̟ου ακολουθείται το ̟ροτυ̟ο̟οιηµένο καταστατικό, τεκµαίρεται η 
νοµιµότητα των διατάξεών του.»  
 

11. Καταργείται η ̟ερί̟τωση γ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 197 του ν.4072/2012 (Α’ 
86). 
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12. Καταργείται η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 198 του ν.4072/2012 και 
η ̟ερί̟τωση ε αναριθµείται σε δ αντίστοιχα.  
 

13. Καταργείται  το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012. 
 

Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ  
 
1. Ε̟ιτρέ̟εται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 

ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους  4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α’118), 
και σε εταιρείες και 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), η ολική εκµίσθωση µε οδηγό µέσω ̟ροκρατήσεως µε 
αντίστοιχη σύµβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Ε̟ιβατηγών Ιδιωτικής 
Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων α̟αγορευοµένης της µεταφοράς ε̟ιβατών µε κόµιστρο 
µε τα αυτοκίνητα αυτά.  

 
2.  Οι οδηγοί ε̟ιβατηγών ιδιωτικής χρήσης ̟ου α̟ασχολούνται σε ε̟ιχειρήσεις της 

̟ερί̟τωσης 1, ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά: 
α) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή για κά̟οιο α̟ό τα 
̟ληµµελήµατα της κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης, α̟άτης, εκβίασης, ̟λαστογραφίας, 
̟αραχάραξης, βαριάς σωµατικής βλάβης, ̟αράβασης των διατάξεων ̟ερί 
ναρκωτικών ή των διατάξεων ̟ου αναφέρονται στα ήθη, 
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ σε ισχύ, για 
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µήνες ̟ριν την έναρξη της α̟ασχόλησής τους ως 
οδηγοί ε̟ιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις ε̟ιχειρήσεις της ̟ερί̟τωσης 1, 
γ) Να είναι υγιείς µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις ̟ου καθορίζονται σύµφωνα µε το 
εδάφιο ζ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82). 
Για την α̟όδειξη της συνδροµής των ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεων, οι ε̟ιχειρήσεις της 
̟ερί̟τωσης 1 υ̟οχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να ε̟ιδεικνύουν σε 
κάθε έλεγχο α̟ό τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή του εδαφίου α’ ̟ιστο̟οιητικό 
̟οινικού µητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, για τη συνδροµή του εδαφίου β’ 
ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για τη συνδροµή του εδαφίου γ’ 
ιατρικό ̟ιστο̟οιητικό.   
 

3.  Τα ε̟ιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα ̟ου εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
α) Είναι οχήµατα άνω των 1.500 κ.εκ., 
β) Εµ̟ί̟τουν στην κατηγορία εκ̟οµ̟ών EURO V ή µεταγενέστερη, 
γ) Έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα ε̟τά (7) χρόνια α̟ό την ηµεροµηνία της 
̟ρώτης άδειας κυκλοφορίας τους εφόσον αυτή δεν διαφέρει α̟ό την ηµεροµηνία 
κατασκευής τους ̟άνω α̟ό ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύ̟ου τα εννέα (9) 
χρόνια α̟ό την κυκλοφορία τους.  

 
4. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού ορίζονται οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις 
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σύστασης και λειτουργίας των ε̟ιχειρήσεων της ̟ερί̟τωσης 1 ως ̟ρος την άσκηση 
της δραστηριότητας αυτής, τα ̟ροσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του ̟αρόντος.  

 
5. Ε̟ιτρέ̟εται η µεταφορά άνευ κοµίστρου ̟ελατών κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων ό̟ως ορίζονται στην ̟ερί̟τωση Α της ̟αραγράφου 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 κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, µε κόµιστρο ̟ου 
διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για τη µεταφορά των 
̟ελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων α̟ό τα σηµεία αφίξεως ή 
αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων και αντίστροφα. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων καθορίζονται διακριτικά γνωρίσµατα και λοι̟ά α̟οδεικτικά στοιχεία 
̟ου φέρουν τα ανωτέρω οχήµατα, ̟ροκειµένου να ̟ιστο̟οιείται η συνδροµή των 
̟ροϋ̟οθέσεων της ̟ερί̟τωσης, καθώς και άλλες σχετικές λε̟τοµέρειες για την 
εφαρµογή της ̟ερί̟τωσης αυτής. 

 
6. α) Για κάθε ̟αράβαση των διατάξεων της  ̟ερί̟τωσης 2 ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 

ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Σε υ̟οτρο̟ή εντός τριετίας, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, σε δεύτερη υ̟οτρο̟ή ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ύψους 
εννιακοσίων (900) ευρώ και σε κάθε ε̟όµενη υ̟οτρο̟ή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της 
ε̟ιχείρησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 
β) Για κάθε ̟αράβαση των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 3 ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 
ύψους χιλίων ̟εντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε υ̟οτρο̟ή εντός τριετίας, ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε δεύτερη υ̟οτρο̟ή αφαιρείται 
το Ε.Σ.Λ. της ε̟ιχείρησης για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 
γ)  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε διάστηµα δύο (2) ετών έχει ε̟ιβληθεί δύο (2) φορές η 
κύρωση της αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά. Με α̟όφαση των 
Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
και Τουρισµού δύνανται να τρο̟ο̟οιούνται τα ως άνω ̟οσά  
δ) Κατά των ̟αρα̟άνω α̟οφάσεων ε̟ιτρέ̟εται ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής 
της ̟ερί̟τωσης δ της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, ό̟ως ισχύει. 
 
ε) Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου αυτοκίνητο µισθωµένο κατά τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 1 
διενεργεί ε̟ιβατικές µεταφορές µε κόµιστρο, ε̟ιβάλλονται στο νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο 
της ε̟ιχείρησης και στον οδηγό οι ̟οινές της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 
1903/1990 (Α’ 167). Ε̟ι̟λέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος για 
δύο (2) χρόνια. Για τις ̟αραβάσεις της ̟αρούσης ̟ερί̟τωσης εφαρµόζεται η 
συνο̟τική διαδικασία των άρθρων 417 και ε̟όµενα του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας. 
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Η.3. ∆ιάθεση ̟αρασκευασµάτων ̟ρώτης βρεφικής ηλικίας 
 

1. Η διάθεση των ̟αρασκευασµάτων για βρέφη, ό̟ως αυτά ορίζονται στην ̟αρ. 2 του 
άρθρο 1 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1478), γίνεται α̟ό τα 
φαρµακεία και τα καταστήµατα λιανικής ̟ώλησης τροφίµων, ειδών ̟αντο̟ωλείου 
και ειδών µαζικής κατανάλωσης. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υγείας δύναται να 
ρυθµίζεται ο τρό̟ος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των ανωτέρω 
̟αρασκευασµάτων στα σηµεία του ̟ροηγούµενου εδαφίου.  

 
2. Η ̟αρ. 2 του άρθρου 2 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
καταργείται.  

 
 

Η.4. Άρση ̟εριορισµών στη διάθεση ̟ροϊόντων κα̟νού 
 

1.  Στο αρ. 2 ν. 3730/2008 (Α΄ 262) ̟ροστίθεται ̟αρ. 6 ως εξής: 
«Ειδικά στις υ̟εραγορές τροφίµων η το̟οθέτηση ̟ροϊόντων κα̟νού είναι 
ε̟ιτρε̟τή σε κλειστές ̟ροθήκες ευρισκόµενες εντός του καταστήµατος µετά το 
χώρο των ταµείων, στις ο̟οίες ̟αρέχεται ̟ρόσβαση µε τη µεσολάβηση 
̟ροσω̟ικού του καταστήµατος, τηρουµένων των διατάξεων της κοινοτικής 
νοµοθεσίας.»  
 

2. Το δεύτερο εδάφιο της ̟ερ. ζ΄  της ̟αρ. 1 του άρθρου  2 ν. 3730/2008 καταργείται.    
 
 

Η.5. Τρο̟ο̟οιήσεις στο ̟.δ. 340/1998 «Περί του ε̟αγγέλµατος  
Λογιστή –Φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως» 

 
1. Ό̟ου στο κείµενο ή στον τίτλο του ̟.δ. 340/1989 (Α’ 228) αναφέρονται οι φράσεις 

«άδεια ασκήσεως», «ειδική άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος», «άδεια» ή «άδεια 
ασκήσεως ε̟αγγέλµατος» αντικαθίστανται α̟ό τη φράση «ε̟αγγελµατική 
ταυτότητα». 

 
2. Το άρθρο 4 του ̟.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 4 
Χορήγηση ε̟αγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού 

1.  Για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού και τη 
χορήγηση της σχετικής ε̟αγγελµατικής ταυτότητας υ̟οβάλλεται στην Κεντρική 
∆ιοίκηση του Οικονοµικού Ε̟ιµελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα µε τον 
τό̟ο της ε̟αγγελµατικής του εγκατάστασης στην αρµόδια Το̟ική ∆ιοίκηση 
Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης ε̟αγγέλµατος. 
2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού 
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, µόνιµης κατοικίας, ε̟αγγελµατικής 
α̟ασχόλησης και οι τίτλοι σ̟ουδών του ενδιαφεροµένου. 
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3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού 
συνοδεύεται υ̟οχρεωτικά α̟ό αντίγραφα των ̟τυχίων, των τίτλων σ̟ουδών 
ηµεδα̟ής ή α̟οφάσεων ΣΑΕΠ ̟ερί αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων, 
έγγραφο έναρξης δραστηριότητας α̟ό την αρµόδια αρχή, αντίγραφο ̟οινικού 
µητρώου γενικής χρήσης, το ο̟οίο αναζητείται υ̟ηρεσιακά, καθώς και των 
α̟αιτουµένων εγγράφων για την α̟όδειξη της άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό τον 
ενδιαφερόµενο, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 15. . 
4. Στην ̟ερί̟τωση αίτησης για την χορήγηση ε̟αγγελµατικής ταυτότητας 
ανώτερης τάξης υ̟οβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο, εκτός α̟ό τα α̟αιτούµενα 
δικαιολογητικά άσκησης του ε̟αγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού και 
αντίγραφο του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό την ̟ερί̟τωση στ΄ της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2515/1997, , ̟ιστο̟οιητικού ̟αρακολούθησης ε̟ιµορφωτικών 
σεµιναρίων και αξιολόγησης του υ̟οψηφίου. 
5. Η ε̟αγγελµατική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού χορηγείται µε 
α̟όφαση της  Κεντρικής ∆ιοίκησης ή της αρµόδιας Το̟ικής ∆ιοίκησης 
Περιφερειακού Τµήµατος του Ο.Ε.Ε. εάν ̟ληρούνται οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις.  
6.  Η α̟όφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή της αρµόδιας Το̟ικής ∆ιοίκησης  
Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της ε̟αγγελµατικής 
ταυτότητας ή για την α̟αγόρευση της άσκησης του ε̟αγγέλµατος του λογιστή 
φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία της αναγγελίας 
και της ̟λήρους υ̟οβολής των ̟ροβλε̟οµένων νοµίµων δικαιολογητικών. Αν 
̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία τριών µηνών α̟ό την ηµεροµηνία της αναγγελίας 
και της ̟λήρους υ̟οβολής των ̟ροβλε̟οµένων νοµίµων δικαιολογητικών, η 
ταυτότητα εκδίδεται αυτόµατα. Σε ̟ερί̟τωση α̟αγόρευσης της άσκησης  του 
ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως τον 
ενδιαφερόµενο, γνωστο̟οιώντας  τους λόγους της α̟αγόρευσης. Το ΟΕΕ µ̟ορεί 
ο̟οτεδή̟οτε, ακόµη και µετά την ̟αρέλευση τριµήνου α̟ό την αναγγελία, να 
α̟αγορεύσει την άσκηση του ε̟αγγέλµατος και να ̟ροβεί στην αφαίρεση της 
ε̟αγγελµατικής ταυτότητας, αν  δια̟ιστώσει ότι δεν ̟ληρούνται οι νόµιµες 
̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού.  
7. Ο λογιστής φοροτεχνικός υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει στο ΟΕΕ, εντός του 
̟ρώτου διµήνου κάθε έτους, υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν.1599/1986), 
στην ο̟οία θα δηλώνει ότι ασκεί το ε̟άγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι  δεν 
έχει καταδικασθεί  αµετακλήτως για τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται  στο άρθρο  14 
του  ̟.δ. 340/1998, ότι δεν  έχει υ̟ο̟έσει σε ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα σύµφωνα µε 
τον Κώδικα ∆εοντολογίας  λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει ̟αρακολουθήσει 
όλη την αναγκαία εκ̟αίδευση ̟ου αντιστοιχεί στο ε̟ί̟εδο της ε̟αγγελµατικής του 
κατάταξης, η ο̟οία ̟αρέχεται α̟ό το ΟΕΕ. Αν ο λογιστής  φοροτεχνικός  δεν  
καταθέσει  την υ̟εύθυνη δήλωση εντός του ̟ρώτου διµήνου, δεν εντάσσεται  στο 
Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του ΟΕΕ  του άρθρου 11. Η ̟ρόσβαση στο 
συγκεκριµένο αρχείο θα α̟οκαθίσταται µε την κατάθεση της υ̟εύθυνης δήλωσης. 
Το ΟΕΕ ελέγχει το ̟εριεχόµενο της εν λόγω δήλωσης, ενηµερώνει αυτόµατα το 
Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική ̟ράξη σε όσους αυτοδίκαια 
έχουν εκ̟έσει λόγω της µη τήρησης της ̟ροβλε̟όµενης διαδικασίας.  
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8. Ε̟αγγελµατική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους 
έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 1. του 
άρθρου 14..  
9. Η ε̟αγγελµατική ταυτότητα χορηγείται µόνο σε φυσικά ̟ρόσω̟α. 
10.  Για την έκδοση της ε̟αγγελµατικής ταυτότητας και την υ̟οβολή της 
υ̟εύθυνης δήλωσης α̟αιτείται η καταβολή δικαιωµάτων υ̟έρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος 
των ο̟οίων καθορίζεται µε κοινή α̟όφαση των  Υ̟ουργών  Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών. Η 
ιδιότητα του µέλους του ΟΕΕ δεν α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την άσκηση του 
ε̟αγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού µετά την 01.01.2015 
 
 

3. Το άρθρο 10 του ̟.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 10 
Νοµικά ̟ρόσω̟α ̟αροχής  λογιστικών & φοροτεχνικών υ̟ηρεσιών - 

Αντι̟ρόσω̟οι 
1.  Για τη λειτουργία νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟αροχής  λογιστικών και 
φοροτεχνικών υ̟ηρεσιών α̟αιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και 
φοροτεχνικών εργασιών, η ο̟οία χορηγείται α̟ό το ΟΕΕ.. 
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της ̟αραγράφου 1 
υ̟οβάλλεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του νοµικού ̟ροσώ̟ου αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας ε̟ιχείρησης ̟αροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υ̟ηρεσιών, η 
ο̟οία συνοδεύεται α̟ό ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των  εγγράφων ή ̟ιστο̟οιητικών, 
α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία και εκ̟ροσώ̟ηση του 
νοµικού ̟ροσώ̟ου. 
3. Φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου συνδέονται µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση µε τα ̟αρα̟άνω 
νοµικά ̟ρόσω̟α και είναι εξουσιοδοτηµένα να υ̟ογράφουν για λογαριασµό 
αυτών ̟ράξεις ̟ου ανάγονται στο αντικείµενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού 
α̟αιτείται να είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού.»  
 

4. Το άρθρο 11 του ̟.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 11 

Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και Νοµικών Προσώ̟ων Παροχής Λογιστικών & 
Φοροτεχνικών Υ̟ηρεσιών 

1. Στο ΟΕΕ τηρείται µητρώο φυσικών ̟ροσώ̟ων κατόχων ε̟αγγελµατικής 
ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξεις, το ο̟οίο ενηµερώνεται κάθε έτος 
µετά την υ̟οβολή της υ̟εύθυνης δήλωσης της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 4,  καθώς 
και µητρώο των νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟αροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 
υ̟ηρεσιών, µε µνεία του αριθµού βεβαίωσης ̟ου τους έχει χορηγηθεί και των 
στοιχείων του άρθρου 10. . 
2. Τα Μητρώα Λογιστών Φοροτεχνικών και Νοµικών Προσώ̟ων Παροχής 
Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υ̟ηρεσιών του ΟΕΕ διασυνδέονται µε τα αρχεία των 
λογιστών ̟ου µ̟ορούν να υ̟οβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήµατα του 
Υ̟ουργείο Οικονοµικών.»  
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5. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ̟.δ. 340/1998 µετά τη 
λέξη ̟λαστογραφία ̟ροστίθενται οι λέξεις: «υφαρ̟αγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση 
υφαρ̟αχθείσης ψευδούς βεβαίωσης». 

 
6. Το άρθρο 16 του ̟.δ. 340/1998 καταργείται µετά την ̟αρέλευση ενός (1) έτους α̟ό 

τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. Οι άδειες ασκήσεως ε̟αγγέλµατος λογιστή 
φοροτεχνικού εκδοθείσες ̟ου εκδόθηκαν µε το άρθρο 16 ̟.δ. 340/1998 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
 

Η.6. Συµ̟λήρωση διατάξεων ν. 1906/1990, ν3614/2007 και 4070/2012  
 

1. α. H υ̟ο̟αράγραφος α της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 1906/1990 (Α’ 
157), αντικαθίσταται ως εξής: 
«α. Οι υφιστάµενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και 
χωρών ̟ου δεν είναι µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης διατηρούνται έως την 30.6.2013. 
Ειδικά οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας 
διατηρούνται έως την 31.12.2012.» 
 
β. Οι άδειες ̟ου έχουν εκδοθεί ή τρο̟ο̟οιηθεί µετά τη θέση σε ισχύ της 
̟αραγράφου 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τις διεθνείς τακτικές 
λεωφορειακές µεταξύ Ελλάδας και χωρών ̟ου δεν είναι µέλη της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την 30.6.2013. Ειδικά οι άδειες για διεθνείς 
λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται έως την 
31.12.2012. 
 
γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’ και β’ ισχύουν αναδροµικά α̟ό 
10.10.2012. 
 

2. α. Το β΄ εδάφιο της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α΄ 267), ̟ου 
̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων ̟ου έχουν 
̟ροκηρυχθεί χωρίς ̟ρόβλεψη χορήγησης ̟ροκαταβολής στη διακήρυξη ή µε 
̟ρόβλεψη ̟ροκαταβολής µικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%), δύναται να 
χορηγείται στον ανάδοχο ̟ροκαταβολή, κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει 
̟οσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ̟οσού της σύµβασης (χωρίς 
αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισό̟οσης εγγυητικής ε̟ιστολής.» 
 
β. Στο τέλος της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 ̟ροστίθεται 
εδάφιο γ΄, ως ακολούθως: 
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α’ και β’ αφορούν και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ̟ου 
ανατίθενται α̟ό τους ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους ̟ρόσω̟α και κατισχύουν 
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς αυτούς.» 
 

3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Άρθρο 141 
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων ε̟ιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η 
του Μητρώου Εργολη̟τικών Ε̟ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, οι ο̟οίες έχουν ηµεροµηνία λήξης α̟ό 1.7.2012 έως 
30.6.2013 ή έχουν ̟άρει ̟αράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως 
την 31.12.2012, ̟αρατείνονται µέχρι 30.6.2013, εφ’ όσον οι ε̟ιχειρήσεις υ̟οβάλλουν 
σχετικό αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου 
ή έχουν υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η 
υ̟ηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σηµείωση ε̟ί της βεβαίωσης εγγραφής της 
εταιρείας για τη χορηγηθείσα ̟αράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική 
σηµείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις». 

 
4. Οι εισφορές ̟ου α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία υ̟ολογίζονταν σε ̟οσοστό δύο τοις 

εκατό (2%) ε̟ί της συνοµολογούµενης ή της νοµίµου αµοιβής των µηχανικών δεν 
εισ̟ράττονται εφεξής υ̟έρ του Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Ε̟ίσης, 
̟οσοστό δύο ε̟ί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλοµένων ̟οσών στους αναδόχους 
για την εκτέλεση δηµοσίων έργων, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία 
̟αύει να α̟οτελεί ̟όρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη 
̟αύει να ισχύει. 

 

Θ.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    

 
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ  

1. Στο τέλος της ̟αρ. 2 του άρθρου 7 του ̟.δ. 432/1981 (Α’ 118) ̟ροστίθεται εδάφιο ως 
εξής :  

«Η Ε̟ιτρο̟ή Ερευνών µετά α̟ό έγκριση της Συγκλήτου του Πανε̟ιστηµίου ή της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να α̟οδίδει στον ̟ροϋ̟ολογισµό του αντίστοιχου 
ΑΕΙ ̟οσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου α̟οθεµατικού για την 
κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.» 

 
2. α. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου µόνου του ν.δ. 3883/1958 (Α’ 181) «Περί µειώσεως 

της ̟ροσθέτου φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και ε̟εκτάσεως ταύτης 
ε̟ί ̟άντων των εκ του εξωτερικού εισαγοµένων εις την χώραν εµ̟ορευµάτων», 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Τα εκ της κατά την ̟αράγραφο 1 έσοδα φορολογίας α̟οδίδονται στον Κρατικό 
Προϋ̟ολογισµό.» 
 
β. Η ισχύς της διάταξης της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης της ̟αραγράφου αυτής 
αρχίζει α̟ό την 1η Ιουλίου 2012.   
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Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ     
 

1. α. Η ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α’ 71) µε τίτλο «Αναβάθµιση του ρόλου 
του εκ̟αιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκ̟αίδευση και λοι̟ές διατάξεις»,  τρο̟ο̟οιείται ως εξής:   
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. ̟ροκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία έτη διαγωνισµό για την 
κατάρτιση ̟ίνακα κατάταξης εκ̟αιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκο̟ό 
το διορισµό ή την ̟ρόσληψή τους στην ̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκ̟αίδευση, ύστερα α̟ό αίτηµα του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, το ο̟οίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκ̟αιδευτικές 
ανάγκες». 
 
β. Το στοιχείο (δ) της  ̟αρ. 10 και η ̟αρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 
καταργούνται. 

 
2. Το στοιχείο (α) της ̟αρ. 1 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 16 του ν. 1566/85  

αντικαθίσταται ως εξής: 
(α) Για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και την ̟οιότητα του εκ̟αιδευτικού 
συστήµατος και µε δα̟άνη του ∆ηµοσίου α̟ό σχολείο σε σχολείο σε όλη την 
ε̟ικράτεια ανεξαρτήτως βαθµίδας εκ̟αίδευσης και οργανικής θέσης µε α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με 
̟ροεδρικό διάταγµα, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση του Υ̟ουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η διαδικασία και τα 
κριτήρια, µεταξύ των ο̟οίων ̟εριλαµβάνονται η υ̟εραριθµία στο σχολείο ή στο 
∆ήµο, τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση µεταξύ άλλων καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την διενέργεια των µεταθέσεων.  
 

3. ∆ιατηρείται η εγγραφή σε ε̟ετηρίδα ιδιωτικών εκ̟αιδευτικών για τα σχολεία 
̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
̟αρ. 1 του άρθρου 28 του ν.682/1977 (Α’  ).  

     
     
Θ.3. Ά∆ΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(Ι.Ι.Ε.Κ.),  ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΥΟ.. 

 

1.  Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, 
Κολλεγίου και  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.),  
χορηγείται   σε   φυσικά ̟ρόσω̟α,  νοµικά  ̟ρόσω̟α και  ενώσεις ̟ροσώ̟ων, µε  
α̟όφαση του  Υ̟ουργού   Παιδείας  και Θρησκευµάτων,  Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού, η  ο̟οία δηµοσιεύεται  στην  Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως.   
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2. α) Άδεια Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου 

Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο,  Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών   
χορηγείται  σε  φυσικά ̟ρόσω̟α, νοµικά  ̟ρόσω̟α,  ενώσεις ̟ροσώ̟ων  και 
νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου (ν.̟.δ.δ.)  µε  α̟όφαση  του   ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  του  Εθνικού  Οργανισµού Πιστο̟οίησης  Προσόντων και  
Ε̟αγγελµατικού  Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),   η   ο̟οία  δηµοσιεύεται  στην   
Εφηµερίδα   της  Κυβερνήσεως. 

β) Το ̟ρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 10 του 
ν.3879/2010 (Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:  

«Φυσικά ̟ρόσω̟α,  νοµικά  ̟ρόσω̟α,  ενώσεις ̟ροσώ̟ων και νοµικά ̟ρόσω̟α 
δηµοσίου δικαίου (ν.̟.δ.δ.) ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες µη τυ̟ικής εκ̟αίδευσης και 
κατάρτισης ως  Κέντρα ∆ια  Βίου Μάθησης». 

γ) Τα Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου Ένα και Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο, του ε̟ι̟έδου 
εξαρτώµενου α̟ό την κτηριολογική υ̟οδοµή. 

3. Οι ανωτέρω  άδειες  χορηγούνται   εντός   τεσσάρων   µηνών  α̟ό  την   ηµεροµηνία 
υ̟οβολής  της  αίτησης και  η   λειτουργία  των µονάδων εκ̟αίδευσης  και 
κατάρτισης  αρχίζει το ε̟όµενο σχολικό   έτος.  

 
4. Σε  φυσικό  ̟ρόσω̟ο  χορηγείται  άδεια  ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά 
Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο,  Φροντιστηρίου και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών,   
εφόσον συντρέχουν  σωρευτικά οι κατωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις:  

(α) έχει συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 

(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος − µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,   

(γ) δεν  έχει την  ιδιότητα του δηµοσίου υ̟αλλήλου, υ̟αλλήλου  Ν.Π.∆.∆. και  
Ο.Τ.Α. και κληρικού,  

(δ)  είναι  ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήµερο,  

(ε) δεν  έχει  κηρυχθεί  σε κατάσταση  ̟τώχευσης και  δεν  έχει  καταθέσει αίτηση  
για  κήρυξή  του  σε   κατάσταση  ̟τώχευσης,  

(στ) δεν  έχει καταδικαστεί ή ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 8 και 9 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),  ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει,    

(ζ) δεν έχει  α̟ολυθεί α̟ό  θέση  δηµόσιου  υ̟αλλήλου  ή  ιδιωτικού  
εκ̟αιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για 
λόγους ̟ειθαρχικούς ή για ανε̟άρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  

(η) δεν του  έχει  ε̟ιβληθεί  η διοικητική κύρωση  της  ανάκλησης  της  άδειας  
ίδρυσης  ή της  άδειας λειτουργίας για  ίδιο  ή άλλο ιδιωτικό φορέα  εκ̟αίδευσης 
και  κατάρτισης   την  τελευταία  δεκαετία. 
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5. Σε νοµικό ̟ρόσω̟ο  και ν.̟.δ.δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου,  Ιδιωτικού  
Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο,  Φροντιστηρίου και 
Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω 
̟ροϋ̟οθέσεις:  

(α) η καταστατική έδρα του  βρίσκεται  σε χώρα κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης,  

(β) ο σκο̟ός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφορά  και στην ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών εκ̟αίδευσης και κατάρτισης  

 (γ) οι µέτοχοι  ή εταίροι του  δεν  έχουν την  ιδιότητα του δηµοσίου υ̟αλλήλου, 
υ̟αλλήλου  Ν.Π.∆.∆. και  Ο.Τ.Α. και κληρικού,  

(δ)  είναι  ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήµερο,  

(ε) δεν  έχει  κηρυχθεί  σε κατάσταση  ̟τώχευσης και  δεν  έχει   καταθέσει αίτηση  
για  κήρυξή  του  σε   κατάσταση  ̟τώχευσης 

(στ) δεν του  έχει  ε̟ιβληθεί  η διοικητική κύρωση  της  ανάκλησης  της  άδειας  
ίδρυσης  ή της  άδειας λειτουργίας για  ίδιο  ή άλλο ιδιωτικό φορέα  εκ̟αίδευσης 
και  κατάρτισης   την  τελευταία  δεκαετία 

(ζ).  ο  νόµιµος  εκ̟ρόσω̟ος του νοµικού  ̟ροσώ̟ου  ̟ρέ̟ει  να ̟ληροί τις   
̟ροϋ̟οθέσεις των στοιχείων  γ, δ,  ε , στ,  ζ και η   της  ̟αραγράφου  4  του 
̟αρόντος άρθρου. 

 

6.  Άδεια  ιδιωτικού  σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, 
Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου ∆ύο και  Φροντιστηρίου  και Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών  χορηγείται σε  
ενώσεις  ̟ροσώ̟ων,  εφόσον  για  τα  φυσικά   ̟ρόσω̟α συντρέχουν οι 
̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 4  και  για  τα  νοµικά  ̟ρόσω̟α  οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
της   ̟αραγράφου 5  του ̟αρόντος άρθρου. 

 
7. Η  ένωση    ̟ροσώ̟ων   ορίζει   υ̟εύθυνο  κατά  νόµο   στο  ̟ρόσω̟ο  του  ο̟οίου  

̟ρέ̟ει  να συντρέχουν  οι  ̟ροϋ̟οθέσεις των στοιχείων α, β, γ, δ, ε,  στ,  ζ  και η  της  
̟αραγράφου  4  του ̟αρόντος άρθρου. 

 

8. i) Για  την  κτιριολογική  υ̟οδοµή  των  ιδιωτικών  σχολείων  Πρωτοβάθµιας  και 
∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης,  των  Κολλεγίων,   των   ιδιωτικών  Ινστιτούτων 
Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου 
∆ύο, α̟αιτείται:  

α)  το  κτίριο  να  έχει   ισχύουσα   ̟ολεοδοµική άδεια χρήσης  εκ̟αιδευτηρίου 

β) ε̟αρκής και οµοιόµορφος  τεχνητός  φωτισµός και  εξαερισµός στις ̟ερι̟τώσεις  
υ̟όγειων  εργαστηρίων  και   βιβλιοθηκών  
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γ) ελάχιστο  εµβαδόν  αίθουσας   διδασκαλίας   είκοσι  δύο (22)   τετραγωνικά  
µέτρα    

δ) τρία (3) τετραγωνικά  µέτρα  ανά  εκ̟αιδευόµενο στους  αύλειους  χώρους. Στον 
αύλειο χώρο συνυ̟ολογίζονται τα υ̟όστεγα  και  οι ανοιχτοί  διάδροµοι , αλλά  όχι 
τα δώµατα.  

δ) ̟υρο̟ροστασία  για  χρήση  εκ̟αιδευτηρίου  σύµφωνα  µε τις ισχύουσες 
διατάξεις  

ε) δυνατότητα  ̟ρόσβασης   σε   Άτοµα  µε  Ειδικές  Ανάγκες  σύµφωνα µε την  
ισχύουσα  νοµοθεσία, τουλάχιστον σε ένα αυτοτελές κτίριο. 

στ) στα Νη̟ιαγωγεία ̟ου έχουν δυναµικότητα έως 40 νή̟ια δεν έχει εφαρµογή το 
στοιχείο α και το στοιχείο δ της ̟αρούσης. Το κτίριο στο ο̟οίο στεγάζονται ̟ρέ̟ει 
να διαθέτει ισχύουσα οικοδοµική άδεια και την ̟υρο̟ροστασία ό̟ως αυτή 
ρυθµίζεται α̟ό τις σχετικές διατάξεις.  

 ii) Στην ̟αρούσα ρύθµιση εντάσσονται και τα   Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα ο̟οία δεν 
υ̟άγονται στην ̟αρ. 10 του ̟αρόντος άρθρου. 

9. Αυτοτελή  κτίρια  Γραφείων,  κατά ̟αρέκκλιση του  στοιχείου α της  ̟αραγράφου 8,  
̟ου διαθέτουν ισχύουσα οικοδοµική  άδεια για  άλλη  χρήση,   δεν   
χρησιµο̟οιούνται  ως  αίθουσες  διδασκαλίας ή εργαστήρια.             
 

10. Για  την   κτιριολογική   υ̟οδοµή   του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα,  
των Φροντιστηρίων και   των   Κέντρων   Ξένων  Γλωσσών α̟αιτείται:  
α) ισχύουσα οικοδοµική άδεια,  

β) ̟ιστο̟οιητικό ̟υρο̟ροστασίας  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  

γ) ο συνολικός  αριθµός εκ̟αιδευοµένων ανά  ώρα να µην  υ̟ερβαίνει  την 
αναλογία   ενός  ατόµου  ανά   τεσσεράµισι (4,5)  τετραγωνικά  µέτρα   στο συνολικό 
εµβαδόν του φορέα και τον αριθµό των σαράντα (40) εκ̟αιδευόµενων,  

δ)  ενάµισι (1,5) τετραγωνικό  µέτρο   ανά  εκ̟αιδευόµενο  στις   αίθουσες    
διδασκαλίας,   

ε)  ε̟αρκής  και άµεσος φυσικός  φωτισµός  και  αερισµός,  

στ)  ένα (1)  WC  ανά  τριάντα (30)  εκ̟αιδευόµενους,  

ζ)  ελάχιστο  εµβαδό  αίθουσας  διδασκαλίας   δεκα̟έντε  (15)  τετραγωνικά µέτρα  
και  

η)  βεβαίωση δύο  µηχανικών ̟ερί  της στατικής  ε̟άρκειας  του κτηρίου ως  ̟ρος 
το µέγιστο ̟ροβλε̟όµενο ̟ληθυσµό. 

11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, 
Κολλεγίου,   ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.),  
Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου ∆ύο και   Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών   τρο̟ο̟οιείται  
µετά α̟ό αίτηση , σύµφωνα µε   τη  διαδικασία  ̟ου α̟αιτείται για τη χορήγηση 
αυτής. 
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Αιτήσεις  για  τρο̟ο̟οίηση  της  άδειας  υ̟οβάλλονται ά̟αξ  ετησίως  έως  την 30η  
Α̟ριλίου εκάστου  έτους  για  το ε̟όµενο διδακτικό  έτος.  

12. Οι   ανωτέρω  φορείς  εκ̟αίδευσης  υ̟οχρεούνται,  ε̟ί ̟οινή  ανάκλησης αυτής της 
άδειας, να  ενηµερώνουν   εγγράφως   την   αρχή ̟ου χορηγεί την άδεια ιδιωτικού 
σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης,  Κολλεγίου, ιδιωτικού  
Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο και  Φροντιστηρίου  
και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών,  για  κάθε  µεταβολή των  ̟ροϋ̟οθέσεων  
χορήγησής της  ή συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.  

 
13. Για τη  χορήγηση   της  άδειας  ιδιωτικού  σχολείου  Πρωτοβάθµιας  και  

∆ευτεροβάθµιας  εκ̟αίδευσης,  Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  
Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός  Οργανισµός Πιστο̟οίησης  
Προσόντων  και  Ε̟αγγελµατικού  Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  διατυ̟ώνει  
γνώµη  ̟ρος   τον  Υ̟ουργό  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού,   ως   ̟ρος   τη   συνδροµή   των   ̟ροϋ̟οθέσεων   του   ισχύοντος   
Οικοδοµικού  Κανονισµού. Εφόσον δια̟ιστωθούν  κτιριολογικές διαφορο̟οιήσεις,  
ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  τις  γνωστο̟οιεί στον  ιδιοκτήτη, ο ο̟οίος εντός  30 ηµερών  οφείλει 
να συµµορφωθεί.  Για  τη  διατύ̟ωση  γνώµης  κατατίθεται χρηµατικό ̟οσό  υ̟έρ  
του Εθνικού  Οργανισµού  Πιστο̟οίησης  Προσόντων  και  Ε̟αγγελµατικού  
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), το  ύψος  του  ο̟οίου  καθορίζεται  µε   α̟όφαση  
των  Υ̟ουργών  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,  Πολιτισµού  και   Αθλητισµού και  
Οικονοµικών  της  ̟αραγράφου  18  του  ̟αρόντος. 

 
14. α. Οι   άδειες  των ̟αραγράφων  1 και 2  ε̟ικαιρο̟οιούνται   ετησίως   µε    τη   

διαδικασία   της   αναγγελίας   του   δεύτερου   και   τρίτου   εδαφίου  της   
̟αραγράφου 1  του  άρθρου  3 του  ν. 3919/2011 (Α’ 32),  µε  την ̟ροσκόµιση των  
κάτωθι:. 

i)  δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75)  ̟ερί  µη   µεταβολής  των  ̟ροϋ̟οθέσεων 
χορήγησης  της    άδειας    των   ̟αραγράφων  4, 5  και  6   και  των   κτιριολογικών 
̟ροδιαγραφών των  ̟αραγράφων 8, 9  και  10  του  ̟αρόντος.  Εφόσον  έχουν   
ε̟έλθει   µεταβολές στις   ̟ροϋ̟οθέσεις  χορήγησης  της  άδειας  µε την  αναγγελία   
κατατίθεται   όλη   η    σχετική   τεκµηρίωση. 

ii) φορολογική   και   ασφαλιστική  ενηµερότητα, ό̟ου αυτή α̟αιτείται για την 
έκδοση της άδειας. 

iii) ̟ιστο̟οιητικό  ̟ερί  µη  ̟τώχευσης  ή  ̟ερί µη  υ̟οβολής  αίτησης  για  κήρυξη  
σε κατάσταση ̟τώχευσης, ό̟ου αυτή α̟αιτείται για την έκδοση της άδειας. 

β. Η   αναγγελία  υ̟οβάλλεται   έως   την  31η   Μαΐου  εκάστου  έτους. 

15. Με  α̟όφαση  του  Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και  
Αθλητισµού, καθορίζονται  τα  α̟αιτούµενα  δικαιολογητικά  για τη   χορήγηση , 
την τρο̟ο̟οίηση και την ε̟ικαιρο̟οίηση άδειας  ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου,  ιδιωτικού  
Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου Ένα, Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο και  Φροντιστηρίου  και   
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Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών  σε  φυσικά, νοµικά  ̟ρόσω̟α,  ενώσεις  ̟ροσώ̟ων και 
ν.̟.δ.δ. και  ρυθµίζεται κάθε  σχετικό θέµα. 

 

16. Κατά  την υ̟οβολή  της  αίτησης  για τη  χορήγηση της  άδειας  Κολλεγίου,  
ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου ∆ιά Βίου 
Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο και  
Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών  υ̟οβάλλονται   και  τα  
̟ρογράµµατα  σ̟ουδών  ̟ρος   έγκριση. Η  διαδικασία  της   εγκρίσεως  των  
̟ρογραµµάτων  σ̟ουδών   καθορίζεται    µε    α̟όφαση του  Υ̟ουργού  Παιδείας  
και  Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  Αθλητισµού. 

 
17. Ανα̟όσ̟αστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών α̟οτελεί και ο διακριτικός 

τίτλος.    
 

18. Για   τη   χορήγηση  άδειας   σε  φυσικά, νοµικά ̟ρόσω̟α,  ενώσεις ̟ροσώ̟ων και 
ν.̟.δ.δ.   την  τρο̟ο̟οίηση  και   την ε̟ικαιρο̟οίηση  αυτής  α̟αιτείται  ̟αράβολο  
-ή χρηµατικό ̟οσό για τους φορείς ̟ου αδειοδοτούνται α̟ό τον ΕΟΠΠΕΠ-   το 
̟οσό  του   ο̟οίου   καθορίζεται   µε   Α̟όφαση  των  Υ̟ουργών Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  Αθλητισµού  και Οικονοµικών ̟ου δηµοσιεύεται  
στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως 

 
Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ  

 
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, 

Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου ∆ύο και  Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών,   ανακαλείται  
µε  α̟όφαση   της  αρχής  ̟ου εκδίδει την άδεια  στις   ακόλουθες  ̟ερι̟τώσεις: 
(α)  αν  έ̟αυσαν να   συντρέχουν  οι  ̟ροϋ̟οθέσεις  χορήγησής  της  ή  συντρέξουν 
οι  ασυµβίβαστες   ιδιότητες    ̟ου   ̟ροβλέ̟ονται   α̟ό  τις   διατάξεις  του  
̟αρόντος  νόµου,  
(β) εάν  συντρέξει   ̟αραβίαση  των  όρων  της  χορηγηθείσης   άδειας   ή  
̟αράβαση  των  διατάξεων  ̟ου  διέ̟ουν  τη  λειτουργία  των   εκ̟αιδευτικών  
φορέων  των ̟αραγράφων  1  και 2  του  ̟αρόντος, ακόµα  και αν  ̟ρόκειται  για 
αβλεψία   ή   ̟αράλειψη  κατά  τη  διαδικασία  του  ελέγχου για  τη  χορήγηση  της 
άδειας.  
(γ) µε  αίτηση  του κατόχου   της    άδειας. Στην  ̟ερί̟τωση  αυτή  η   άδεια  
ανακαλείται  µετά  το  ̟έρας  του διδακτικού  έτους  ή  του  εξαµήνου  εκ̟αίδευσης 
ή  κατάρτισης, ανάλογα µε τη  διάρθρωση του ̟ρογράµµατος   σ̟ουδών   του   
φορέα.  
 

2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης  
(Ι.Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου 
Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο και Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών,   
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ανακαλείται  αυτοδικαίως εφόσον ο εκ̟αιδευτικός φορέας δεν  λειτουργήσει εντός  
δύο (2)  ηµερολογιακών  ετών. 

 
3. Στο  φυσικό  ̟ρόσω̟ο,  νοµικό  ̟ρόσω̟ο, ένωση  ̟ροσώ̟ων ή ν.̟.δ.δ.  η  άδεια   

των  ο̟οίων   ανακαλείται  ως  διοικητική   κύρωση,   δεν   χορηγείται   εκ   νέου    
άδεια  για   φορέα  εκ̟αίδευσης  των  ̟αραγράφων  1  και 2  του  άρθρου  1  του  
̟αρόντος  ή  άλλης  µορφής   για  χρονικό διάστηµα δέκα   ετών.  

 
 

Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.),  ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΥΟ  
 
1. Ε̟ιτρέ̟εται η µεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου 
∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα και  Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο 
εφόσον τόσο το φυσικό ή το νοµικό ̟ρόσω̟ο, η  ένωση  ̟ροσώ̟ων ή το ν.̟.δ.δ. ̟ου 
µεταβιβάζει την άδεια,  όσο και  το φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο  ή η ένωση 
̟ροσώ̟ων ή το ν.̟.δ.δ.  ό̟ου   µεταβιβάζεται  η άδεια,  -έχει τις   κατά    νόµο  
̟ροϋ̟οθέσεις  χορήγησης  της άδειας.  

 
2. Η µεταβίβαση  εγκρίνεται α̟ό το αρµόδιο για τη χορήγηση της  άδειας  όργανο. 

Για την έγκριση της µεταβίβασης α̟αιτείται η υ̟οβολή  σχετικής αίτησης,  
συνοδευόµενη   α̟ό    τη   σύµβαση  µεταβίβασης, και  τον  τελευταίο  ισολογισµό  
του  µεταβιβάζοντος  και   του  α̟οκτώντος  την  άδεια,  καθώς και  κάθε άλλο  
α̟αραίτητο  έγγραφο   ̟ου  α̟οδεικνύει  την   ̟λήρωση,   των  ̟ροϋ̟οθέσεων  της  
̟αραγράφου  1 του ̟αρόντος. 

 
3. Κατά  τη  διαδικασία  µεταβίβασης  διατυ̟ώνεται  γνώµη   α̟ό  τον   Εθνικό  

Οργανισµό Πιστο̟οίησης Προσόντων και Ε̟αγγελµατικού  Προσανατολισµού  
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ό̟ου  α̟αιτείται,  της  ̟αραγράφου 13 του  άρθρου  5  του  
̟αρόντος.  
 

4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση µεταβίβασης,  συνοδεύεται  α̟ό ̟αράβολο, ή 
χρηµατικό ̟οσό για τους φορείς ̟ου αδειοδοτούνται α̟ό τον ΕΟΠΠΕΠ,   το ̟οσό 
του ο̟οίου καθορίζεται µε α̟όφαση των Υ̟ουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.  

 
5. Α̟αγορεύεται ρητά η εκµίσθωση  των αδειών  των ̟αραγράφων 1 και 2  του 

άρθρου 15  του  ̟αρόντος α̟ό τον ιδιοκτήτη  ή  τους  κληρονόµους  αυτού. 
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6. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού  Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται  να 
συνυ̟οβάλλονται για  τη  µεταβίβαση  και  ρυθµίζεται  κάθε  σχετικό  θέµα. 

 
 

Θ.6.  ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
1. Η συστέγαση καθώς  και  η  α̟ό  κοινού ̟ροβολή,  αναγγελία,  γνωστο̟οίηση, 

διαφήµιση ή  ε̟ιγραφή  των µονάδων  εκ̟αίδευσης  και  κατάρτισης  ̟ου  
αδειοδοτούνται σύµφωνα µε  τα  ανωτέρω, δεν  ε̟ιτρέ̟εται  εάν  ̟ροκαλείται  
σύγχυση  ή  κίνδυνος  σύγχυσης  ή  ̟αρα̟λάνηση  των  καταναλωτών σχετικά  µε 
τον ̟άροχο  των  ε̟ί  µέρους  εκ̟αιδευτικών  υ̟ηρεσιών και  το  είδος, το  ε̟ί̟εδο  
και  τον α̟ονεµόµενο  τίτλο  των  ̟αρεχόµενων  σ̟ουδών.   

 
2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι̟ών υ̟οδοµών των ιδιωτικών  

σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, των Κολλεγίων, των 
Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα, των Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου ∆ύο και των ιδιωτικών Ινστιτούτων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης  
(Ι.Ι.Ε.Κ.),  δύναται να χρησιµο̟οιούνται σε χρόνους  εκτός  διδακτικού  ωραρίου 
για την  ̟αροχή άλλων υ̟ηρεσιών εκ̟αίδευσης και κατάρτισης.  

 
 

Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ   
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α’177), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  µε 

το  άρθρο 45  του ν. 3848/2010 (A’ 71), αντικαθίσταται ως  εξής:  
 
«1. Τα Κολλέγια είναι ̟άροχοι υ̟ηρεσιών µη τυ̟ικής  µεταλυκειακής  εκ̟αίδευσης 
και  κατάρτισης ̟ου   ̟αρέχουν κατ’ α̟οκλειστικότητα  σ̟ουδές βάσει συµφωνιών 
̟ιστο̟οίησης (validation), δικαιόχρησης  (franchising)  και  κάθε  άλλου  είδους 
σύµβαση µε ανώτατα εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα της  αλλοδα̟ής,  αναγνωρισµένα  
α̟ό  τις  αρµόδιες  αρχές  στη χώρα ̟ου εδρεύουν,  οι  ο̟οίες   οδηγούν   σε  ̟ρώτο  
̟τυχίο (bachelor)  τουλάχιστον  τριετούς  διάρκειας  σ̟ουδών και φοίτησης,  ή  
µετα̟τυχιακό τίτλο  σ̟ουδών.  Οι  βεβαιώσεις,  τα  ̟ιστο̟οιητικά  σ̟ουδών  και   
ο̟οιασδή̟οτε  άλλης  ονοµασίας  βεβαίωση ̟ου  χορηγούν  τα  Κολλέγια  δεν  
είναι ισότιµες µε τους τίτλους ̟ου χορηγούνται στο ̟λαίσιο του ελληνικού 
συστήµατος  τυ̟ικής  εκ̟αίδευσης.»  
 

2. Η ̟αράγραφος  3 του  άρθρου  1  του ν. 3696/2008, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  µε το  
άρθρο 45  του ν.   3848/2010, αντικαθίσταται  ως  εξής:  

 
« 3.  Συνιστάται  στο  Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού  Τµήµα Κολλεγίων, το ο̟οίο  υ̟άγεται  στη  ∆ιεύθυνση  Ευρω̟αϊκής  
Ένωσης  του  Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού και  έχει  τις  αρµοδιότητες  ̟ου ορίζονται  στην ̟αράγραφο 1 του  
άρθρου  12 του  ̟αρόντος. . Του Τµήµατος  αυτού  ̟ροΐσταται  υ̟άλληλος  κλάδου 
ΠΕ 1 ∆ιοικητικού της  Κεντρικής  Υ̟ηρεσίας  του  Υ̟ουργείου  Παιδείας  και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και  Αθλητισµού.»  
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3.  Η  ̟αράγραφος   1  του  άρθρου  10  του ν. 3696/2008, ό̟ως   τρο̟ο̟οιήθηκε  µε το  

άρθρο  45  του   ν.   3848/2010,  αντικαθίσταται ως  εξής:  
 
«1. Α̟οκλειστικά και  µόνο  Κολλέγια ̟ου  έχουν  ισχύουσα  άδεια  µ̟ορούν  να  
̟αρέχουν  υ̟ηρεσίες  εκ̟αίδευσης  και  κατάρτισης της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ̟αρόντος.» 
  
 

4. Στο άρθρο 10  του ν. 3696/2008, ό̟ως   τρο̟ο̟οιήθηκε  µε το  άρθρο  45  του   ν.   
3848/2010,  ̟ροστίθεται  ̟αράγραφος  4 ως εξής:  
 
«4. Με  α̟όφαση  του Υ̟ουργού  Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού ρυθµίζονται  θέµατα ̟ου  αφορούν στην ̟αροχή  ̟ρογραµµάτων  
σ̟ουδών   α̟ό   τα   Κολλέγια.». 

 
5.  Το ̟ρώτο  εδάφιο του  άρθρου 16  του ν. 3696/2008  αντικαθίσταται ως  εξής:  
 

«Ο  ιδιοκτήτης ή   ο  νόµιµος  εκ̟ρόσω̟ος  του νοµικού  ̟ροσώ̟ου  ή ο   κατά νόµο  
υ̟εύθυνος  της  ένωσης  ̟ροσώ̟ων  και  ο ∆ιευθυντής  του Κολλεγίου  είναι  
υ̟οχρεωµένοι  να  ̟αρέχουν  στο  Τµήµα  Κολλεγίων  του  Υ̟ουργείου  Παιδείας 
και  Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  Αθλητισµού  κάθε  στοιχείο ή  ̟ληροφορία 
̟ου  ζητείται στο  ̟λαίσιο  της  άσκησης  των  αρµοδιοτήτων  του.» 
 

6. Η  ̟αράγραφος  1 του  άρθρου  22  του  ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως  εξής: 
 
«1.  Οι  διοικητικές  κυρώσεις για  ̟αράβαση  των  διατάξεων του  ̟αρόντος  νόµου  
ε̟ιβάλλονται  µε  α̟όφαση  του  Υ̟ουργού  Παιδείας και  Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού  και  Αθλητισµού στον  ιδιοκτήτη ή στο  νόµιµο  εκ̟ρόσω̟ο ή στον  
υ̟εύθυνο κατά  νόµο  του  Κολλεγίου .» 
 

7. Το στοιχείο (iv) της ̟ερί̟τωσης α’  της  ̟αραγράφου  2  του  άρθρου  22  του  
ν.3696/2008   αντικαθίσταται ως  εξής:   

 
«(iv) για  την  ̟αράβαση   των  υ̟οχρεώσεων  σχετικά  µε  τις  κτιριολογικές  
υ̟οδοµές, τους  όρους λειτουργίας  και  τις  συνθήκες  υγιεινής ̟εριλαµβανοµένης 
της α̟αγόρευσης της συστέγασης και της  συλλειτουργίας  ̟ρόστιµο α̟ό 30.000 έως  
50.000  ευρώ. » 
 

8. Το  στοιχείο (iv) της ̟ερί̟τωσης γ’  της  ̟αραγράφου  2  του  άρθρου  22  του  
ν.3696/2008  αντικαθίσταται ως  εξής:   

 
«(iv) για  την  ̟αράβαση   των  υ̟οχρεώσεων  σχετικά  µε  τις  κτιριολογικές  
υ̟οδοµές, τους  όρους  λειτουργίας  και  τις  συνθήκες  υγιεινής  ̟ρόστιµο 
̟εριλαµβανοµένης της  α̟αγόρευσης της  συστέγασης  και της  συλλειτουργίας  α̟ό  
20.000  έως  30.000  ευρώ  ανά  ̟ερί̟τωση.»  
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9.  Ό̟ου στις  διατάξεις  του   ν.3696/2008, αναφέρεται  «ίδρυµα  της  αλλοδα̟ής»,   

νοείται   «ανώτατο  εκ̟αιδευτικό  ίδρυµα  της  αλλοδα̟ής»  και   ό̟ου   αναφέρεται  
«άδεια   ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευσης» και  «Άδεια Λειτουργίας  
Κέντρου  Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευσης» νοείται   «Άδεια  Κολλεγίου». 

 
 

Θ.8. ∆Ι∆ΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ  
 

Το   άρθρο   15  του   ν. 3696/2008 αντικαθίσταται   ως εξής: 
 

« Άρθρο 15 
 
1.  Το  διδακτικό  ̟ροσω̟ικό  των  Κολλεγίων  εγγράφεται  µε  αίτησή  του  σε  
Μητρώο  ∆ιδασκόντων, το  ο̟οίο  τηρείται στο Τµήµα  Κολλεγίων του  Υ̟ουργείου 
Παιδείας  και  Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ̟ου  εκδίδει  και  τη 
σχετική  βεβαίωση  εγγραφής. Το  διδακτικό ̟ροσω̟ικό των  Κολλεγίων   
ε̟ιλέγεται  α̟ό τους  ιδιοκτήτες  τους ή τον νόµιµο  εκ̟ρόσω̟ό  τους υ̟οχρεωτικώς   
µεταξύ  αυτών  ̟ου  είναι  εγγεγραµµένοι  στο  Μητρώο   ∆ιδασκόντων. 
2. Στην αίτησή τους   για  εγγραφή  οι  υ̟οψήφιοι  διδάσκοντες  υ̟οβάλλουν  τα  
εξής  δικαιολογητικά: 
(α) Αντίγραφο ̟τυχίου ανωτάτου εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος  ή µετα̟τυχιακού  ή  
διδακτορικού τίτλου  σ̟ουδών  της ηµεδα̟ής ή ισοτίµου  της αλλοδα̟ής. 
(β) Παράβολο, το ̟οσό  του ο̟οίου καθορίζεται   µε   Α̟όφαση  των  Υ̟ουργών 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού  και  Αθλητισµού  και Οικονοµικών.  
(γ) Βεβαίωση  του  συµ̟ράττοντος ανωτάτου  εκ̟αιδευτικού   ιδρύµατος   του  
στοιχείου  β΄ της  ̟αραγράφου  2  του  άρθρου  10  εφόσον  δεν  κατατίθεται   ̟ράξη  
ισοτιµίας του στοιχείου α  του  ̟αρόντος.     
(δ) ∆ήλωση του  ν. 1599/1986  ̟ερί  µη  καταδίκης  για ο̟οιοδή̟οτε  αδίκηµα  ̟ου  
α̟οτελεί  κώλυµα  διορισµού σε   δηµόσια  θέση.  
3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία ̟ρόσληψής τους  στα Κολλέγια  υ̟οβάλλουν  
τα εξής:   
(α) Πιστο̟οιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου τηρείται στο 
Κολλέγιο ̟ου  ̟ροσλαµβάνονται και  
(β) ̟οινικό Μητρώο ∆ικαστικής  Χρήσης.  
4. Το  τρίτο εδάφιο του  στοιχείου  δ  της  ̟αραγράφου  2  του  άρθρου  6  του  ν. 
3696/2008, ό̟ως  τρο̟ο̟οιήθηκε  µε το  άρθρο 9  του  ν. 4076/2012,  διατηρείται σε 
ισχύ.  
 

Θ.9. ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
 

Το τρίτο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 4 της ΥΑ 19780/16.2.2011 (Β’ 472) 
«Προϋ̟οθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σ̟ουδών», αντικαθίσταται ως εξής:   
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«Η συνάφεια του τίτλου σ̟ουδών ̟ρος το γνωστικό αντικείµενο διδασκαλίας του 
̟ροηγούµενο εδαφίου µ̟ορεί  να αντικαθίσταται α̟ό τετραετή α̟οδεδειγµένη 
συναφή ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή µε ̟ιστο̟οιητικό εκ̟αιδευτή συναφούς 
ειδικότητας χορηγούµενο α̟ό Φορέα Πιστο̟οίησης αναγνωρισµένο α̟ό το 
Ελληνικό κράτος ή α̟ό Φορέα Πιστο̟οίησης αναγνωρισµένο α̟ό τις αρµόδιες 
αρχές άλλου κράτους µέλους.». 

 
Θ.10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ  

 
Το στοιχείο (β) της ̟αρ. 2 του άρθρου 10 της ΥΑ Ζ/3378/1993 (Β’ 722) 
«Τρο̟ο̟οίηση της Α̟όφασης Υ̟ουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Ζ/3378/1993 «Προϋ̟οθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Ινστιτούτων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) α̟ό Νοµικά 
Πρόσω̟α Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Ιδιώτες», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και 
ισχύει, καταργείται. 

 
Θ.11. Σύστηµα Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης 

 
Η υ̟’ αριθ. 9.16031/Οικ..3.2815/10.9.2009 (Β’ 1999) «Σύστηµα Πιστο̟οίησης 
Κέντρων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  
καταργείται. 

 
Θ.12. Άδεια  διδασκαλίας  σε  Φροντιστήρια,  Κέντρα  Ξένων  Γλωσσών και  άδεια  

κατ’  οίκον  διδασκαλίας 
 

1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, και η άδεια 
κατ’  οίκον διδασκαλίας ό̟ως ορίζονται στην ̟αρ. 5 του άρθρου 70 και στην ̟αρ. 2 
του άρθρου 75 του Α.Ν. 2545/1940 (Α’ 287) αντίστοιχα  αντικαθίστανται µε 
αναγγελία έναρξης ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης 
ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος συνοδεύεται α̟ό όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά ̟ου 
α̟αιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.  

 
2. Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις ̟ροβλέ̟εται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ’  οίκον διδασκαλίας,  εφεξής  νοείται  η  ως 
άνω  αναγγελία. 

 

3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, καθορίζονται  τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτείται να υ̟οβάλλονται µε 
την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και της κατ’  οίκον διδασκαλίας  και ρυθµίζεται  κάθε σχετικό θέµα. 

 

4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος συνοδεύεται  α̟ό ̟αράβολο, 
το ̟οσό του ο̟οίου καθορίζεται µε Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση των Υ̟ουργών 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.  
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Θ.13. Ανανέωση της άδειας  διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών 

 
1. α. Η ανανέωση της άδειας  διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών της ̟αρ. 6 του άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/1940 καταργείται.  Η 
ε̟ικαιρο̟οίηση του φακέλου του εκ̟αιδευτικού σε ̟ερί̟τωση µεταβολής των στοιχείων 
και των α̟αιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα ο̟οία ο εκ̟αιδευτικός 
έκανε την αναγγελία του  ̟ροηγούµενου άρθρου, ̟εριλαµβάνει ετήσια αυτε̟άγγελτη 
αναζήτηση ̟οινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υ̟ηρεσίας.  

  
β Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών ̟ου έχουν κατατεθεί 
σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο άρθρο 24, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει 
αµελλητί την αρµόδια υ̟ηρεσία, ε̟ί ̟οινή α̟αγόρευσης της άσκησης του 
ε̟αγγέλµατος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.  

 
Θ.14. Ανανέωση της άδειας  κατ΄ οίκον διδασκαλίας 

 
1. α. Η ανανέωση της  άδειας κατ΄ οίκον  διδασκαλίας   της  ̟αρ. 5 του άρθρου 75 του 

Α.Ν. 2545/1940 καταργείται. Η ε̟ικαιρο̟οίηση του φακέλου του εκ̟αιδευτικού σε 
̟ερί̟τωση µεταβολής των στοιχείων και των α̟αιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών 
µε βάση τα ο̟οία ο εκ̟αιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου 24, ̟εριλαµβάνει 
ετήσια αυτε̟άγγελτη αναζήτηση ̟οινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της 
αρµόδιας υ̟ηρεσίας.  

  
β. Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών ̟ου έχουν 
κατατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 24, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει 
αµελλητί την αρµόδια υ̟ηρεσία, ε̟ί ̟οινή α̟αγόρευσης της άσκησης του 
ε̟αγγέλµατος της κατ΄ οίκον  διδασκαλίας 
 

Θ.15. Ινστιτούτα  Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης 
 

1. Το  ̟ρώτο  εδάφιο της  ̟αραγράφου  1 του άρθρου  12  του ν. 3879/2010   
αντικαθίσταται   ως εξής:  
«1. Τα ΙΕΚ έχουν  σκο̟ό την ̟αροχή  υ̟ηρεσιών αρχικής ή  και συµ̟ληρωµατικής  
ε̟αγγελµατικής  κατάρτισης.» 
 

2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. ̟ου υ̟άγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης,  ως 
σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων, ̟ροσω̟ικού και υλικοτεχνικής υ̟οδοµής 
µεταφέρονται στις Περιφέρειες στις ο̟οίες έχουν την έδρα τους α̟ό τις 30.6.2013. Η 
αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις 
Περιφέρειες και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και ε̟ο̟τείας του εκ̟αιδευτικού 
̟λαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. Στις Περιφέρειες 
µεταφέρονται και οι ̟ροβλε̟όµενοι ̟όροι του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού για τη 
λειτουργία τους. 

 
3. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν.3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«5. Με α̟όφαση του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργού και του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών, µ̟ορεί να ιδρύονται, µετατρέ̟ονται, συγχωνεύονται και 
καταργούνται δηµόσια Ι.Ε.Κ. α̟ό Υ̟ουργεία ή α̟ό Περιφέρειες ή α̟ό νοµικά 
̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των 
Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο Υ̟ουργείο ή την Περιφέρεια ή το νοµικό ̟ρόσω̟ο 
δηµοσίου δικαίου ̟ου τα συστήνει και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και ε̟ο̟τείας 
του εκ̟αιδευτικού ̟λαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 
Μάθησης.» 
 

4. Με α̟όφαση των Υ̟ουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και Οικονοµικών καθορίζεται το σύστηµα ̟ιστο̟οίησης της αρχικής 
ε̟αγγελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το ο̟οίο εφαρµόζεται α̟ό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

Θ.16.   

Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Εργαστήρια Ελευθέρων Σ̟ουδών 
νοούνται Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα. Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις 
αναφέρονται Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), νοούνται Κέντρα ∆ιά 
Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο. 
 

 
Θ.17. Τρο̟ο̟οίηση του ̟.δ. 38/2010 

 
Το ̟ροεδρικό διάταγµα 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 
Σε̟τεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων» 
(Α’ 78) τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1 

Με το ̟αρόν διάταγµα : 
1. εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία ̟ρος: 
 α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 7ης Σε̟τεµβρίου 2005 «σχετικά µε την αναγνώριση των ε̟αγγελµατικών 
̟ροσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσ̟ίζονται οι κανόνες, 
σύµφωνα µε τους ο̟οίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση 
νοµοθετικά ρυθµιζόµενου ε̟αγγέλµατος, τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου έχουν 
α̟οκτηθεί σε ένα ή ̟ερισσότερα άλλα κράτη µέλη (στο εξής αναφερόµενα ως 
«κράτη µέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα, να ασκεί αυτό 
το ε̟άγγελµα˙ 
β) την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 «για την 
̟ροσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
̟ροσώ̟ων, λόγω της ̟ροσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας», (Ε.Ε. αριθ. 
L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά το µέρος ̟ου αυτή τρο̟ο̟οιεί την Οδηγία 
2005/36/ΕΚ,  
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2. Ρυθµίζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης ε̟αγγελµατικής 
ισοδυναµίας τίτλων τυ̟ικής ανώτατης εκ̟αίδευσης, τουλάχιστον τριετούς 
διάρκειας σ̟ουδών και φοίτησης,  άλλων κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής ΄Ενωσης, 
οι ο̟οίοι δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την 
αναγνώριση των ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων.» 
 

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 2  

 
1. Οι διατάξεις ̟ερί αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων βάσει της 

Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του ̟αρόντος εφαρµόζονται σε κάθε υ̟ήκοο κράτους µέλους 
ο ο̟οίος ε̟ιθυµεί να ασκήσει νοµοθετικά ρυθµιζόµενο ε̟άγγελµα στην Ελλάδα 
έχοντας α̟οκτήσει τα ε̟αγγελµατικά του ̟ροσόντα σε άλλο κράτος µέλος είτε ως 
αυτοα̟ασχολούµενος είτε ως µισθωτός, συµ̟εριλαµβανοµένων των ασκούντων 
ελευθέρια ε̟αγγέλµατα. 

2. Όταν για ένα συγκεκριµένο νοµοθετικά ρυθµιζόµενο ε̟άγγελµα έχουν 
θεσ̟ισθεί, µε χωριστή κοινοτική νοµοθετική ̟ράξη, άλλες ειδικές ρυθµίσεις ̟ου 
σχετίζονται άµεσα µε την αναγνώριση των ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων, δεν 
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ̟αρόντος διατάγµατος. 

3. Οι διατάξεις ̟ερί αναγνώρισης ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας σύµφωνα µε 
την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 1 του ̟αρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε 
υ̟ήκοο κράτους µέλους ο ο̟οίος, έχοντας α̟οκτήσει τίτλο τυ̟ικής ανώτατης 
εκ̟αίδευσης άλλου κράτους µέλους, δεν ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου.   

4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων ̟ερί αναγνώρισης 
ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος άρθρου τα 
ε̟αγγέλµατα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα ο̟οία, όταν δεν ̟ληρούνται 
οι ̟ροϋ̟οθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του 
συντονισµού των ελάχιστων ̟ροϋ̟οθέσεων εκ̟αίδευσης), εφαρµόζονται 
α̟οκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ ̟ερί Γενικού συστήµατος 
αναγνώρισης των τίτλων εκ̟αίδευσης».  

 
3. Στο άρθρο 3 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής: 

 
«4. Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρµογή στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

4. Στο άρθρο 3 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής :  
 
«5. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυ̟ικής 
ανώτατης εκ̟αίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας 
σ̟ουδών και φοίτησης, ̟ου α̟ονέµεται α̟ό ίδρυµα τυ̟ικής ανώτατης 
εκ̟αίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης.»  
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5. Στο άρθρο 4 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 
«3. Η αναγνώριση ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυ̟ικής ανώτατης 
εκ̟αίδευσης κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε αυτόν ̟ου α̟ονέµεται στο 
̟λαίσιο του ηµεδα̟ού εκ̟αιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 
του άρθρου 2 του ̟αρόντος, ̟αρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να α̟οκτήσει 
στην Ελλάδα ̟ρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή 
αυτοα̟ασχολούµενος µε τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις µε τους κατόχους συγκρίσιµων 
τίτλων του ηµεδα̟ού εκ̟αιδευτικού συστήµατος, εκτός των ̟ερι̟τώσεων ̟ου 
α̟αιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά ̟ροσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, 
ερευνητών και ειδικού ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού. 
4. Για τους σκο̟ούς της ανωτέρω ̟αραγράφου, η οικονοµική δραστηριότητα στην 
ο̟οία ε̟ιθυµεί να έχει ̟ρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια µε εκείνη για 
την ο̟οία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κράτος µέλος καταγωγής, εφόσον 
οι καλυ̟τόµενες δραστηριότητες είναι αντίστοιχες.» 
 
 

6. Στο ̟.δ. 38/2010 ̟ροστίθεται άρθρο 9Α ως εξής :  
 

«Άρθρο 9 Α 
Οι διατάξεις του ̟αρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν εφαρµόζονται στις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2 του ̟αρόντος 
διατάγµατος. » 
 

7. α. Στην αρχή του ̟ρώτου εδαφίου του άρθρου 10 ̟ροστίθεται αρίθµηση 
̟αραγράφου ως εξής: «1.» α)  
 
β.  Προστίθεται  ̟αράγραφος 2 στο  άρθρο 10  ως εξής:  
«2. Η ̟αράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται στην 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

8. Στο άρθρο 12 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

9. Στο άρθρο 13 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4  ως εξής: 
«4. Οι ̟αράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρµογή στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

10. Στο άρθρο 14 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 8 ως εξής: 
«8. Οι ̟αράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρµογή στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

11. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νοµάρχης της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας». 
 

12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής :  
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«Άρθρο 20 Α 
Οι διατάξεις του ̟αρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως 20) δεν εφαρµόζονται στις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2 του ̟αρόντος 
διατάγµατος.» 
 

13. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση» 
αντικαθίστανται ως εξής : «Η Περιφέρεια». 
 

14. Στο άρθρο 50 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Οι ̟αράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρµογή και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2 και σε ̟ερί̟τωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών 
οι αρµόδιες ελληνικές αρχές α̟αιτούν α̟ό τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους 
µέλους ε̟ιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιητικών και των 
τίτλων εκ̟αίδευσης ̟ου χορηγούνται σε αυτό το κράτος µέλος.» 
 

15. Στο άρθρο 52 ̟ροστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
«Το ̟αρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται στην 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

16. Στο άρθρο 53 ̟ροστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
«Το ̟αρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται στην 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

17. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής :  
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και να εκδίδει α) 
τις α̟οφάσεις αναγνώρισης των ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ̟αρόντος διατάγµατος, είτε ε̟ί τη βάσει του γενικού συστήµατος 
αναγνώρισης των τίτλων εκ̟αίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε ε̟ί τη βάσει της 
αναγνώρισης της ε̟αγγελµατικής ̟είρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ) και β) τις 
α̟οφάσεις αναγνώρισης της ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυ̟ικής 
ανώτατης εκ̟αίδευσης της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το Συµβούλιο 
Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).» 
 

18. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 
αντικαθίστανται ως εξής : «Περιφέρειας».  
 

19. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται. 
 

20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής :  
«Άρθρο 55 

1. Συνιστάται στο Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Συµβούλιο Αναγνωρίσεως 
Ε̟αγγελµατικών Προσόντων», το ο̟οίο λαµβάνει α̟οφάσεις για  α) την την 
αναγνώρισητων ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων σύµφωνα µε τους όρους των 
Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 
Τίτλου ΙΙΙ του ̟αρόντος διατάγµατος, και β) την αναγνώρισητης ε̟αγγελµατικής 
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ισοδυναµίας των τίτλων τυ̟ικής ανώτατης εκ̟αίδευσης της ̟αραγράφου 3 του 
άρθρου 2 του ̟αρόντος διατάγµατος.  
2. Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως: 

α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού για τη ρύθµιση του τρό̟ου 
λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση ε̟αγγελµατικών 
̟ροσόντων και ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τους όρους του 
̟αρόντος διατάγµατος. 

β) Η κρίση κάθε θέµατος κρίσιµου για την αναγνώριση ε̟αγγελµατικών 
̟ροσόντων και ιδίως του ζητήµατος αν α̟αιτείται η ̟ραγµατο̟οίηση ̟ρακτικής 
άσκησης ̟ροσαρµογής στην Ελλάδα ή η υ̟οβολή του αιτούντος σε δοκιµασία 
ε̟άρκειας, καθώς και το ̟εριεχόµενο αυτής, στο ̟λαίσιο του άρθρου 14 του 
̟αρόντος διατάγµατος. 

 γ) Η έκδοση α̟όφασης i) για την αναγνώριση ή µη των ε̟αγγελµατικών 
̟ροσόντων ε̟ί τη βάσει των ̟ροσκοµιζοµένων τίτλων ή της κεκτηµένης 
ε̟αγγελµατικής ̟είρας, σύµφωνα µε τους όρους του ̟αρόντος διατάγµατος (Τίτλος 
ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τµήµα 5), και ii) για την αναγνώριση ή µη της 
ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας των γνώσεων και των ̟ροσόντων ̟ου ̟ιστο̟οιούνται 
α̟ό τίτλο κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής ΄Ενωσης τυ̟ικής ανώτατης εκ̟αίδευσης 
̟ρος τα ̟ιστο̟οιούµενα µε τίτλο ̟ου α̟ονέµεται στο ̟λαίσιο του ηµεδα̟ού 
εκ̟αιδευτικού συστήµατος σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.  

δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης α̟ό το αρµόδιο όργανο των 
α̟οφάσεών του στις ̟ερι̟τώσεις ε̟ιβολής δοκιµασίας ε̟άρκειας ή ̟ρακτικής 
άσκησης ̟ροσαρµογής ή γρα̟τής δοκιµασίας ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας. 

ε) Η γνωµοδότηση ε̟ί θεµάτων αναγνώρισης τίτλων ε̟αγγελµατικής 
εκ̟αίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ του ̟αρόντος διατάγµατος, όταν αυτό 
ζητηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή. 

στ) Ο έλεγχος των ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων του ̟αρόχου υ̟ηρεσιών, 
όταν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 7 ̟αράγραφος 5 του ̟αρόντος 
διατάγµατος, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή του άρθρου 7 
̟αράγραφος 6 του ̟αρόντος διατάγµατος.» 
 

21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής: 
« Άρθρο 561. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων 
λειτουργεί σε δύο Τµήµατα ως εξής : Τµήµα Α΄ και Τµήµα Β΄. 
2. Ο εσωτερικός κανονισµός του Συµβουλίου εγκρίνεται α̟ό τα Τµήµατα Α΄και Β΄, 
κατό̟ιν εισήγησης της υ̟ηρεσίας του άρθρου 59 του ̟αρόντος διατάγµατος. Σε 
̟ερί̟τωση µη σύµ̟τωσης των α̟οφάσεων των Τµηµάτων, υ̟ερισχύει η α̟όφαση 
του Προέδρου.  
3. Το Τµήµα Α΄ α̟οφαίνεται α) ε̟ί αιτήσεων αναγνωρίσεως ε̟αγγελµατικών 
̟ροσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ε̟ι̟έδου αντιστοίχου ̟ρος τα 
οριζόµενα υ̟ό στοιχεία δ’ και ε’ του άρθρου 11 του ̟αρόντος διατάγµατος, και β) 
ε̟ί αιτήσεων αναγνωρίσεως ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυ̟ικής ανώτατης 
εκ̟αίδευσης της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 του ̟αρόντος διατάγµατος.  
4. Το Τµήµα Β΄ α̟οφαίνεται ε̟ί των λοι̟ών αιτήσεων αναγνωρίσεως 
ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων, εφόσον συντρέχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου 
σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ̟αρόντος διατάγµατος. 
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5. Το Τµήµα Α΄ του Συµβουλίου α̟οτελούν: 
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στο Υ̟ουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε 
ανα̟ληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υ̟ουργείου οριζόµενο µε α̟όφαση του 
Προέδρου του Ν.Σ.Κ.  
β) Ένας εκ̟ρόσω̟ος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιε̟ιστηµονικού 
Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον ανα̟ληρωτή του, οριζόµενοι µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του οργανισµού αυτού. 
γ) Ο ̟ροϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ευρω̟αϊκής Ένωσης του Υ̟ουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε ανα̟ληρωτή του υ̟άλληλο 
της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 
δ) Ένας εκ̟ρόσω̟ος του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργείου ̟ου ορίζεται µε 
τον ανα̟ληρωτή του α̟ό τον οικείο Υ̟ουργό, για θέµατα νοµοθετικά 
ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα ε̟αγγελµάτων. 
ε) Ένας εκ̟ρόσω̟ος της κατά ̟ερί̟τωση οικείας ή συγγενούς αντι̟ροσω̟ευτικής 
ε̟αγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον ανα̟ληρωτή του α̟ό την 
ε̟αγγελµατική οργάνωση, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα 
ε̟αγγελµάτων. 
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής ̟ου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 56 ̟αρ. 4 της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε̟ιστήµονας µε εµ̟ειρία στο χειρισµό θεµάτων 
αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων και ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας 
οριζόµενος α̟ό τον Υ̟ουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, µε ανα̟ληρωτή του άλλον ειδικό ε̟ιστήµονα µε εµ̟ειρία στο χειρισµό 
των ως άνω θεµάτων.  
ζ) Ο ̟ροϊστάµενος της υ̟ηρεσίας του άρθρου 59 του ̟αρόντος διατάγµατος µε 
ανα̟ληρωτή του υ̟άλληλο της ίδιας υ̟ηρεσίας. 
Οι υ̟ό στοιχεία δ΄και ε΄ εκ̟ρόσω̟οι καλούνται κάθε φορά α̟ό τον Πρόεδρο και 
µετέχουν στο Συµβούλιο κατά ̟ερί̟τωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υ̟όθεση.  
6. Το Τµήµα Β΄ του Συµβουλίου α̟οτελούν: 
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στο Υ̟ουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε 
ανα̟ληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υ̟ουργείου οριζόµενο µε α̟όφαση του 
Προέδρου του Ν.Σ.Κ.  
β) Ο ̟ροϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ευρω̟αϊκής Ένωσης του Υ̟ουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε ανα̟ληρωτή του υ̟άλληλο 
της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 
γ)  Ένας εκ̟ρόσω̟ος του Εθνικού Οργανισµού Πιστο̟οίησης Προσόντων και 
Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόµενος µε τον 
ανα̟ληρωτή του α̟ό τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
δ) Ένας εκ̟ρόσω̟ος του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργείου ̟ου ορίζεται µε 
τον ανα̟ληρωτή του α̟ό τον οικείο Υ̟ουργό για θέµατα νοµοθετικά 
ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα ε̟αγγελµάτων. 
ε) Ένας εκ̟ρόσω̟ος της κατά ̟ερί̟τωση οικείας ή συγγενούς αντι̟ροσω̟ευτικής 
ε̟αγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον ανα̟ληρωτή του α̟ό την 
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ε̟αγγελµατική οργάνωση για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα 
ε̟αγγελµάτων. 
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής ̟ου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 56 ̟αρ. 4 της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε̟ιστήµονας µε εµ̟ειρία στο χειρισµό θεµάτων 
αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων και ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας 
οριζόµενος α̟ό τον Υ̟ουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, µε ανα̟ληρωτή του άλλον ειδικό ε̟ιστήµονα µε εµ̟ειρία στο χειρισµό 
των ως άνω θεµάτων.  
ζ) Ο ̟ροϊστάµενος της υ̟ηρεσίας του άρθρου 59 του ̟αρόντος διατάγµατος µε 
ανα̟ληρωτή του υ̟άλληλο του ίδιου τµήµατος. 
Οι υ̟ό στοιχεία δ΄και ε΄ εκ̟ρόσω̟οι καλούνται κάθε φορά α̟ό τον Πρόεδρο και 
µετέχουν στο Συµβούλιο κατά ̟ερί̟τωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υ̟όθεση.  
7. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια α̟όφαση ορίζονται οι 
γραµµατείς των Τµηµάτων του Συµβουλίου, µε τους ανα̟ληρωτές τους α̟ό τους 
υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας του άρθρου 59 του ̟αρόντος διατάγµατος. 
8. Εάν οι οικείες αρχές και ε̟αγγελµατικές οργανώσεις δεν υ̟οδείξουν τον 
εκ̟ρόσω̟ό τους εντός ενός µηνός α̟ό τη λήψη του σχετικού αιτήµατος ή εάν δεν 
υ̟άρχουν αντίστοιχες ε̟αγγελµατικές οργανώσεις, το Συµβούλιο µ̟ορεί να 
συγκροτηθεί και χωρίς τους εκ̟ροσώ̟ους τους. 
9. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής. Σε ̟ερί̟τωση αντικατάστασης 
µέλους του Συµβουλίου το νέο µέλος διανύει τον υ̟όλοι̟ο χρόνο της θητείας του 
µέλους ̟ου αντικαταστάθηκε. Ο Υ̟ουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να αντικαθιστά ο̟οιοδή̟οτε µέλος του 
Συµβουλίου µε αιτιολογηµένη α̟όφασή του.  
10. Κάθε Τµήµα του Συµβουλίου ευρίσκεται σε α̟αρτία, όταν είναι ̟αρούσα η 
̟λειοψηφία των µελών του µεταξύ των ο̟οίων ο Πρόεδρος ή ο ανα̟ληρωτής του. 
Οι α̟οφάσεις λαµβάνονται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών. Σε 
̟ερί̟τωση ισοψηφίας υ̟ερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  
11. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει µετά α̟ό έγγραφη ̟ρόσκληση των µελών του α̟ό τον 
Πρόεδρο, ο ο̟οίος συντάσσει την ηµερήσια διάταξη και τη γνωστο̟οιεί ̟ριν α̟ό 
τη συνεδρίαση στα µέλη του Συµβουλίου. 
12. Εισηγητής ενώ̟ιον του Τµήµατος ορίζεται α̟ό τον ̟ροϊστάµενο της Υ̟ηρεσίας 
του άρθρου 59 ένας υ̟άλληλος της υ̟ηρεσίας αυτής, ο ο̟οίος ανα̟τύσσει την 
εισήγησή του και α̟οχωρεί ̟ριν α̟ό την ψηφοφορία. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχει 
γνωµοδοτήσει η Ε̟ιτρο̟ή ή ο κατά ̟ερί̟τωση ειδικός ε̟ιστήµονας της 
̟αραγράφου 16 του ̟αρόντος άρθρου, ο εισηγητής ανα̟τύσσει και τις γνώµες ̟ου 
διατυ̟ώθηκαν στη σχετική γνωµοδότηση. 
13. Το Συµβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν ̟ληροφορίες α̟ό τον 
αιτούντα ή τις αρµόδιες αρχές της ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής. 
14. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατό̟ιν 
α̟οφάσεως του Συµβουλίου, δύνανται να καλούνται εµ̟ειρογνώµονες ή άλλοι 
ειδικοί ̟ροκειµένου να ̟αράσχουν σχετικές ̟ληροφορίες. Οι ανωτέρω α̟οχωρούν 
̟ριν α̟ό την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις µ̟ορεί να καλείται ε̟ίσης ο 
ενδιαφερόµενος να υ̟οβάλει γρα̟τώς ή ̟ροφορικώς τις α̟όψεις του.  
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15. Ο Γραµµατέας του Τµήµατος τηρεί τα ̟ρακτικά των συνεδριάσεων ̟ου 
υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο και τον Πρόεδρο και µεριµνά για τη σύνταξη της 
α̟οφάσεως του Συµβουλίου.  
16. Προς υ̟οβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύναται i) να συνιστά, όταν το 
κρίνει αναγκαίο, τριµελείς ε̟ιτρο̟ές, α̟οτελούµενες α̟ό: 
α) έναν εκ̟ρόσω̟ο του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. µε τον ανα̟ληρωτή του, 
β) έναν εκ̟ρόσω̟ο της κατά ̟ερί̟τωση οικείας ε̟αγγελµατικής οργάνωσης µε τον 
ανα̟ληρωτή του, ̟ροτεινόµενους α̟ό την ε̟αγγελµατική οργάνωση,  
γ) έναν υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας του οικείου Υ̟ουργείου η ο̟οία είναι αρµόδια για 
θέµατα άδειας άσκησης του ε̟αγγέλµατος ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό τον οικείο 
Υ̟ουργό, µε τον ανα̟ληρωτή του ή ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον 
ορισµό, κατό̟ιν α̟όφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατά ̟ερί̟τωση ειδικού ε̟ιστήµονα 
α̟ό καθηγητές όλων των βαθµίδων των Ανώτατων Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων ή 
α̟ό οικεία ε̟αγγελµατική οργάνωση για την υ̟οβολή σε αυτό έγγραφης 
γνωµοδότησης. 
Τα µέλη των τριµελών ε̟ιτρο̟ών και ο ειδικός ε̟ιστήµονας δεν δύνανται να 
µετέχουν στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων.  
Εάν ο ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες ε̟αγγελµατικές οργανώσεις και το οικείο Υ̟ουργείο 
δεν υ̟οδείξουν τον εκ̟ρόσω̟ό τους εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό τη λήψη του 
σχετικού αιτήµατος, ο Υ̟ουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού δύναται να υ̟οδείξει εκ̟ρόσω̟ο δικής του ε̟ιλογής. 
Στις εργασίες των τριµελών ε̟ιτρο̟ών ̟αρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της 
υ̟οθέσεως. 
17. Έργο των τριµελών ε̟ιτρο̟ών και του κατά ̟ερί̟τωση ειδικού ε̟ιστήµονα της 
̟αραγράφου 16 του ̟αρόντος άρθρου είναι η διατύ̟ωση γνώµης ε̟ί της αιτήσεως 
ως ̟ρος την ανάγκη υ̟οβολής του αιτούντος κατά ̟ερί̟τωση σε διαδικασία 
αντιστάθµισης ή σε γρα̟τή δοκιµασία ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας, καθώς και ως 
̟ρος το ̟εριεχόµενο αυτής. Η διατύ̟ωση γνώµης ολοκληρώνεται εντός ενός µηνός 
α̟ό της έκδοσης της α̟οφάσεως του Συµβουλίου για τη συγκρότηση της τριµελούς 
ε̟ιτρο̟ής ή της α̟οφάσεως του Γενικού Γραµµατέα για τον ορισµό του κατά 
̟ερί̟τωση ειδικού ε̟ιστήµονα. Η εν λόγω γνωµοδότηση εισάγεται α̟ό τον 
εισηγητή στο Συµβούλιο. 
18. Η α̟οζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του Συµβουλίου, 
καθορίζεται µε α̟όφαση των Υ̟ουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, και Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
19. Λοι̟ά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου διέ̟ονται α̟ό τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 
ΦΕΚ 45 Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισµού του Συµβουλίου.» 
 

22. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου ε̟αγγέλµατος, σύµφωνα 
µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη α̟όφαση του 
Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων ή µιας των λοι̟ών 
αρµόδιων  ̟ρος τούτο αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
̟αρόντος.  
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2. Η αίτηση αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων υ̟οβάλλεται στην υ̟ηρεσία 
του άρθρου 59 του ̟αρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση 
υ̟οβάλλονται και τα έγγραφα και ̟ιστο̟οιητικά του ̟αραρτήµατος VII του 
̟αρόντος διατάγµατος σε ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται 
τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια 
Υ̟ηρεσία βεβαιώνει την ̟αραλαβή του φακέλου εντός ενός µηνός α̟ό την 
̟αραλαβή και ενηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλεί̟οντα έγγραφα.» 
 

23. Στο άρθρο 57 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 7, 8 και 9  ως εξής: 
«7. Τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 5 εφαρµόζονται α̟οκλειστικά στις ̟ερι̟τώσεις 
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 
8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει ά̟αξ ενδικοφανή διοικητική ̟ροσφυγή 
ενώ̟ιον του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων και να 
ζητήσει την ακύρωση ή την τρο̟ο̟οίηση της α̟όφασης της ̟αραγράφου 1 του 
̟αρόντος άρθρου εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίησή της. Η ̟ροσφυγή συνοδεύεται α̟ό ̟αράβολο υ̟έρ του ∆ηµοσίου 
ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών 
Προσόντων γνωστο̟οιεί στον ̟ροσφεύγοντα την α̟όφασή του το αργότερο µέσα 
σε τρεις (3) µήνες.  
9. Οι ανωτέρω ̟αράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρµογή και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 
υ̟άγονται στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2 στις ο̟οίες αρµόδιο όργανο για την 
υ̟οβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας 
είναι το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών Προσόντων.» 
 

24. Προστίθεται άρθρο 57 Α ως εξής: 
«Άρθρο 57Α 
Γρα̟τή δοκιµασία ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας  
 

1. Στο ̟λαίσιο της διαδικασίας της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 του ̟αρόντος το 
Συµβούλιο δύναται να α̟αιτεί την υ̟οβολή του αιτούντος σε γρα̟τή δοκιµασία 
εφόσον η εκ̟αίδευση ̟ου έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα α̟ό εκείνα ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τους τίτλους ̟ου α̟ονέµονται στο 
̟λαίσιο του ηµεδα̟ού εκ̟αιδευτικού συστήµατος ή/και εφόσον η διάρκεια της 
εκ̟αίδευσής του υ̟ολεί̟εται χρονικά α̟ό εκείνη ̟ου α̟αιτείται στην Ελλάδα.  
2. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και κάθε άλλη α̟αραίτητη 
λε̟τοµέρεια αναφορικά µε τη ̟ραγµατο̟οίηση της γρα̟τής δοκιµασίας.» 
 

25. Στο άρθρο 58 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής :  
«4. Οι ̟αράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρµογή και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟άγονται 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2.» 
 

26. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Το Τµήµα ̟ου συστάθηκε µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 12 του Π.∆. 165/2000 
συνεχίζει να υφίσταται και έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
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α) Παρέχει γραµµατειακή υ̟οστήριξη στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως 
Ε̟αγγελµατικών Προσόντων και ιδίως δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων 
για αναγνώριση ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων και ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας, τις 
ε̟εξεργάζεται, ̟ροετοιµάζει τους φακέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο 
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικών Προσόντων για την έκδοση της 
α̟όφασης. 
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Ε̟αφής» για τους ενδιαφεροµένους και ιδίως: 
 Παρέχει στους Έλληνες και τους ̟ολίτες των λοι̟ών κρατών µελών, καθώς και στα 
σηµεία ε̟αφής των λοι̟ών κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιµη 
̟ληροφορία για την ̟ροβλε̟όµενη στο ̟αρόν διάταγµα αναγνώριση 
ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων και ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας και ιδίως σχετικά µε 
την εθνική νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει τα ε̟αγγέλµατα και την άσκησή τους, 
συµ̟εριλαµβανοµένης της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και των κανόνων 
δεοντολογίας, ό̟ου υ̟άρχουν.   
Συνδράµει τους ̟ολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων ̟ου ̟αρέχει το ̟αρόν 
διάταγµα και µέσω της συνεργασίας µε τα άλλα «σηµεία ε̟αφής» και τις λοι̟ές 
αρµόδιες διοικητικές υ̟ηρεσίες της Ελλάδας. 
γ) Εκδίδει, κατό̟ιν αιτήσεως, βεβαιώσεις ̟ερί υ̟αγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σε ευρω̟αίους υ̟ηκόους κατόχους ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων ηµεδα̟ής ̟ου 
ε̟ιθυµούν ε̟αγγελµατική µετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρµογής 
της εν λόγω Οδηγίας. Η αίτηση συνοδεύεται α̟ό ̟αράβολο υ̟έρ του ∆ηµοσίου 
ύψους ̟ενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του ̟αραβόλου αυτού µ̟ορεί να 
ανα̟ροσαρµόζεται µε α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
δ) Αιτήσει της Ε̟ιτρο̟ής της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, το Κεντρικό Σηµείο Ε̟αφής την 
ενηµερώνει για την κατάληξη των υ̟οθέσεων ̟ου χειρίζεται δυνάµει του 
̟ροηγούµενου εδαφίου, εντός δύο µηνών α̟ό την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία 
ε̟ιλαµβάνονται των εν λόγω υ̟οθέσεων.» 
27. Η ̟αρούσα σύνθεση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών 
Προσόντων του άρθρου 56 του ̟.δ. 38/2010 καταργείται και το Συµβούλιο 
ε̟ανασυστήνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 21.  
 
 

Θ.18. Μεταβατικές ∆ιατάξεις της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ’    
 

1. Οι   άδειες  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ̟ου  έχουν ήδη   χορηγηθεί   ̟αύουν να  
ισχύουν  την 31η Αυγούστου 2013.  Ιδιωτικά  σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά  Ινστιτούτα  Ε̟αγγελµατικής  
Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα, Κέντρα ∆ιά Βίου 
Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο,  Φροντιστήρια   και   Κέντρα  Ξένων  Γλωσσών  
̟ροκειµένου να  συνεχίσουν  τη  λειτουργία  τους  µετά  την  31η  Αυγούστου  2013  
οφείλουν  να έχουν  αδειοδοτηθεί  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του  ̟αρόντος  
κεφαλαίου. 

 
2. Ιδιωτικά  σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κέντρα  

Μεταλυκειακής Εκ̟αίδευσης (Κε.Μ.Ε.),  ιδιωτικά Ινστιτούτα  Ε̟αγγελµατικής  
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Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια   Ελευθέρων  Σ̟ουδών  (Ε.Ε.Σ.),  Κέντρα 
Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και  Φροντιστήρια   και   Κέντρα  Ξένων  
Γλωσσών  των  ο̟οίων  η  άδεια  λειτουργίας  ή  η ισχύς   των   δικαιολογητικών   
̟ου   έχουν  υ̟οβάλει  για  την  έκδοση  των  αδειών  έχει  λήξει,  θεωρούνται  ότι  
λειτουργούν  νοµίµως έως την 31η  Αυγούστου 2013.  Η  ως  άνω  ε̟έκταση  της  
ισχύος  δεν  αφορά  στις  ̟ερι̟τώσεις  ̟ου  έχει ε̟έλθει ή θα ε̟έλθει έως την ως άνω 
̟ροθεσµία  άρση  ή  ανάκληση  άδειας  λόγω  ε̟ιβολής  διοικητικής   κύρωσης.   

 
3. Η  ισχύς  των  άρθρων  15, 16, 17, 18    και οι  ̟αράγραφοι    4,  5,  6,   7 και  8   του 

άρθρου  19, και το  άρθρου 20  του ̟αρόντος  αρχίζει  την  1η Μαΐου  2013. 
 

4. Προγράµµατα  σ̟ουδών τα ο̟οία  λειτουργούν  νοµίµως  στο ̟λαίσιο  αδειών  
λειτουργίας  Κέντρου  Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και   δεν  
εντάσσονται   στην   ̟αράγραφο  1  του  άρθρου  13 του ̟αρόντος,  συνεχίζουν να  
̟αρέχονται   έως   την    ολοκλήρωση    του ̟ρογράµµατος    σ̟ουδών,    ο̟ότε  και  
καταργούνται. 

 
5. Στους   φορείς  εκ̟αίδευσης  και κατάρτισης των ̟αραγράφων  1 και 2 του  άρθρου 

15  του  ̟αρόντος   ̟ου  διαθέτουν  ισχύουσα άδεια  ίδρυσης και  λειτουργίας,   ο 
έλεγχος  της  ̟αραγράφου  13  του  άρθρου  1  του  ̟αρόντος  αντικαθίσταται  α̟ό  
δήλωση  του ν. 1599/1986  του  ιδιοκτήτη  ή του  νοµίµου  εκ̟ροσώ̟ου   ή του  κατά  
νόµο υ̟ευθύνου    ότι  δεν  έχουν  ε̟έλθει  µεταβολές  στα κτίρια ̟ου  ελέγχθηκαν  
ή  αδειοδοτήθηκαν  µε  την   ισχύουσα   άδεια.   

 
Θ.19. Καταργούµενες  διατάξεις 

 
1. Α̟ό   την   30η  Α̟ριλίου  2013  καταργούνται:  

α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα  στοιχεία α, β  και  δ   της  ̟αραγράφου  2  του 
άρθρου  12, και τα άρθρα 19 και 20  του  ν. 3696/2008  ό̟ως  τρο̟ο̟οιήθηκε  µε  το  
άρθρο  45 του  ν. 3848/2010 (Α’  71),  το άρθρο 31  του ν. 4027/2011 (Α’  233) και το 
άρθρο 9  του  ν. 4076/2012 (Α’ 159). 
 
β.  Το δεύτερο εδάφιο του   στοιχείου  1 και   τα  στοιχεία 3  και 4   της   
̟αραγράφου   6  του  άρθρου  10 και η  ̟αράγραφος  6   του   άρθρου 12   του   ν. 
3879/2010 (Α’ 163). 
γ. Οι   ̟αράγραφοι  1  του άρθρου 5,  το άρθρο 7  και οι  ̟αράγραφοι  1, 2, 3, 4,  6  
και  7  του  άρθρου  8  του ν. 682/1977 (Α’ 244).  
δ. Το άρθρο 65 του Α.Ν. 2545/1940,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το άρθρο 45 ̟αρ. 1 
του ν. 3907/2011, . 
ε. Οι  ̟αράγραφοι  2, 3, 4  και  5  του  άρθρου  68  του Α.Ν. 2545/1940  ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το άρθρο 45 ̟αρ. 1 του ν. 3907/2011 . 
 

2. Α̟ό    τη    δηµοσίευση  του   ̟αρόντος   καταργούνται: 
α. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 ν. 3696/2008 , ό̟ως  
τρο̟ο̟οιήθηκε  µε  το  άρθρο  45 του  ν. 3848/2010 ,  το άρθρο 31  του ν. 4027/2011  
και το άρθρο 9  του  ν. 4076/2012.. 
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β. Το  στοιχείο  γ της  ̟αραγράφου 3 του  άρθρου 3 του   ν. 3879/2010  κατά  το  
µέρος  ̟ου αφορά στα  Κέντρα Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευση   
γ.  Οι  ̟αράγραφοι  2  και  7   του  άρθρου   5,  το άρθρο 6 και  η  ̟αράγραφος  5  
του  άρθρου  8  του ν. 682/1977.  
δ.  Οι  ̟αράγραφοι 2 και   3  του  άρθρου   11  και   το  άρθρο   66  του Α.Ν. 
2545/1940, , ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το άρθρο 45 ̟αρ. 1 του ν. 3907/2011  
ε. Το άρθρο 13 του ν.  3879/2010. . 
στ. Η α̟όφαση  µε  αρ.  916031/Οικ..3.2815/10.9.2009 (Β’ 1999) «Σύστηµα 
Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης (ΚΕΚ)». 
ζ. Οι  ̟αρ.  1 και 3 του άρθρου 8 της ΥΑ Ζ/3378/1993 (Β’ 722) «Τρο̟ο̟οίηση της 
Α̟όφασης Υ̟ουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ζ/3378/1993 
«Προϋ̟οθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Ινστιτούτων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) α̟ό Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού 
∆ικαίου ή Ιδιώτες», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει.  
η.  Η  µε  αρ.  ΣΤ/17029/22-7-2012  σχετικά  µε  «Τρο̟ο̟οίηση της  Υ.Α. Ζ/3378/93 
(ΦΕΚ 356/τ. Β΄/1993) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε  και  ισχύει (Β’ 722). Οι  
̟αράγραφοι  2, 3, 4  και  5  του  άρθρου  68  του Α.Ν. 2545/1940   
θ. Η ̟αράγραφος  1 του  άρθρου  68  του Α.Ν. 2545/1940   
ι.  Κάθε  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη ̟ου  ρυθµίζει  θέµατα  της ̟αρούσας 
̟αραγράφου Θ’. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Ι .1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
 

H αµοιβή για η διενέργεια ενεργειακής ε̟ιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και 
εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού καθορίζεται ελεύθερα µε 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Οι ̟ροβλε̟όµενες στο ̟.δ. 100/2010 (Α’ 
177) ως ελάχιστες νόµιµες αµοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώµατα ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, υ̟ολογίζονται εφεξής ε̟ί της συµβατικής 
αµοιβής. 

 
Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ  

 
1. Ε̟ιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους ̟αραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας α̟ό φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί του τιµήµατος 
των ̟ωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό 
διάστηµα α̟ό 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθµούς, 
καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιηθεί η 
σύνδεσή τους εφεξής.. 
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υ̟ολογίζεται ως εκατοστιαίο ̟οσοστό ε̟ί του, ̟ρο 
Φ.Π.Α., τιµήµατος ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ̟ου εγχέεται α̟ό τον Παραγωγό 
στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήµατα των Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, και ανέρχεται:  
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α) Σε είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου τέθηκαν 
σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011. 
β) Σε τριάντα ̟έντε τοις εκατό (35%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου 
τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 
1.1.2012 και η α̟οζηµίωση της ̟αραγόµενης ενέργειας υ̟ολογίζεται βάσει της 
τιµής αναφοράς του ̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, ό̟ως κάθε φορά 
ισχύει, ̟ου αντιστοιχεί σε µήνα ̟ρογενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. 
γ) Σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου 
τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 
1.1.2012 και η α̟οζηµίωση της ̟αραγόµενης ενέργειας υ̟ολογίζεται βάσει της 
τιµής αναφοράς του ̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, ό̟ως κάθε φορά 
ισχύει, ̟ου αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 
2012. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
δύναται να ̟αραταθεί για ένα ακόµη έτος η υ̟οχρέωση καταβολής της ανωτέρω 
εισφοράς. 
Η ανωτέρω εισφορά δεν ε̟ιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους 
ο̟οίους η α̟οζηµίωση της ̟αραγόµενης ενέργειας υ̟ολογίζεται βάσει της τιµής 
αναφοράς του ̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, , ̟ου αντιστοιχεί σε 
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 9 Αυγούστου 2012, καθώς και για τους 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Τα ̟οσά ̟ου αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υ̟ολογίζονται και 
̟αρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση α̟ό τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την ̟ερί̟τωση 
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, α̟ό τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και α̟οτελούν έσοδο του 
ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Για τον υ̟ολογισµό της 
εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του ο̟οίου α̟οστέλλεται 
στον υ̟όχρεο. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος 
άρθρου. 
 

2. Η ̟αράγραφος 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α’ 8) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 
µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 186 του ν. 4001/2011 (Α‘ 179), αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 
«5.α) Η σύµβαση ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό φωτοβολταϊκό σταθµό 
συνά̟τεται για είκοσι έτη, συνοµολογείται µε την τιµή αναφοράς ̟ου αναγράφεται 
στον ανωτέρω ̟ίνακα και αντιστοιχεί στην τιµή ̟ου ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος 
δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία της ενεργο̟οίησης της σύνδεσης 
του φωτοβολταϊκού σταθµού.  
Ο αρµόδιος διαχειριστής υ̟οχρεούται στη θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε 
δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής 
λειτουργίας, στην ενεργο̟οίηση της σύνδεσής του, εντός ̟ροθεσµίας ενός µήνα α̟ό 
τότε ̟ου  ο ενδιαφερόµενος θα δηλώσει την ετοιµότητα του σταθµού για έναρξη της 
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δοκιµαστικής λειτουργίας ή για ενεργο̟οίηση της σύνδεσης, εφόσον, κατά την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής του σχετικού αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
̟ροβλε̟όµενα στην οικεία σύµβαση σύνδεσης έργα ε̟έκτασης για σύνδεση ή έχει 
̟αρέλθει ο συνοµολογηµένος στην σύµβαση σύνδεσης χρόνος υλο̟οίησης των εν 
λόγω έργων.  
Εάν ̟αρέλθει ά̟ρακτο το ανωτέρω διάστηµα του ενός µήνα για λόγους 
οφειλόµενους σε υ̟αιτιότητα του διαχειριστή, ̟ου  δια̟ιστώνεται α̟ό τον ίδιο και 
γνωστο̟οιείται εγγράφως ̟ρος τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα 
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά κατά ̟ερί̟τωση, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή 
̟ου αναγράφεται στον ανωτέρω ̟ίνακα και αντιστοιχεί στην τιµή ̟ου ίσχυε κατά 
την ηµεροµηνία ̟αρέλευσης της ανωτέρω ̟ροθεσµίας του ενός µήνα. Η ανωτέρω 
έγγραφη γνωστο̟οίηση ̟αρέχεται µόνον α̟ό ειδικώς εντεταλµένα ̟ρος τούτο 
όργανα του αρµόδιου διαχειριστή, ̟ου ανακοινώνονται στον Λειτουργό της 
Αγοράς τη ΡΑΕ και την Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του 
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. . 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία 
ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργο̟οίηση της 
σύνδεσής του, θα ̟ρέ̟ει να λάβει χώρα εντός ̟ροθεσµίας τριών µηνών α̟ό την 
υ̟οβολή σχετικού αιτήµατος, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής του σχετικού 
αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ̟ροβλε̟όµενα στην οικεία σύµβαση 
σύνδεσης έργα ε̟έκτασης για  σύνδεση ή έχει ̟αρέλθει ο συνοµολογηµένος στην 
σύµβαση σύνδεσης χρόνος υλο̟οίησης των εν λόγω έργων. Εάν ̟αρέλθει ά̟ρακτη 
η ̟ροθεσµία του ̟ροηγούµενου εδαφίου ο διαχειριστής α̟οζηµιώνει τον 
ενδιαφερόµενο α) µε το µισό του κόστους των έργων σύνδεσης, ό̟ως αυτό 
αναγράφεται στη σχετική σύµβαση, εάν ο διαχειριστής αντα̟οκριθεί στην 
υ̟οχρέωσή του εντός διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την υ̟οβολή του 
αρχικού αιτήµατος ή β) µε το σύνολο του κόστους των έργων σύνδεσης σε κάθε 
άλλη ̟ερί̟τωση.   
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας σύνδεσης του σταθµού για λόγους οφειλόµενους σε 
υ̟αιτιότητα του ενδιαφεροµένου, η ο̟οία δια̟ιστώνεται α̟ό τον διαχειριστή και 
γνωστο̟οιείται εγγράφως ̟ρος τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα 
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά κατά ̟ερί̟τωση, ιδίως σε ̟ερί̟τωση ανακρίβειας της 
δήλωσης ̟ερί ετοιµότητας του δεύτερου εδαφίου, το αίτηµα α̟ορρί̟τεται και ο 
ενδιαφερόµενος οφείλει να υ̟οβάλει εκ νέου αίτηµα για θέση του φωτοβολταϊκού 
σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής 
λειτουργίας, για ενεργο̟οίηση της σύνδεσής του, αφού ̟αρέλθουν τουλάχιστον έξι 
(6) µήνες α̟ό την υ̟οβολή του ̟ροηγούµενου αιτήµατός του.». 
 

3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους ο̟οίους έως την έναρξη ισχύος  του 
̟αρόντος νόµου έχει συναφθεί σύµβαση ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει 
υ̟οβληθεί αίτηση µε ̟λήρη φάκελο για σύναψη σύµβασης ̟ώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή ̟ου ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 
σύναψης της σύµβασης ή υ̟οβολής της αίτησης µε ̟λήρη φάκελο, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι η έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται 
̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργο̟οίηση της σύνδεσής τους, θα λάβει 
χώρα: 
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α. Για τους σταθµούς ισχύος έως και 10 MW, εντός α̟ώτατου χρονικού διαστήµατος 
τεσσάρων (4) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος ή ενωρίτερα, ό̟οτε 
συµ̟ληρωθούν  δέκα οκτώ (18) µήνες  α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης, της 
̟αραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, ό̟ως ίσχυε ̟ριν την 
αντικατάστασή της µε τον ̟αρόντα νόµο.  . 
β. Για τους σταθµούς ισχύος µεγαλύτερης α̟ό 10 MW καθώς και για τους σταθµούς 
ισχύος µικρότερης των 10MW, σε ̟ερί̟τωση ̟ου για τη σύνδεσή τους τα αναγκαία 
νέα έργα σύνδεσης α̟αιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου Υ̟οσταθµού 
YT/MT, εντός α̟ώτατου χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος ή ενωρίτερα, ό̟οτε συµ̟ληρωθούν τριάντα έξι (36) µήνες 
α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης, της ̟αραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 
3734/2009, ό̟ως ίσχυε ̟ριν την αντικατάστασή της µε τον ̟αρόντα νόµο.  
 
Εάν η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος 
δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργο̟οίηση της σύνδεσης των ανωτέρω σταθµών δεν 
λάβει χώρα εντός των ανωτέρω ̟ροθεσµιών, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή 
̟ου αναγράφεται στον ̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, ό̟ως κάθε φορά 
ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιµή ̟ου ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 
δοκιµαστικής λειτουργίας ή της ενεργο̟οίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού 
σταθµού κατά ̟ερί̟τωση. 
 

4. Στο τέλος της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 ̟ροστίθενται νέα 
εδάφια ως εξής: 

 
«Η σύµβαση σύνδεσης συνά̟τεται εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών α̟ό την 
υ̟οβολή του σχετικού αιτήµατος µε ̟λήρη φάκελο για σταθµούς ηλεκτρικής 
ενέργειας α̟ό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ̟ου, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 4, 
εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση λήψης άδειας ̟αραγωγής, και εντός έξι (6) µηνών 
για τους σταθµούς του άρθρου 3. Οι ∆ιαχειριστές υλο̟οιούν τα έργα σύνδεσης ̟ου 
αναλαµβάνουν συµβατικά σε διάστηµα ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει α̟ό την 
υ̟ογραφή της σύµβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) µήνες για σταθµούς ̟ου 
συνδέονται στο ∆ίκτυο, εφόσον δεν α̟αιτούνται εργασίες σε υ̟οσταθµούς ΥΤ/ΜΤ, 
β) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς ̟ου συνδέονται στο ∆ίκτυο εφόσον 
α̟αιτούνται εργασίες σε υ̟οσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και γ) τους είκοσι τέσσερις (24) 
µήνες για τους σταθµούς ̟ου συνδέονται στο Σύστηµα. Με ειδικά αιτιολογηµένη 
α̟όφασή τους, ̟ου κοινο̟οιείται στη ΡΑΕ, οι διαχειριστές µ̟ορούν σε 
συγκεκριµένες ̟ερι̟τώσεις να θέτουν µεγαλύτερα χρονικά ̟εριθώρια για την 
υλο̟οίηση των έργων σύνδεσης, λαµβάνοντας υ̟όψη το βαθµό δυσκολίας 
κατασκευής των έργων αυτών. Η υ̟οχρέωση των ∆ιαχειριστών για υλο̟οίηση των 
έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω ̟ροθεσµιών δεν ισχύει για α) συγκροτήµατα 
αιολικών ̟άρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης α̟ό εκατόν ̟ενήντα (150) MW, β) 
αιολικά ̟άρκα ̟ου συνδέονται µε το Σύστηµα µέσω ειδικού ̟ρος τούτο 
υ̟οθαλάσσιου καλωδίου, και γ) άλλα αναλόγου µεγέθους σύνθετα έργα.».  

 
Ι.3.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3054/2002  
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1. Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:  
  
«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου εκτελεί µεταφορά 
̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων µε ένα α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα µέσα στην ̟αράγραφο 6.» 
 

2. Η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«8. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
και Οικονοµικών καθορίζονται λε̟τοµέρειες για την διακίνηση των 
̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ό τους κατόχους αδειών του ̟αρόντος νόµου.» 
 

3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής: 
 
«4. Η µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών ̟ου διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας 
∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων ̟ραγµατο̟οιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.), 
ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, 
o εκάστοτε κύριος του ̟ροϊόντος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη  για την ̟οιότητα 
και την ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου διακινεί και διαθέτει στους τελικούς 
καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. 
 
Οι κάτοχοι άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούν για τη 
µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών 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 ̟ροϊόντων γίνεται µε ̟αραστατικά των κατόχων άδειας ∆ιάθεσης 
Βιοκαυσίµων, οι ο̟οίοι φέρουν την α̟οκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 17, για την ̟οιότητα και ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου διακινούν και 
διαθέτουν, µε την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων. 
 
Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τη διάθεση των 
βιοκαυσίµων και βιορευστών των κατόχων άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων ̟ρέ̟ει να 
φέρουν εµφανώς, κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου της άδειας 
∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, 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 
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών 
µέσων.» 
  

4. Η ̟ερί̟τωση γ’  της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
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«γ. ∆ιαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρων οχηµάτων ή ̟λωτών 
εφοδιαστικών µέσων) ̟ου να µ̟ορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της 
αγοράς και την οµαλή και συνεχή διακίνηση των ̟ροϊόντων ̟ου εµ̟ορεύεται ο 
κάτοχος της άδειας Εµ̟ορίας, λαµβάνοντας υ̟όψη τις υ̟οχρεώσεις τροφοδοσίας 
γεωγραφικών ̟εριοχών ̟ου µ̟ορεί να έχουν ε̟ιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 ̟αράγραφος 2 του νόµου αυτού.  
Τα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.) και ̟λωτά εφοδιαστικά (ό̟ως 
δεξαµενό̟λοια ή σλέ̟ια), ιδιόκτητα και µισθωµένα, ̟ρέ̟ει να φέρουν εµφανώς, 
κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου της άδειας Εµ̟ορίας, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εµ̟ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο̟οίο έχει 
συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου. Τα 
ανωτέρω µεταφορικά µέσα των εταιρειών Εµ̟ορίας κατηγορίας Β1 και Β2 ̟ρέ̟ει 
να φέρουν ε̟ι̟λέον ειδικά σήµατα. Η δα̟άνη εγκατάστασης των ανωτέρω 
σηµάτων 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 
κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου ό̟ου 
α̟αιτείται, καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω 
µεταφορικών µέσων και οι τεχνικές λε̟τοµέρειες ανά είδος καυσίµου.» 
 

5. Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«7. Ο κάτοχος άδειας Εµ̟ορίας έχει, σύµφωνα µε τους όρους αυτής, την υ̟οχρέωση 
της οµαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των ̟ροϊόντων ̟ου εµ̟ορεύεται. 
Με την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του 
̟ροϊόντος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟οιότητα και την ̟οσότητα των 
̟ροϊόντων ̟ου διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17.» 
 
 

6. Η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«8. Οι κάτοχοι άδειας Εµ̟ορίας 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 Εµ̟ορίας, 
οι ο̟οίοι φέρουν την α̟οκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για 
την ̟οιότητα και ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου διακινούν και διαθέτουν στους 
τελικούς καταναλωτές, µε την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.» 
 
 

7. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«2.  Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας ̟ροµηθεύονται ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα 
α̟ό κατόχους άδειας Εµ̟ορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των 
κατηγοριών µε τα στοιχεία α’ και β’ της ̟αραγράφου 3 ̟ου δεν ̟ροµηθεύονται 
̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα α̟ό κάτοχο άδειας Εµ̟ορίας µε βάση α̟οκλειστική 
σύµβαση και δεν φέρουν στο ̟ρατήριό τους το εµ̟ορικό σήµα αυτού («Ανεξάρτητα 
Πρατήρια») µ̟ορούν να ̟ροµηθεύονται ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα και α̟ό κατόχους 
άδειας ∆ιύλισης, α̟οκλειστικά για τα ̟ρατήριά τους, σύµφωνα µε τα 
̟ροβλε̟όµενα 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, κατά τα ανωτέρω, ̟ραγµατο̟οιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και 
Φ.∆.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών 
διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του ̟ροϊόντος φέρει την α̟οκλειστική  ευθύνη  για 
την ̟οιότητα και την ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου διακινεί και διαθέτει στους 
τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. 
 
Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α’, β’ και γ’ 
της ̟αραγράφου 3, συµ̟εριλαµβανοµένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», 
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, οι ο̟οίοι φέρουν την 
α̟οκλειστική  ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ̟οιότητα και 
̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς 
καταναλωτές, µε την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων. 
 
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 ̟ρατήριό 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 Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω 
µεταφορικών µέσων.» 
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8. Η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«8. α. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η διακίνηση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου 
δεν είναι κάτοχοι άδειας ̟ου έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου 
αυτού ή α̟ό µεταφορείς ̟ου δεν έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς 
̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων µε κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Ε̟ίσης, δεν 
ε̟ιτρέ̟εται η διακίνηση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ό και ̟ρος εγκαταστάσεις 
για τις ο̟οίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόµιµα. Στα 
̟αραστατικά διακίνησης ̟ρέ̟ει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας λειτουργίας 
της εγκατάστασης ̟ρος την ο̟οία ̟ρόκειται να γίνει η ̟αράδοση.  
 
β. Στις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 5Α ̟αράγραφος 4, του άρθρου 6 ̟αράγραφοι 7 και 
8 και του άρθρου 7 ̟αράγραφος 2, µε την ε̟ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών 
διατάξεων, ο µεταφορέας, στον ο̟οίον ο εκάστοτε κύριος του ̟ροϊόντος και 
κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει µε σύµβαση τη µεταφορά του ̟ροϊόντος, 
έχει την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟οιότητα και την ̟οσότητα του ̟ροϊόντος 
̟ου διακινεί κατά το στάδιο της µεταφοράς.» 
 

9. Η ̟αράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«8α. α. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η διακίνηση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ό κατόχους 
άδειας Εµ̟ορίας, Λιανικής Εµ̟ορίας και ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά 
µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) ή ̟λωτά εφοδιαστικά (ό̟ως δεξαµενό̟λοια και 
σλέ̟ια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα ο̟οία δεν φέρουν: 
αα) σε εµφανές σηµείο, κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου άδειας 
Εµ̟ορίας, άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας ή Συνεταιρισµού ή Κοινο̟ραξίας αυτών, ή 
άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, ή το εµ̟ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο̟οίο 
έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ̟αρ. 
5γ και 8, άρθρου 7 ̟αρ. 2 και άρθρου 5Α ̟αρ. 4 του νόµου αυτού, καθώς και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών ̟ράξεων, και 
ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντο̟ισµού (GPS). Η δα̟άνη 
εγκατάστασης του συστήµατος 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 κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, 
καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου ό̟ου α̟αιτείται, καθορίζονται οι ̟ροδιαγραφές, 
η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήµατος, το ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και 
Φ.∆.Χ.) και ̟λωτών εφοδιαστικών µέσων ̟ου υ̟άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, 
καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια. Με όµοια α̟όφαση καθορίζονται οι 
̟ροδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την υλο̟οίηση 
του συστήµατος µε το ο̟οίο θα αντλούνται και θα αξιο̟οιούνται οι ̟ληροφορίες 
α̟ό το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού ̟ροσδιορισµού (GPS) των µεταφορικών 
µέσων. 
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β. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η διακίνηση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή 
Φ.∆.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα ο̟οία δεν φέρουν: 
αα) ̟ιστο̟οιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ΥΑ 35043/2524/01.09.2010 (ΦΕΚ Β’ 1385) ό̟ως ισχύει, καθώς και 
ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των 
ρυµουλκούµενων αυτού, εφόσον υ̟άρχουν. 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  Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων καθορίζονται οι ̟ροδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι 
εγκατάστασης του ανωτέρω σήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι 
συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.) ̟ου υ̟άγονται στην 
ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια. 
  
γ. Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) ή ̟λωτά εφοδιαστικά (ό̟ως 
δεξαµενό̟λοια και σλέ̟ια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµ̟ορίας, 
Λιανικής Εµ̟ορίας και ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, δύναται να εγκατασταθούν 
ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ακεραιότητας 
κατά τη διακίνηση ̟ροµετρηµένων ̟οσοτήτων καυσίµου, µέσω σφράγισης των 
διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε 
την ο̟οιαδή̟οτε ̟αρέµβαση κατά τη διακίνηση. Η δα̟άνη εγκατάστασης του 
συστήµατος 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 κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και Ναυτιλίας 
και Αιγαίου ό̟ου α̟αιτείται, καθορίζονται οι ̟ροδιαγραφές, η διαδικασία και οι 
όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.) ̟ου 
υ̟άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια. 
 
 δ. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων ̟ου δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες ̟ου διαθέτουν 
άδεια Εµ̟ορίας, Λιανικής Εµ̟ορίας και ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων και ιδίως: α) οι 
̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι ̟εριορισµοί 
ασκήσεως των δικαιωµάτων ̟ου ̟αρέχονται µε τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η 
διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρµόδιες για την έκδοση αρχές και τα 
υ̟οβαλλόµενα ενώ̟ιον τους δικαιολογητικά και ε) οι µεταβατικές ρυθµίσεις για 
της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.» 
 

10. Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, ̟ου ̟ροστέθηκε µε την 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αναριθµείται σε 12 και 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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«12. Τα υγρά καύσιµα ̟ου διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή 
α̟οθηκεύονται εντός της ελληνικής ε̟ικράτειας, ιχνηθετούνται µε µοριακής 
τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και 
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
καθορίζονται τα συγκεκριµένα είδη υγρών καυσίµων ̟ου υ̟άγονται στην ανωτέρω 
ρύθµιση και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟αραγράφου ανά είδος καυσίµου, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια.  
Υγρά καύσιµα ̟ου καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή α̟οθηκεύτηκαν κατά τα 
ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήµανσή τους µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, 
θεωρούνται ̟αράνοµα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά ̟αραστατικά.» 
 

11. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Ό̟οιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά ̟αράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 
̟αράγραφος 8α ̟ερί̟τωση α’ του νόµου αυτού διυλίζει, α̟οθηκεύει, εµ̟ορεύεται, 
διακινεί, ̟αραδίδει, ̟ροµηθεύει, εφοδιάζει, εµφιαλώνει ή ̟ωλεί αργό ̟ετρέλαιο ή 
̟ετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά ̟ροϊόντα υ̟ό την έννοια του ̟αρόντος νόµου 
και µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ερί λαθρεµ̟ορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ̟οινή 
δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι ̟ενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.» 

 
 

Ι.4.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011  
 

          Ο ν. 4001/2011 (Α΄ 179) τρο̟ο̟οιείται ως εξής :  
 
1. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έργα, τα ο̟οία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανά̟τυξης, δεν 
υλο̟οιούνται για λόγους οφειλόµενους σε ̟ταίσµα του αρµόδιου Ανεξάρτητου 
∆ιαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63Θ 
εφόσον ̟ρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον ̟ρόκειται για το Σύστηµα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.» 
 

2. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«4. Με α̟όφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του ̟αρόντος νόµου, όλες 
ή συγκεκριµένες αρµοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ό̟ως αυτές καθορίζονται µε τα άρθρα 68 και 94 
αντίστοιχα, σε ̟ερί̟τωση διαρκούς ̟αραβίασης εκ µέρους του αντίστοιχου 
Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς των υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό την εθνική 
και ευρω̟αϊκή νοµοθεσία, και, ιδίως, σε ̟ερί̟τωση κατ’ εξακολούθηση 
µερολη̟τικής συµ̟εριφοράς ̟ρος όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Ε̟ιχείρησης 
στην ο̟οία ανήκουν». 
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3. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η το̟οθέτηση ή η α̟οµάκρυνση του Υ̟ευθύνου Συµµόρφωσης Ανεξάρτητων 
∆ιαχειριστών Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, 
καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής ̟ου αυτοί λαµβάνουν α̟ό το Ε̟ο̟τικό 
Συµβούλιο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς, υ̟όκεινται σε ̟ροηγούµενη 
έγκριση της ΡΑΕ.» 

 
4. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 62 
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι ̟ροϋ̟οθέσεις: 
(α) Το ίδιο ή τα ίδια ̟ρόσω̟α δεν δικαιούνται: 
(αα) Να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ε̟ί ε̟ιχείρησης ̟ου εκτελεί ο̟οιαδή̟οτε 
α̟ό τις δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού 
Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν 
ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ούτε 
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ε̟ί ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή ε̟ί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή 
να ασκούν ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα σε ε̟ιχείρηση ̟ου εκτελεί ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις 
δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. 
(β) Το ίδιο ή τα ίδια ̟ρόσω̟α δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή οργάνων µε εκ̟ροσω̟ευτική εξουσία σε ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να 
ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα σε ε̟ιχείρηση 
̟ου εκτελεί ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και 
(γ) Το ίδιο ̟ρόσω̟ο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή 
οργάνων µε εκ̟ροσω̟ευτική εξουσία τόσο σε ε̟ιχείρηση ̟ου ασκεί ο̟οιαδή̟οτε 
α̟ό τις δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού 
Αερίου όσο και σε ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστηµα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
2. Τα δικαιώµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1, στοιχεία α' και β' , 
̟εριλαµβάνουν ειδικότερα: 
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, 
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων ̟ου 
εκ̟ροσω̟ούν νόµιµα την ε̟ιχείρηση ή 
(γ) την κατοχή ̟λειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της 
ε̟ιχείρησης ή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
3. Η υ̟οχρέωση ̟ου ορίζεται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 61 θεωρείται ότι 
̟ληρούται όταν δύο ή ̟ερισσότερες ε̟ιχειρήσεις ̟ου έχουν στην κυριότητά τους 
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Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει κοινο̟ραξία, η ο̟οία 
ενεργεί ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή 
̟ερισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
Ουδεµία άλλη ε̟ιχείρηση ε̟ιτρέ̟εται να συµµετέχει στην κοινο̟ραξία, εκτός εάν 
έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής 
µεταφοράς για τους σκο̟ούς του κεφαλαίου IV της ίδιας Οδηγίας. 
4. Για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου, εφόσον το ̟ρόσω̟ο ̟ου αναφέρεται 
στην ̟αράγραφο 2, στοιχεία α' , β' και γ' , είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή άλλος 
φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του ∆ηµόσιου Τοµέα, τότε δύο 
διαφορετικοί φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα ̟ου ασκούν Έλεγχο αφ' ενός στο 
διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου και αφ' ετέρου σε ε̟ιχείρηση ̟ου ασκεί ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις 
δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου 
δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια ̟ρόσω̟α, εφόσον δεν βρίσκονται υ̟ό τον 
έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του ∆ηµόσιου Τοµέα. 
5. Οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και το ̟ροσω̟ικό τους 
υ̟όκεινται στις υ̟οχρεώσεις εχεµύθειας σύµφωνα µε το άρθρο 66 του ̟αρόντος ως 
̟ρος τις εµ̟ορικά ευαίσθητες ̟ληροφορίες, οι ο̟οίες ̟εριέρχονται σε γνώση τους 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω ̟ληροφορίες δεν 
διαβιβάζονται σε ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούν ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις δραστηριότητες 
̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. 
6. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούν δραστηριότητες ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία ̟ερί̟τωση να α̟οκτούν τον 
Έλεγχο ή να ασκούν ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα ε̟ί διαχωρισµένων 
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας ή άλλων κρατών 
- µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου. 
7. Κάθετα ολοκληρωµένη ε̟ιχείρηση ̟ου έχει στην κυριότητά της σύστηµα 
µεταφοράς σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να ̟αρεµ̟οδίζεται να λάβει µέτρα 
για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του ̟αρόντος.» 

 
5. Μετά το άρθρο 63 ̟ροστίθενται άρθρα 63Α έως 63Ι, ως εξής: 

«Άρθρο 63Α 
Ειδικές διατάξεις για τον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

1. Ειδικώς όσον αφορά στον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ο ο̟οίος συστάθηκε µε το ̟δ 33/2007 
(ΦΕΚ Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 
(ΦΕΚ Α’ 313), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους 
∆ιαχωρισµένους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον η 
∆ΕΠΑ Α.Ε. εξακολουθεί να συµµετέχει στο µετοχικό του κεφάλαιο. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή στον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β  ως και 63Θ και 
η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 63Ι. 
2. Η ∆ΕΠΑ ΑΕ δικαιούται ανά ̟άσα στιγµή να µεταβιβάσει τις µετοχές του ∆ΕΣΦΑ 
ΑΕ ̟ου της ανήκουν. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται και στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ οι 
διατάξεις των άρθρων 62 και 63. 
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Άρθρο 63Β 
Πάγια στοιχεία, εξο̟λισµός, ̟ροσω̟ικό και ταυτότητα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και σχέσεις 

του µε τη ∆ΕΠΑ ΑΕ 
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ στελεχώνεται µε όλο το ανθρώ̟ινο δυναµικό και εξο̟λίζεται µε 
όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς ̟όρους ̟ου είναι α̟αραίτητοι για 
την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεών του στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος νόµου και για την 
άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα: 
(α) Τα ̟άγια στοιχεία ̟ου είναι α̟αραίτητα για την άσκηση της δραστηριότητας 
της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµ̟εριλαµβανοµένου του Συστήµατος 
Μεταφοράς, είναι ιδιοκτησία του, ό̟ως ορίζεται µε το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 
(ΦΕΚ Α’ 313). 
(β) Το ̟ροσω̟ικό ̟ου είναι α̟αραίτητο για την άσκηση της δραστηριότητας της 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµ̟εριλαµβανοµένης της άσκησης όλων των 
εταιρικών καθηκόντων, ̟έραν του ̟ροσω̟ικού ̟ου έχει ήδη µεταφερθεί στον 
∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε το ̟.δ. 34/2007 (Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 
3428/2005,  ̟ροσλαµβάνεται α̟οκλειστικά α̟ό τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. 
(γ) Η εκµίσθωση ̟ροσω̟ικού και η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ρος ο̟οιοδή̟οτε και α̟ό 
ο̟οιοδή̟οτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρηση της ∆ΕΠΑ ΑΕ 
α̟αγορεύεται. Ωστόσο, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δικαιούται να ̟αρέχει υ̟ηρεσίες στη ∆ΕΠΑ 
ΑΕ, εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι ̟ροϋ̟οθέσεις:  
(αα) η ̟αροχή των υ̟ηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων 
Χρηστών του ΕΣΦΑ, 
(ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υ̟ό τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις,  
(γγ) δεν ̟εριορίζει, στρεβλώνει ή ̟αρεµ̟οδίζει τον ανταγωνισµό κατά την 
̟αραγωγή ή ̟ροµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και 
(δδ) οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟αροχής των εν λόγω υ̟ηρεσιών έχουν 
̟ροηγουµένως εγκριθεί α̟ό τη ΡΑΕ.  
2. Με την ε̟ιφύλαξη των α̟οφάσεων του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου δυνάµει του 
άρθρου 63Ε του ̟αρόντος, οι κατάλληλοι οικονοµικοί ̟όροι για µελλοντικά 
ε̟ενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των υφιστάµενων ̟άγιων 
στοιχείων του ΕΣΦΑ ̟αρέχονται στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σε εύθετο χρόνο α̟ό τη ∆ΕΠΑ 
ΑΕ, κατό̟ιν σχετικού αιτήµατός του. 
3. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ α̟αγορεύεται:  
(α) Να δηµιουργεί σύγχυση µε την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις 
εγκαταστάσεις του, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή 
οιουδή̟οτε µέρους της. 
(β) Να µοιράζεται συστήµατα ̟ληροφορικής ή εξο̟λισµό, χώρους και συστήµατα 
ασφαλείας µε ο̟οιοδή̟οτε τµήµα της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή να συνεργάζεται µε τους ίδιους 
συµβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήµατα ̟ληροφορικής ή τον 
εξο̟λισµό και τα συστήµατα ασφαλείας του. 
(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασµών του σε ελεγκτή ̟ου ελέγχει τους 
λογαριασµούς της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή άλλου τµήµατος ή κλάδου αυτής. 
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4. Είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση της ε̟ωνυµίας του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τούτο δεν συνε̟άγεται ̟αράβαση των 
διατάξεων της ̟αραγράφου 3.  

Άρθρο 63Γ 
Μέτρα ανεξαρτησίας του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, 63Θ ̟αρ. 9 και 10 και και 63Ι, 
ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ έχει την α̟οκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει α̟οφάσεις ̟ου 
αφορούν στους ̟όρους ̟ου είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και 
την ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ συµ̟εριλαµβανοµένης της άντλησης κεφαλαίων στη 
χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του. 
2. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ενεργεί ̟άντα κατά τρό̟ο ̟ου να διασφαλίζει ότι διαθέτει τους 
̟όρους ̟ου χρειάζεται για την οµαλή και α̟οτελεσµατική διενέργεια της 
δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την ανά̟τυξη και 
διατήρηση α̟οτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού ΕΣΦΑ. 
3. Τυχόν θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις της ∆ΕΠΑ ΑΕ ̟ου εκτελούν δραστηριότητες 
̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας Φυσικού Αερίου, α̟αγορεύεται να α̟οκτήσουν άµεση ή 
έµµεση συµµετοχή στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση 
συµµετοχή σε θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις της ∆ΕΠΑ ΑΕ ̟ου δραστηριο̟οιούνται στους 
τοµείς της ̟αραγωγής και της ̟ροµήθειας Φυσικού Αερίου ούτε λαµβάνει 
µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις αυτές. 
4. Η συνολική οργανωτική δοµή και το καταστατικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ διασφαλίζουν 
την ουσιαστική ανεξαρτησία του σύµφωνα µε το ̟αρόν κεφάλαιο. Η ∆ΕΠΑ ΑΕ 
α̟αγορεύεται να ορίζει άµεσα ή έµµεσα την ανταγωνιστική συµ̟εριφορά του 
∆ΕΣΦΑ ΑΕ σε σχέση µε τις καθηµερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του 
ΕΣΦΑ, ή σε σχέση µε τις δραστηριότητες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την 
̟ροετοιµασία του Προγράµµατος Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ, το ο̟οίο ανα̟τύσσεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 63Θ του ̟αρόντος. 
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τους όρους του ̟αρόντος 
νόµου και σύµφωνα µε τα άρθρα 13 ̟αράγραφος 1, 14 ̟αράγραφος 1 στοιχείο (α), 
16 ̟αράγραφος 2, 3 και 5, 18 ̟αράγραφος 6 και 21 ̟αράγραφος 1 του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν ̟ροβαίνει σε διακρίσεις κατά ̟ροσώ̟ων ή 
φορέων και δεν ̟εριορίζει, στρεβλώνει ή ̟αρεµ̟οδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα 
της ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας Φυσικού Αερίου. 
6. Όλες οι εµ̟ορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών της ∆ΕΠΑ ΑΕ και 
του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, συµ̟εριλαµβανοµένης της χορήγησης δανείων ̟ρος τη ∆ΕΠΑ ΑΕ, 
θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνες µε τις συνθήκες της αγοράς. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 
υ̟οχρεούται να διατηρεί λε̟τοµερή αρχεία των εν λόγω εµ̟ορικών και 
οικονοµικών σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατό̟ιν αιτήσεώς της. 
7. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οβάλλει ̟ρος έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµ̟ορικές και 
οικονοµικές συµφωνίες µε τη ∆ΕΠΑ ΑΕ, οι ο̟οίες θεωρούνται ως εγκριθείσες 
σιω̟ηρώς, αν η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
α̟ό την υ̟οβολή των συµφωνιών ̟ρος έγκριση. 
8. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς ̟όρους ̟ου 
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος και είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά 
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ε̟ενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των ̟αρόντων ̟αγίων στοιχείων 
του ΕΣΦΑ. 
9. Η ∆ΕΠΑ ΑΕ α̟αγορεύεται: 
(α) να ̟ροβαίνει σε ̟ράξεις ̟ου ̟αρεµ̟οδίζουν ή ε̟ηρεάζουν τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ κατά 
τη συµµόρφωσή του ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις ̟ου αυτός υ̟έχει σύµφωνα µε το ̟αρόν 
κεφάλαιο,  
(β) να α̟αιτεί α̟ό τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να ζητά έγκριση της ∆ΕΠΑ ΑΕ για την 
εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων αυτών. 
10. Οι υ̟οχρεώσεις ̟ληροφόρησης των µετόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να συνε̟άγονται την κοινο̟οίηση 
εκ µέρους του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εµ̟ορικά ευαίσθητων ̟ληροφοριών στη ∆ΕΠΑ ΑΕ. 
Α̟οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, οι ο̟οίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του 
̟αρόντος κεφαλαίου, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η ̟ροβολή της ακυρότητας δεν 
υ̟όκειται σε ̟ροθεσµία, κατά ̟αρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 
2190/1920. Η ακυρότητα µ̟ορεί να ̟ροβληθεί α̟ό κάθε µέτοχο ή τρίτο ̟ου έχει 
έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. 

Άρθρο 63∆ 
Ανεξαρτησία του ̟ροσω̟ικού και διοίκηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Οι α̟οφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, 
συµ̟εριλαµβανοµένης της αµοιβής και της διάρκειας της ̟εριόδου α̟ασχόλησης 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, λαµβάνονται α̟ό το 
Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ̟ου διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
̟αρόντος και καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα µε τους όρους της ̟αραγράφου 2. 
2. Η ταυτότητα και οι όροι ̟ου διέ̟ουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της 
θητείας των ̟ροσώ̟ων ̟ου διορίζονται α̟ό το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο ως µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, και οι λόγοι κάθε ̟ροτεινόµενης 
α̟όφασης λήξης της ̟εριόδου α̟ασχόλησης, κοινο̟οιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι 
αυτοί καθίστανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων α̟ό την 
κοινο̟οίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ µ̟ορεί να εγείρει 
αντιρρήσεις ως ̟ρος τις α̟οφάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 του 
̟αρόντος άρθρου: 
(α) εφόσον ̟ροκύψουν αµφιβολίες αναφορικά µε την ε̟αγγελµατική ανεξαρτησία 
του ̟ροτεινόµενου ̟ροσώ̟ου, ή/και 
(β) στην ̟ερί̟τωση ̟ρόωρης λήξης ̟εριόδου α̟ασχόλησης, εάν υ̟άρχουν 
αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της ̟ρόωρης λήξης. 
3. Τα µισά ̟λέον ενός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή 
άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και, σε κάθε ̟ερί̟τωση 
όλα τα ̟ρόσω̟α ̟ου ασκούν τη διοίκηση ή λαµβάνουν α̟οφάσεις καθηµερινής 
διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι αναφέρονται α̟ευθείας στα ̟ρόσω̟α αυτά για 
ζητήµατα ̟ου αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ, 
δεν ̟ρέ̟ει να κατέχουν ε̟αγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή ε̟ιχειρηµατική 
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, η ο̟οία να συνδέεται µε τη ∆ΕΠΑ ΑΕ ή µε ο̟οιοδή̟οτε 
άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρησή της, ̟έραν του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, 
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ούτε µε τους µετόχους ̟ου ασκούν τον Έλεγχο της ∆ΕΠΑ ΑΕ, µε εξαίρεση τους 
υ̟όλοι̟ους φορείς, οργανισµούς ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ̟ριν α̟ό το διορισµό τους. Τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε 
εκτελεστικές αρµοδιότητες ̟ου δεν υ̟όκεινται στον ̟εριορισµό του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική 
δραστηριότητα στη ∆ΕΠΑ ΑΕ για ̟ερίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών ̟ριν α̟ό το 
διορισµό τους. 
4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε 
εκτελεστικές αρµοδιότητες καθώς και το ̟ροσω̟ικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν ̟ρέ̟ει να 
έχουν άλλη ε̟αγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή ε̟ιχειρηµατική σχέση, άµεσα 
ή έµµεσα, ̟ου να συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τµήµα ή κλάδο της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή µε 
άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρησή ή µε τους µετόχους ̟ου ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου 
συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και το ̟ροσω̟ικό του ∆ΕΣΦΑ 
ΑΕ α̟αγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές ή άλλες κινητές αξίες στη 
∆ΕΠΑ ΑΕ ή σε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τµήµα ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άµεσα 
ή έµµεσα συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των 
ε̟ιχειρήσεων αυτών. Στην α̟αγόρευση του αµέσως ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν 
εµ̟ί̟τει η έµµεση κατοχή τέτοιων εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών µέσω 
κατοχής µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3283/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 210) ή µέσω συµµετοχής σε άλλα σύνθετα ε̟ενδυτικά ̟ροϊόντα για ιδιώτες 
ε̟ενδυτές, ό̟ως οι δοµηµένες τρα̟εζικές ̟ροθεσµιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις 
ζωής συνδεδεµένες µε ε̟ενδύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13γ 
̟αράγραφος Α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α’ 10), ό̟ως ισχύει, ή µέσω συµµετοχής σε 
οµαδικά ̟ρογράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε 
ασφαλιστικούς φορείς ε̟ο̟τευόµενους α̟ό το Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε 
εκτελεστικές αρµοδιότητες καθώς και το ̟ροσω̟ικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν ̟ρέ̟ει να 
έχουν κανένα συµφέρον ούτε να λαµβάνουν οικονοµικό όφελος, άµεσα ή έµµεσα, 
̟ου να συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρηση 
της ∆ΕΠΑ ΑΕ. Η αµοιβή τους δεν εξαρτάται α̟ό τις δραστηριότητες ή τα 
α̟οτελέσµατα της ∆ΕΠΑ ΑΕ ̟έραν των δραστηριοτήτων ή των α̟οτελεσµάτων του 
∆ΕΣΦΑ ΑΕ. ∆εν συνιστά ̟αράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκο̟ούς του 
̟αρόντος η έµµεση κατοχή εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών κατά την έννοια 
του τελευταίου εδαφίου της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου 4.  
6. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού 
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ̟αρόντος, την ̟ρόωρη λήξη της 
α̟ασχόλησής τους, ώστε η ΡΑΕ να ενεργήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος. 
7. Μετά τη λήξη της ̟εριόδου α̟ασχόλησής τους στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, τα µέλη του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές 
αρµοδιότητες υ̟οχρεούνται να µην έχουν ε̟αγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον 
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ή ε̟ιχειρηµατική σχέση ̟ου να συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη 
Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρηση της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή µε τους µετόχους ̟ου ασκούν τον Έλεγχό 
της για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Οµοίως α̟αγορεύεται στη ∆ΕΠΑ ΑΕ να 
α̟ασχολεί µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε 
εκτελεστικές αρµοδιότητες του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟αγγελµατική θέση ή 
ευθύνη ή ε̟ιχειρηµατική σχέση ̟ου να συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε τµήµα ή κλάδο ή 
άλλη Συνδεδεµένη  Ε̟ιχείρηση της ∆ΕΠΑ ΑΕ ή µε τους µετόχους ̟ου ασκούν τον 
Έλεγχό της για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών α̟ό τη λήξη της α̟ασχόλησής τους.     
8. Οι ̟αράγραφοι 4 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα  
̟ρόσω̟α ̟ου ασκούν διοίκηση ή λαµβάνουν α̟οφάσεις καθηµερινής διαχείρισης 
του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται α̟ευθείας στα ̟ρόσω̟α αυτά για ζητήµατα ̟ου 
αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ.  
9. Στους ̟αραβάτες των διατάξεων των ̟αραγράφων 3 έως 8 του ̟αρόντος 
ε̟ιβάλλεται µε α̟όφαση της ΡΑΕ ̟ρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ̟αρόντος. 

Άρθρο 63Ε 
Σύνθεση και αρµοδιότητες του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 72 και κατά 
̟αρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο είναι 
υ̟εύθυνο για τη λήψη των α̟οφάσεων ̟ου µ̟ορεί να έχουν σηµαντική ε̟ί̟τωση 
στην αξία των ̟άγιων στοιχείων των µετόχων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, ειδικότερα των 
α̟οφάσεων σχετικά µε την έγκριση των ετησίων και µακρο̟ρόθεσµων σχεδίων 
χρηµατοδότησης, τις δανειακές υ̟οχρεώσεις του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και το ύψος των 
µερισµάτων ̟ου διανέµονται στους µετόχους του. Α̟ό τις α̟οφάσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν 
στην αρµοδιότητα του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου εξαιρούνται όσες σχετίζονται µε τις 
καθηµερινές δραστηριότητες του ΕΣΦΑ, µε τη διαχείριση του ΕΣΦΑ και µε τις 
δραστηριότητες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την κατάρτιση του Προγράµµατος 
Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ, το ο̟οίο ανα̟τύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του 
̟αρόντος. 
2. Το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο α̟οτελείται α̟ό ε̟τά (7) µέλη τα ο̟οία διαθέτουν 
εξειδικευµένη εµ̟ειρία στον τοµέα της ενέργειας. Η σύνθεση των µελών του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
(α) τέσσερα (4) µέλη διορίζονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, 
(β) δύο (2) µέλη διορίζονται α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και 
(γ) ένα (1) µέλος διορίζεται α̟ό το ̟λέον αντι̟ροσω̟ευτικό συνδικαλιστικό όργανο 
του ̟ροσω̟ικού του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. 
Ο κατά τα ανωτέρω διορισµός των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου τελεί υ̟ό την 
έγκριση της ΡΑΕ, η ο̟οία τεκµαίρεται ότι έχει ̟αρασχεθεί σιω̟ηρά, εφόσον η ΡΑΕ 
δεν ̟ροβάλει αντιρρήσεις εντός της ̟ροθεσµίας της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος. 
3. Η ταυτότητα και οι όροι ̟ου διέ̟ουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της 
̟εριόδου α̟ασχόλησης ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε ̟ροτεινόµενης α̟όφασης 
τερµατισµού της ̟εριόδου α̟ασχόλησης των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου, 
κοινο̟οιούνται στη ΡΑΕ εντός δέκα ηµερών α̟ό τον διορισµό, την ανανέωση ή τον 
τερµατισµό της α̟ασχόλησης των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου, µε ε̟ιµέλεια 
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των ̟ροσώ̟ων ̟ου έχουν δικαίωµα διορισµού ή του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται 
να ̟ροβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων α̟ό την 
κοινο̟οίηση των ̟ροτεινόµενων µελών, εφόσον δεν ̟ληρούνται τα κριτήρια της 
ε̟όµενης ̟αραγράφου 4. 
4. Η σύνθεση του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου θα ̟ρέ̟ει σε κάθε ̟ερί̟τωση να 
εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των ε̟τά (7) µελών του Ε̟ο̟τικού 
Συµβουλίου: 
(α) δεν κατείχαν καµία ε̟αγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή ε̟ιχειρηµατική 
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, ̟ου να συνδέεται µε τη ∆ΕΠΑ ΑΕ ή µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο 
τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρησή της, ̟έραν του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, ή µε 
τους µετόχους ̟ου ασκούν τον Έλεγχό της, µε εξαίρεση τους υ̟όλοι̟ους φορείς του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ̟ριν α̟ό το διορισµό 
τους, και  
(β) συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων 4 ως 7 του άρθρου 63∆ του 
̟αρόντος. 
5. Η α̟όφαση για την ̟ρόωρη λήξη της α̟ασχόλησης οιουδή̟οτε µέλους του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου κοινο̟οιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός 
τριών (3) εβδοµάδων α̟ό την ως άνω κοινο̟οίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει 
αντιρρήσεις βάσει αµφιβολιών ως ̟ρος την αιτιολόγηση της ̟ρόωρης λήξης της 
α̟ασχόλησης του µέλους.  
6. Ο  διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου 
και  η  για  ο̟οιοδή̟οτε λόγο ̟αύση τους υ̟όκεινται στις διατυ̟ώσεις 
δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως 
κάθε φορά ισχύει. 
7. Οι διατάξεις του άρθρου 23α  του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και 
για τα µέλη του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου. 
8. Με α̟όφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λε̟τοµέρειες της 
διαδικασίας κοινο̟οίησης των ̟ροτεινόµενων µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου 
και τα κριτήρια αξιολόγησης της ̟λήρωσης των ̟ροϋ̟οθέσεων του ̟αρόντος ως 
̟ρος τη νόµιµη σύνθεση των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου.   

Άρθρο 63ΣΤ 
Συνεδρίαση και λήψη α̟οφάσεων του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου 

1. Το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα εντός τριών (3) ηµερών α̟ό το 
διορισµό των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει 
µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρό του. Το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο υ̟οχρεούται να 
συνεδριάζει στην έδρα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον µία (1) φορά ανά εταιρική 
χρήση και εκτάκτως ό̟οτε α̟αιτείται α̟ό τις εταιρικές ανάγκες, µετά α̟ό 
̟ρόσκληση ̟ου γνωστο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια του Προέδρου του στα µέλη του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου και τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης τουλάχιστον ε̟τά (7) 
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η ̟ρόσκληση θα 
̟ρέ̟ει να αναγράφει µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην 
̟ρόσκληση ε̟ισυνά̟τεται έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ̟ου 
̟αρέχει τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες για τις υ̟οθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο ̟ου 
αυτές είναι χρήσιµες για την ̟ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου ̟αρίσταται χωρίς 
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δικαίωµα ψήφου ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
̟αραγράφου 8 του άρθρου 63Η του ̟αρόντος.  
2. Το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και δύο (2) εκ των µελών του ή 
ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης  µε ̟ρόσκληση ̟ου κοινο̟οιείται τουλάχιστον ε̟τά (7) 
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό τη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα µέλη του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου και τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός 
̟ου συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η ̟ρόσκληση θα ̟ρέ̟ει να αναγράφει µε σαφήνεια τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κοινο̟οιείται εντός της ως άνω ̟ροθεσµίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και στη ΡΑΕ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υ̟οχρεούται να κοινο̟οιήσει στα µέλη του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου και τον 
Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 
του ̟αρόντος έκθεση εντός ̟ροθεσµίας  τριών (3) ηµερών α̟ό την ως άνω 
κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να αρνηθεί την 
̟αροχή των ̟ληροφοριών για σ̟ουδαίο λόγο, ο ο̟οίος αναγράφεται στα ̟ρακτικά.  
3. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου ̟ου 
κοινο̟οιείται στα υ̟όλοι̟α µέλη του, τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν 
α̟ό την ̟ρογραµµατισθείσα σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων 1 και 2 του 
̟αρόντος συνεδρίαση, αναβάλλεται µια µόνο φορά η λήψη α̟οφάσεων α̟ό το 
Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο για όλα ή ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η αίτηση 
θα ̟ρέ̟ει να ορίζει την ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης των µελών του Ε̟ο̟τικού 
Συµβουλίου, η ο̟οία όµως δεν µ̟ορεί να α̟έχει ̟ερισσότερο α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες 
α̟ό τη χρονολογία της αναβολής. Η µετά α̟ό αναβολή συνέλευση των µελών του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου α̟οτελεί συνέχιση της ̟ροηγούµενης. 
4. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την 
τήρηση των ως άνω διατυ̟ώσεων, εφόσον ̟αρίστανται όλα τα µέλη του και ο 
Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη α̟οφάσεων. 
5. Το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο βρίσκεται σε α̟αρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
̟αρίστανται ή αντι̟ροσω̟εύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των µελών του. Οι 
α̟οφάσεις του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε α̟όλυτη 
̟λειοψηφία των ̟αρόντων και αντι̟ροσω̟ευόµενων µελών. Κάθε µέλος δύναται 
να αντι̟ροσω̟εύσει έγκυρα µόνο ένα άλλο µέλος. Η αντι̟ροσώ̟ευση 
α̟οδεικνύεται µόνο µε έγγραφο ̟ου έχει τη θεωρηµένη υ̟ογραφή του 
αντι̟ροσω̟ευόµενου µέλους και το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται στο ειδικό βιβλίο ̟ου 
τηρείται σύµφωνα µε την αµέσως ε̟όµενη ̟αράγραφο. Η αντι̟ροσώ̟ευση δεν 
δύναται να ανατεθεί σε ̟ρόσω̟α άλλα εκτός των µελών του Ε̟ο̟τικού 
Συµβουλίου.  
6. Οι συζητήσεις και α̟οφάσεις του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου καταχωρούνται 
̟εριλη̟τικά σε ειδικό βιβλίο ̟ου µ̟ορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 
σύστηµα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται ε̟ίσης κατάλογος των ̟αραστάντων ή 
αντι̟ροσω̟ευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, µελών του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου. Τα 
̟ρακτικά υ̟ογράφονται α̟ό τα µέλη ̟ου ̟αραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση και 
τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον έχει ̟αραστεί κατά τη συνεδρίαση. 
Αντίγραφα των ̟ρακτικών εκδίδονται ε̟ισήµως α̟ό τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλο ̟ρόσω̟ο ̟ου ορίζεται ̟ρος τούτο α̟ό το 
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καταστατικό, χωρίς να α̟αιτείται άλλη ε̟ικύρωσή τους. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται 
να χορηγεί στους µετόχους του αντίγραφα των ̟ρακτικών του Ε̟ο̟τικού 
Συµβουλίου.  
7. Η κατάρτιση και υ̟ογραφή ̟ρακτικού α̟ό όλα τα µέλη του Ε̟ο̟τικού 
Συµβουλίου ή τους αντι̟ροσώ̟ους τους και τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον η 
̟αρουσία του κατά τη συνεδρίαση του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου α̟αιτείται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 63Η του ̟αρόντος, ισοδυναµεί µε 
α̟όφαση του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει ̟ροηγηθεί συνεδρίαση. 
8. Οι α̟οφάσεις του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου κοινο̟οιούνται εντός ̟έντε (5) ηµερών 
α̟ό τη λήψη τους στη ΡΑΕ. Α̟οφάσεις του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου ̟ου υ̟άγονται 
στις ̟ράξεις και τα στοιχεία ̟ου υ̟οβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, καταχωρούνται 
στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της αρµόδιας αρχής και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 
2190/1920. 
9. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 4 και 7 του ̟αρόντος εφαρµόζονται κατ’ αναλογία 
και για τις α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων 
του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η συµµετοχή του Υ̟ευθύνου Συµµόρφωσης σε αυτές είναι 
υ̟οχρεωτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 63Η του 
̟αρόντος.  
10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντοµότερες ̟ροθεσµίες σύγκλησης του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου, καθώς και τη δυνατότητά σύγκλησής του α̟ό τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή/και α̟ό µετόχους εκ̟ροσω̟ούντες 
το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.  

Άρθρο 63Ζ 
Ακυρωσία και ακυρότητα των α̟οφάσεων του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου 

1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ̟αραγράφου 3 και των 
̟αραγράφων 5 ως 11 του άρθρου 35α, καθώς και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 
2190/1920, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’ αναλογική εφαρµογή για τις 
α̟οφάσεις του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. 

Άρθρο 63Η 
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης 

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρµογή ̟ρόγραµµα 
συµµόρφωσης στο ο̟οίο αναφέρονται τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται ̟ροκειµένου να 
α̟οκλείεται η διακριτική συµ̟εριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
̟αρακολούθηση της συµµόρφωσής του ̟ρος το εν λόγω ̟ρόγραµµα. Στο 
̟ρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υ̟οχρεώσεις των 
εργαζοµένων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ για την ε̟ίτευξη των εν λόγω στόχων. Το ̟ρόγραµµα 
αυτό υ̟όκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η ο̟οία τεκµαίρεται ότι έχει ̟αρασχεθεί 
σιω̟ηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων α̟ό την 
υ̟οβολή του ̟ρογράµµατος ̟ρος έγκριση. Το εγκεκριµένο ̟ρόγραµµα 
συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εντός ̟έντε (5) ηµερών 
α̟ό την έγκρισή του. Υ̟ό την ε̟ιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, ό̟ως αυτές 
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̟ροσδιορίζονται µε το άρθρο 20 του ̟αρόντος, η συµµόρφωση ̟ρος το ̟ρόγραµµα 
υ̟όκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υ̟εύθυνου Συµµόρφωσης. 
2. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται α̟ό το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο, µε την 
ε̟ιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
̟αρόντος. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης µ̟ορεί να είναι και νοµικό ̟ρόσω̟ο, ο̟ότε 
υ̟οχρεούται να ορίσει ένα φυσικό ̟ρόσω̟ο για την άσκηση των εξουσιών του 
νοµικού ̟ροσώ̟ου ως Υ̟ευθύνου Συµµόρφωσης. Οι ̟αράγραφοι 2 ως 7 του 
άρθρου 63∆ του ̟αρόντος εφαρµόζονται αναλογικά και για τον Υ̟εύθυνο 
Συµµόρφωσης. 
3. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για: 
(α) την ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης του ̟ρογράµµατος συµµόρφωσης, 
(β) την εκ̟όνηση ετήσιας έκθεσης στην ο̟οία καθορίζονται τα µέτρα ̟ου 
λαµβάνονται για την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος συµµόρφωσης, και την υ̟οβολή 
της στη ΡΑΕ, 
(γ) την υ̟οβολή έκθεσης στο Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο και την έκδοση συστάσεων 
σχετικά µε το ̟ρόγραµµα συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, 
(δ) την κοινο̟οίηση ̟ρος τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής ̟αράβασης ως ̟ρος την 
εφαρµογή του ̟ρογράµµατος συµµόρφωσης, και 
(ε) την υ̟οβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµ̟ορικές και οικονοµικές σχέσεις 
µεταξύ της ∆ΕΠΑ ΑΕ και του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.  
4. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης υ̟οβάλλει στη ΡΑΕ τις α̟οφάσεις ̟ου ̟ροτείνονται 
σχετικά µε το ε̟ενδυτικό ̟ρόγραµµα ή µε µεµονωµένες ε̟ενδύσεις στο ΕΣΦΑ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υ̟οβολή είναι η ηµεροµηνία υ̟οβολής του 
̟ρογράµµατος α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ στο Ε̟ο̟τικό 
Συµβούλιο. 
5. Εάν η ∆ΕΠΑ ΑΕ στη γενική συνέλευση ή µε την ψηφοφορία των µελών του 
Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου ̟ου έχει διορίσει εµ̟οδίζει τη λήψη α̟όφασης µε συνέ̟εια 
να ̟αρεµ̟οδίζονται ή να καθυστερούν οι ε̟ενδύσεις ̟ου βάσει του Προγράµµατος 
Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ ε̟ρόκειτο να εκτελεστούν στα ε̟όµενα τρία (3) χρόνια, ο 
Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης υ̟οχρεούται να το αναφέρει στη ΡΑΕ, η ο̟οία στη 
συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του ̟αρόντος. 
6. Οι όροι ̟ου διέ̟ουν την εντολή ή οι όροι α̟ασχόλησης του Υ̟ευθύνου 
Συµµόρφωσης, ̟εριλαµβανοµένης και της διάρκειας της εντολής του, υ̟όκεινται 
στην ̟ροηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι ως άνω όροι 
εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υ̟ευθύνου Συµµόρφωσης, 
συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟αροχής όλων των ̟όρων ̟ου α̟αιτούνται για την 
εκ̟λήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υ̟εύθυνος 
Συµµόρφωσης δεν ε̟ιτρέ̟εται να κατέχει άλλη ε̟αγγελµατική θέση, ευθύνη ή 
συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, στη ∆ΕΠΑ ΑΕ ή σε ο̟οιοδή̟οτε κλάδο ή τµήµα της ή 
άλλη Συνδεδεµένη Ε̟ιχείρησή της ή στους ελέγχοντες µετόχους της. 
7. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης υ̟οβάλλει τακτικά έκθεση, είτε ̟ροφορικώς είτε 
γρα̟τώς, ̟ρος τη ΡΑΕ και έχει το δικαίωµα να υ̟οβάλλει τακτικά έκθεση, είτε 
̟ροφορικώς είτε γρα̟τώς, στο Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε 
̟ερί̟τωση, ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης υ̟οβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και την 
31 Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην ο̟οία ̟εριγράφονται τα µέτρα ̟ου 
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έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του ̟ρογράµµατος συµµόρφωσης. η ο̟οία 
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την 
υ̟οβολή της στη ΡΑΕ Με βάση τις εκθέσεις του Υ̟ευθύνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ 
αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και µ̟ορεί µε α̟όφασή της να 
ε̟ιβάλλει την τρο̟ο̟οίηση του ̟ρογράµµατος συµµόρφωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, υ̟οδεικνύοντας 
για το σκο̟ό αυτό τα κατάλληλα µέτρα. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται να 
συµµορφωθεί µε τις υ̟οδείξεις της ΡΑΕ και να υ̟οβάλει ̟ρος έγκριση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1, νέο ̟ρόγραµµα συµµόρφωσης εντός ̟ροθεσµίας 
δεκα̟έντε (15) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της α̟όφασης της ΡΑΕ. Η 
ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του ̟ρογράµµατος 
συµµόρφωσης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µέχρι και την 30 Α̟ριλίου έκαστου έτους. 
8. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης µ̟ορεί να συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου σε όλες 
τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου και της 
γενικής συνέλευσης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης 
υ̟οχρεούται να συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις ̟ου εξετάζουν τα ακόλουθα 
θέµατα: 
(α) τους όρους ̟ρόσβασης στο ΕΣΦΑ, ό̟ως καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 
715/2009, ειδικότερα όσον αφορά στα τιµολόγια, τις υ̟ηρεσίες ̟ρόσβασης τρίτων, 
την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την 
εξισορρό̟ηση και τις δευτερογενείς αγορές,  
(β) έργα ̟ου αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανά̟τυξη 
του ΕΣΦΑ, συµ̟εριλαµβανοµένων των ε̟ενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για 
το ΕΣΦΑ και των ε̟ενδύσεων σε νέες συνδέσεις µεταφοράς, στην ε̟έκταση του 
δυναµικού και στη βελτιστο̟οίηση του υ̟άρχοντος δυναµικού για το ΕΣΦΑ, 
(γ) αγορές ή ̟ωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου α̟αραίτητες για τη 
λειτουργία του ΕΣΦΑ. 
Η µη συµµετοχή του Υ̟εύθυνου Συµµόρφωσης στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης του ∆ΕΣΦΑ 
ΑΕ δεν συνε̟άγεται ακυρότητα των σχετικών α̟οφάσεων ̟αρά µόνον εάν δεν έχει 
λάβει χώρα η νοµότυ̟η και εµ̟ρόθεσµη κλήση του Υ̟εύθυνου Συµµόρφωσης.    
9. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης ̟αρακολουθεί τη συµµόρφωση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε το 
άρθρο 66 του ̟αρόντος. 
10. Ο Υ̟εύθυνος Συµµόρφωσης έχει ̟ρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και στα 
γραφεία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, καθώς και σε όλα τα ̟ληροφοριακά στοιχεία ̟ου είναι 
α̟αραίτητα για την εκ̟λήρωση των καθηκόντων του, χωρίς ̟ροηγούµενη 
αναγγελία. 
11. Μετά α̟ό ̟ροηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, το Ε̟ο̟τικό Συµβούλιο µ̟ορεί να 
̟αύσει τον Υ̟εύθυνο Συµµόρφωσης. Η ΡΑΕ µε α̟όφασή της ̟αύει τον Υ̟εύθυνο 
Συµµόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή ε̟αγγελµατικής ε̟άρκειας. 
12. Σε ̟ερί̟τωση ̟αρακώλυσης της δυνατότητας ̟ρόσβασης του Υ̟ευθύνου 
Συµµόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο ύψους α̟ό €20.000 ως €100.000, χωρίς να α̟οκλείεται και η ε̟ιβολή 
άλλων διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
̟αρόντος. 
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13. Η ΡΑΕ µε α̟όφασή της µ̟ορεί να ̟αρέχει κατευθυντήριες γραµµές ως ̟ρος την 
εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος. 

Άρθρο 63Θ 
Ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ και εξουσία λήψης α̟οφάσεων για ε̟ενδύσεις 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)) 

1. Κάθε έτος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ∆ΕΣΦΑ 
ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράµµατος Ανά̟τυξης 
ΕΣΦΑ για τα ε̟όµενα δέκα (10) έτη. 
2. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της 
ανά̟τυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα ο̟οία α̟αιτείται να 
εκτελεσθούν κατά τα ε̟όµενα δέκα (10) έτη α̟ό τη θέσ̟ιση του ανωτέρω 
Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρό̟ος κατασκευής των έργων αυτών, 
καθώς και το ̟ροϋ̟ολογιζόµενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανά̟τυξης 
ΕΣΦΑ ̟εριλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανά̟τυξης, ενίσχυσης και 
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα ο̟οία έχει ληφθεί η α̟όφαση εκτέλεσης, καθώς και σε 
νέα έργα ανά̟τυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των ο̟οίων 
α̟αιτείται να ξεκινήσει εντός των ε̟όµενων τριών (3) ετών.  
3. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 
οφείλει να λάβει υ̟όψη:  
(α)  Στοιχεία της υφιστάµενης και της ̟ροβλε̟όµενης ̟ροσφοράς και ζήτησης 
φυσικού αερίου.  
(β)  Την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινής ωφελείας και την 
ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο, κατά τρό̟ο αξιό̟ιστο. 
(γ)  Τη βελτίωση της ε̟άρκειας και της α̟οδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη 
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε στόχο την ̟ρόληψη συµφορήσεων, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης ̟ρόσβασης ή α̟αγόρευσης 
διαµετακόµισης. 
(δ)  Την τροφοδοσία νέων ̟εριοχών µε φυσικό αέριο µε στόχο την ̟εριφερειακή 
ανά̟τυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας ̟ρόσβασης νέων Χρηστών. 
(ε)  Την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. 
(στ)  Το διακοινοτικό ̟ρόγραµµα ανά̟τυξης και τα ̟εριφερειακά ε̟ενδυτικά 
̟ρογράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου (β) της ̟αραγράφου 3 του 
άρθρου 8 και της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
715/2009.  
(ζ)  Τη βιωσιµότητα των έργων ̟ου εντάσσονται στο Πρόγραµµα και τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησής τους, εκτός του ̟λαισίου του Προγράµµατος Ανά̟τυξης. 
4. O ∆ΕΣΦΑ ΑΕ οριστικο̟οιεί το Πρόγραµµα Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ λαµβάνοντας 
υ̟όψη τα α̟οτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και το υ̟οβάλλει στη ΡΑΕ.  
5. Η ΡΑΕ θέτει το υ̟οβληθέν Πρόγραµµα Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ σε δηµόσια 
διαβούλευση µε τους υφιστάµενους και δυνητικούς Χρήστες. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
στη δηµόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και 
κάθε ενδιαφερόµενος ̟ου τεκµηριώνει έννοµο συµφέρον. Τα α̟οτελέσµατα της 
δηµόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι ̟ιθανές ανάγκες νέων ε̟ενδύσεων ̟ου 
̟ροέκυψαν α̟ό τη δηµόσια διαβούλευση, δηµοσιεύονται α̟ό τη ΡΑΕ στην 
ιστοσελίδα της. 



165 

 

6. Η ΡΑΕ δύναται να α̟οφασίσει σχετικά µε τρο̟ο̟οίηση του υ̟οβληθέντος 
Προγράµµατος Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, λαµβάνοντας υ̟όψη ιδίως:  
(α) Πιθανές ε̟ενδυτικές ανάγκες ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τη δηµόσια διαβούλευση.  
(β) Τη συνέ̟εια του Προγράµµατος µε το διακοινοτικό ̟ρόγραµµα ανά̟τυξης και 
τα ̟εριφερειακά ε̟ενδυτικά ̟ρογράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου 
(β) της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 8 και της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Σε ̟ερί̟τωση αµφιβολίας σχετικά µε τη συµβατότητα 
του ̟ρογράµµατος Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ µε το διακοινοτικό ή τα ̟εριφερειακά 
̟ρογράµµατα, η ΡΑΕ δύναται να α̟ευθύνει σχετικό ερώτηµα στον Οργανισµό 
Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας.   
7. Η ΡΑΕ, µε την ολοκλήρωση των ̟ροβλε̟οµένων στις ̟αραγράφους 5 και 6, 
εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το Πρόγραµµα Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ και 
το κοινο̟οιεί στον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο 
∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το εγκεκριµένο 
Πρόγραµµα Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ και να το κοινο̟οιήσει στο Ευρω̟αϊκό ∆ίκτυο 
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
8. Η ΡΑΕ ̟αρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ. 
9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει µία ε̟ένδυση ̟ου σύµφωνα µε το 
Πρόγραµµα Ανά̟τυξης ΕΣΦΑ, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, ήταν ̟ρογραµµατισµένη να 
εκτελεσθεί κατά τα ε̟όµενα τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ̟έραν του 
ελέγχου του, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα α̟ό τα ακόλουθα µέτρα 
̟ροκειµένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της ε̟ένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί 
να έχει λόγο ύ̟αρξης βάσει του ̟λέον ̟ρόσφατου Προγράµµατος Ανά̟τυξης 
ΕΣΦΑ: 
(α)  Να α̟αιτήσει α̟ό τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την εν λόγω ε̟ένδυση. 
(β)  Να διοργανώσει διαδικασία ̟ρόσκλησης ̟ρος υ̟οβολή ̟ροσφορών, ανοικτή σε 
κάθε ε̟ενδυτή για την εν λόγω ε̟ένδυση. 
(γ)  Να υ̟οχρεώσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου ̟ροκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν οι α̟αραίτητες ε̟ενδύσεις και να ε̟ιτρα̟εί σε ανεξάρτητους 
ε̟ενδυτές να συµµετάσχουν στο κεφάλαιό του. 
10. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα τα ο̟οία ̟εριγράφονται στην 
̟ερί̟τωση (β) της ̟αραγράφου 9, δύναται να υ̟οχρεώσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί 
ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα εξής: 
(α)  Τη χρηµατοδότηση της ε̟ένδυσης α̟ό ο̟οιονδή̟οτε τρίτο. 
(β)  Την κατασκευή του έργου α̟ό ο̟οιονδή̟οτε τρίτο. 
(γ)  Την οικοδόµηση των νέων ̟άγιων στοιχείων ̟ου τον αφορούν. 
(δ)  Τη λειτουργία των νέων ̟άγιων στοιχείων ̟ου τον αφορούν. 
Στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ̟αρέχει στους ε̟ενδυτές όλες τις 
̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται για να ̟ραγµατο̟οιήσουν την ε̟ένδυση, συνδέει τα 
νέα ̟άγια στοιχεία µε το ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν γένει κάθε ̟ροσ̟άθεια 
̟ροκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή του ε̟ενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί 
χρηµατοοικονοµικοί διακανονισµοί υ̟όκεινται στην ̟ροηγούµενη έγκριση της 
ΡΑΕ.  
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11. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 9, 
το κόστος των εν λόγω ε̟ενδύσεων καλύ̟τεται α̟ό τα τιµολόγια ̟ου καθορίζονται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 98. 
12. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται να εκτελεί το Πρόγραµµα Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ µε 
βάση τους εγκεκριµένους Κανονισµούς Προµηθειών και Έργων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, οι 
ο̟οίοι εκδίδονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 
̟ροσαρµόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών αυτών στην εταιρική οργάνωση και 
στο σκο̟ό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται.  

Άρθρο 63Ι 
∆ιορισµός Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου 

(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Σε ̟ερί̟τωση συστηµατικής ̟αράβασης α̟ό τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ των υ̟οχρεώσεων 
̟ου υ̟έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου, ιδίως σε ̟ερί̟τωση κατ’ 
εξακολούθηση µερολη̟τικής συµ̟εριφοράς ̟ρος όφελος της Κάθετα 
Ολοκληρωµένης Ε̟ιχείρησης ∆ΕΠΑ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη α̟όφασή 
της ̟ου λαµβάνεται κατό̟ιν ̟ροηγούµενης ακρόασης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να διορίσει 
τρίτο ̟ρόσω̟ο ως ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ο ο̟οίος οργανώνεται και λειτουργεί ως 
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην Οδηγία 
2009/73/ΕΚ ιδίως στο άρθρο 14 αυτής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ διατηρεί 
την κυριότητα του συνόλου των στοιχείων ̟ου α̟αρτίζουν το ΕΣΦΑ.  
2. Στην ίδια ως άνω α̟όφαση της ΡΑΕ θα ̟ρέ̟ει να τεκµηριώνεται η συνδροµή των 
ακόλουθων ̟ροϋ̟οθέσεων: 
(α) ο υ̟οψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει 
α̟οδείξει ότι συµµορφώνεται ̟ρος τις α̟αιτήσεις του άρθρου 62 ̟αράγραφος 1 
στοιχεία (α), (β) και (γ) του ̟αρόντος, 
(β) ο υ̟οψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει 
α̟οδείξει ότι διαθέτει τους α̟αιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και 
ανθρώ̟ινους ̟όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του 
άρθρου 77, και του εγκεκριµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του 
̟αρόντος Προγράµµατος Ανά̟τυξης του ΕΣΦΑ, 
(γ) ο υ̟οψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει 
αναλάβει εγγράφως να συµµορφωθεί ̟ρος το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανά̟τυξης 
του ΕΣΦΑ υ̟ό την ̟αρακολούθηση της ΡΑΕ, 
(δ) ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ έχει α̟οδείξει την ικανότητά του να συµµορφωθεί µε τις 
υ̟οχρεώσεις ̟ου υ̟έχει α̟ό την ̟αράγραφο 5 του ̟αρόντος άρθρου. Για τον σκο̟ό 
αυτό, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεώνεται να ̟αράσχει όλα τα σχέδια συµβατικών 
ρυθµίσεων µε την υ̟οψήφια ε̟ιχείρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και 
(ε) ο υ̟οψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει 
α̟οδείξει την ικανότητά του να συµµορφωθεί µε τις υ̟οχρεώσεις ̟ου υ̟έχει, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, συµ̟εριλαµβανοµένης της συνεργασίας 
µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ευρω̟αϊκό και 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. 
3. Εφόσον ο υ̟οψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις της αµέσως ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου 2 ή του άρθρου 74 
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του ̟αρόντος, εφαρµόζεται η διαδικασία ̟ιστο̟οίησης είτε του άρθρου 73 του 
̟αρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 74 του 
̟αρόντος νόµου. 
3. Κάθε Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου ̟ου διορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου είναι υ̟εύθυνος για τη χορήγηση 
και τη διαχείριση της ̟ρόσβασης τρίτων, συµ̟εριλαµβανοµένης της είσ̟ραξης 
τελών ̟ρόσβασης και ε̟ιβαρύνσεων συµφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ και για τη διασφάλιση της 
µακρο̟ρόθεσµης ικανότητας του ΕΣΦΑ να αντα̟οκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µε 
̟ρογραµµατισµό ε̟ενδύσεων. Για την ανά̟τυξη του ΕΣΦΑ, ο Ανεξάρτητος 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου είναι υ̟εύθυνος για τον 
̟ρογραµµατισµό (συµ̟εριλαµβανοµένης της διαδικασίας αδειοδότησης), την 
κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υ̟οδοµής. Για το σκο̟ό αυτό, ο 
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος ενεργεί ως διαχειριστής του ΕΣΦΑ σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν µ̟ορεί να ορίζεται ως 
υ̟εύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση ̟ρόσβασης τρίτων ούτε και για τον 
̟ρογραµµατισµό των ε̟ενδύσεων. 
4. Σε ̟ερί̟τωση διορισµού Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ως κύριος των 
̟αγίων του ΕΣΦΑ υ̟οχρεούται: 
(α) να ̟αρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη στον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την εκ̟λήρωση των καθηκόντων του, 
συµ̟εριλαµβανοµένων ιδιαίτερα όλων των συναφών ̟ληροφοριών, 
(β) να χρηµατοδοτεί τις ε̟ενδύσεις τις ο̟οίες α̟οφασίζει ο Ανεξάρτητος 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου και εγκρίνει η ΡΑΕ ή να συµφωνεί στη 
χρηµατοδότησή τους α̟ό ο̟οιονδή̟οτε ενδιαφερόµενο τρίτο, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου. 
Οι σχετικοί διακανονισµοί χρηµατοδότησης υ̟όκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Πριν 
α̟ό την έγκριση αυτή, η ΡΑΕ διαβουλεύεται µε τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ  και µε τους Χρήστες 
του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ̟αρόντος, 
(γ) να µεριµνά για την κάλυψη της ευθύνης ̟ου αφορά στα ̟άγια στοιχεία του 
ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση το µέρος της ευθύνης ̟ου αφορά τα καθήκοντα του 
Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου, και 
(δ) να ̟αρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των ε̟εκτάσεων 
του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση τις ε̟ενδύσεις για τις ο̟οίες, σύµφωνα µε το στοιχείο (β), 
συµφώνησε να χρηµατοδοτηθούν α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ενδιαφερόµενο µέρος, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου. 
5. Η ΡΑΕ ε̟ο̟τεύει την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ως κυρίου 
του ΕΣΦΑ και λαµβάνει κάθε σχετικό µέτρο σε στενή συνεργασία µε την Ε̟ιτρο̟ή 
Ανταγωνισµού για τη συµµόρφωση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις ̟ου 
υ̟έχει µε την ̟αράγραφο 4 του ̟αρόντος. 
6. Ο διορισµός Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
̟αρόντος, δεν α̟αλλάσσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ α̟ό τις υ̟οχρεώσεις ̟ου υ̟έχει 
σύµφωνα µε τα άρθρα 63Β ως και 63Η του ̟αρόντος.» 
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Ι.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4001/2011  

 
1. Εντός ενός µήνα α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται 

να τρο̟ο̟οιήσει το καταστατικό του, ̟ροκειµένου αυτό να εναρµονισθεί µε τις 
διατάξεις των άρθρων 63Α έως 63Θ του ν. 4001/2011. 

 
2. Εντός της ̟ροθεσµίας της ̟αραγράφου 1 ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται να καταρτίσει 

και να θέσει σε εφαρµογή το ̟ρόγραµµα συµµόρφωσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 63Η του ν. 4001/2011. 

 

3. Εντός δύο µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υ̟οχρεούται 
να υ̟οβάλει αίτηµα ̟ιστο̟οίησης στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
64 ή 65. Μέχρι την ̟ιστο̟οίησή του, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες του 
∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4001/2011.  

 
4. Η διάταξη της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 καταργείται. 

 

5. Η ̟ροβλε̟όµενη στο άρθρο 53 του ν. 4001/2012 ̟ροθεσµία για την έκδοση των 
α̟οφάσεων του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
καθώς και των κοινών α̟οφάσεων του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην συναρµόδιων Υ̟ουργών, µε τις ο̟οίες 
καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώ̟ιση της Ενεργειακής Πενίας, 
ό̟ως ιδίως τα εθνικά Σχέδια ∆ράσης, ̟αρατείνεται έως την 31.7.2013. 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕ∆ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
IA.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΑΕ∆ 

I) Καταργούµενες διατάξεις ̟ου αφορούν σε ειδικές ε̟ιδοτήσεις ανεργίας και   
ειδικές εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας. 

1. Α̟ό 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων, ό̟ως ισχύουν σήµερα 
κατά το µέρος ̟ου αφορούν σε ειδικές ε̟ιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές 
εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς  οι κανονιστικές και οι διοικητικές 
̟ράξεις, ̟ου εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους : 

-Το άρθρο  43 του ν. 2778/1999 (Α’ 295) µε εξαίρεση την ̟αράγραφο 5.  
-Το άρθρο  7 του ν. 2941/2001  (Α’ 201) µε εξαίρεση την ̟αράγραφο  8.                  
-Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 (Α’  111), 
-Η ̟αρ. 4 του άρθρου  14 του ν. 3385/2005 (Α’  210).  
-Τα άρθρο 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α’  272) µε εξαίρεση την ̟αράγραφο  4 του 
άρθρου  11.  
-Το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α’  105), ό̟ως αντικαταστάθηκε α̟ό το άρθρο  11 
του ν. 3660/2008 (Α’  78),  
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-Οι ̟αράγραφοι  4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006  (Α’ 272) 
-Το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α’  24), µε εξαίρεση τις  ̟αραγράφους  10 και 11.  
-Οι ̟αράγραφοι 2 και . 3 του άρθρου 1 καθώς και το άρθρο 2 του ν.3667/2008  (Α’  
114) 
-Το άρθρο  3 του ν. 3717/2008 (Α’  239),  
-Το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α’  27),  
-Το άρθρο 32  του ν. 3762/2009 (Α’ 75), 
-Οι ̟αράγραφοι  4 ,5 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3996/2011 (Α’  170). 

2. Οι ε̟ιδοτούµενοι την 31.12.2012, µε βάση τις ̟αρα̟άνω καταργούµενες διατάξεις, 
συνεχίζουν  α̟ό 1.1.2013 να ε̟ιδοτούνται µε βάση τις κοινές ̟ερί ανεργίας 
διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο ε̟ίδοµα ανεργίας για χρονικό 
διάστηµα 12 µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 ( Α’  
197), ό̟ως ισχύουν. 

 
3. Ε̟ιδοτούµενοι την 31.12.2012, των ο̟οίων η ε̟ιδότηση µε βάση τις ̟αρα̟άνω 

καταργούµενες διατάξεις λήγει ̟ριν την 31.12.2013, συνεχίζουν α̟ό 1.1.2013 να 
ε̟ιδοτούνται µε βάση τις κοινές ̟ερί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το 
βασικό µηνιαίο ε̟ίδοµα ανεργίας, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου  21 του 
ν.δ.2961/54 (Α’ 197) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ε̟ιδότησης, ό̟ως αυτή έχει 
̟ροσδιοριστεί µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις. 

 

4. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ουδείς άνεργος ε̟ιδοτούµενος µ̟ορεί να συνεχίσει να 
ε̟ιδοτείται µετά την 31.12.2012 µε βάση τις ̟αρα̟άνω καταργούµενες διατάξεις. 

 
5. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ουδείς άνεργος ε̟ιδοτούµενος, µε βάση τις ̟αρα̟άνω 

̟αραγράφους 2 και 3, µ̟ορεί να συνεχίσει να ε̟ιδοτείται µετά την 31.12.2013. 

II) Καταργούµενες διατάξεις ̟ου αφορούν στην ε̟ιδότηση λόγω ανεργίας 
α̟ολυµένων µισθωτών λόγω συγχώνευσης – µεταφοράς – συνένωσης 
ε̟ιχειρήσεων. 

1. Α̟ό 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων, ό̟ως ισχύουν σήµερα:  

- Το άρθρο 6 του ν.435/1976 ( Α’ 251) .  
- Το άρθρο 4 του 3302/2004 (Α’ 267) . 

2. Ε̟ιδοτούµενοι την 31.12.2012, των ο̟οίων η ε̟ιδότηση µε βάση τις ̟αρα̟άνω 
καταργούµενες διατάξεις λήγει ̟ριν την 31.12.2013, συνεχίζουν α̟ό 1.1.2013 να 
ε̟ιδοτούνται µε βάση τις κοινές ̟ερί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το 
βασικό µηνιαίο ε̟ίδοµα ανεργίας, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του 
ν.δ.2961/54 (Α’ 197) ό̟ως ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ε̟ιδότησης, 
ό̟ως αυτή έχει ̟ροσδιοριστεί µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις. 

 
3. α. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ουδείς άνεργος ε̟ιδοτούµενος µ̟ορεί να συνεχίσει να 

ε̟ιδοτείται µετά την 31.12.2012, µε βάση τις ̟αρα̟άνω καταργούµενες διατάξεις. 
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β. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ουδείς άνεργος ε̟ιδοτούµενος µ̟ορεί να συνεχίσει να 
ε̟ιδοτείται µετά την 31.12.2013, µε βάση τις ̟αρα̟άνω ̟αραγράφους 1 και 2. 

III) Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων  
 

1. Α̟ό 1.1.2014 Έλληνες υ̟ήκοοι και υ̟ήκοοι κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
οι ο̟οίοι  είναι ασφαλισµένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή 
κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο α̟ό δώδεκα (12) µήνες, 
δικαιούνται ε̟ίδοµα µακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το 
δικαίωµα τακτικής ε̟ιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους 
δεν ξε̟ερνά το ̟οσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του 
εισοδήµατος ̟ροσαυξάνεται κατά ̟εντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λε̟τά 
(586,08) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. 

 
2. Το ύψος του ε̟ιδόµατος µακροχρονίως ανέργου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί µηνιαίως το 

̟οσό των διακοσίων (200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα οι 
δικαιούχοι ̟αραµένουν άνεργοι και ουδέ̟οτε ̟έραν των δώδεκα (12) µηνών. 

 
3. Το ̟ροαναφερόµενο ε̟ίδοµα, καθώς και τα ε̟ιδόµατα ανεργίας, ασθένειας και 

µητρότητας δεν λαµβάνονται υ̟όψη για τον κατά ̟ερί̟τωση ̟ροσδιορισµό του 
ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το ο̟οίο χορηγείται αυτό. 

 

4. Με α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται και εξειδικεύονται: 
α) Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα ο̟οία δεν µ̟ορούν να είναι µικρότερα των 
είκοσι (20) και µεγαλύτερα των εξήντα έξι (66) ετών, και τα κριτήρια ̟ου 
α̟αιτούνται για την α̟όκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, καθώς και η 
διαδικασία χορήγησης των ̟αροχών αυτών. 
β) Το ύψος της ̟ροαναφερόµενης ̟αροχής, καθώς και η διαδικασία, ο  τό̟ος, ο 
τρό̟ος και ο χρόνος καταβολής της. 
γ) Τα α̟αιτούµενα  δικαιολογητικά  για την α̟όδειξη της συνδροµής  των όρων 
και ̟ροϋ̟οθέσεων  χορήγησης της ̟ροαναφερόµενης ̟αροχής, καθώς και τα 
δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την καταβολή της. 
δ) Οι όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακο̟ή της 
̟αροχής και  
ε) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ̟αροχή. 
 

5. Με όµοιες α̟οφάσεις δύνανται να ανα̟ροσαρµόζονται το ύψος του 
̟ροαναφερόµενου ε̟ιδόµατος, τα όρια ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των 
εισοδηµατικών ορίων. 

 
6. Το ̟αρα̟άνω ε̟ίδοµα καταβάλλεται α̟ό τον Ο.Α.Ε.∆., µε διάθεση των αναγκαίων 

κονδυλίων α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 
 

7. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, για την εφαρµογή του ̟αρόντος, νοείται το 
συνολικό ετήσιο φορολογούµενο ̟ραγµατικό, καθώς και το α̟αλλασσόµενο ή 
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φορολογούµενο µε ειδικό τρό̟ο, εισόδηµα του  φορολογούµενου, της συζύγου του 
και των ανήλικων τέκνων του α̟ό κάθε ̟ηγή, µε εξαίρεση τις α̟οζηµιώσεις 
α̟όλυσης. 

 
8. Οι ̟αρα̟άνω εισοδηµατικές ενισχύσεις δεν λαµβάνονται υ̟όψη για τον κατά 

̟ερί̟τωση ̟ροσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το ο̟οίο 
χορηγούνται αυτές. 

 

9. Η διάταξη της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 ̟αύει να ισχύει α̟ό 
1.1.2014 εκτός του τελευταίου εδαφίου της ̟ου έχει ως εξής: «στο άρθρο 1 του Π.∆. 
179/ 1986 (Α’ 69) ̟ροστίθεται εδάφιο ιστ’ ως εξής: «ιστ’) Τα ε̟ιδόµατα 
µακροχρονίως ανέργων»». 

 
IA.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

I) Ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων 

1. Θεσ̟ίζεται ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων, το ο̟οίο αντικαθιστά τα 
καταργούµενα µε τις υ̟ο̟ερι̟τώσεις 12 και 14 της ̟αρούσας διάταξης 
οικογενειακά ε̟ιδόµατα.  

 
2. Το ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαµβάνοντας υ̟όψη τον αριθµό 

των εξαρτώµενων τέκνων, την κλίµακα ισοδυναµίας, το ισοδύναµο εισόδηµα και 
την εισοδηµατική κατηγορία. 

Ως κλίµακα ισοδυναµίας ορίζεται το σταθµισµένο άθροισµα των µελών της 
οικογένειας. Ο ̟ρώτος γονέας έχει στάθµιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθµιση 1/3 
και κάθε εξαρτώµενο τέκνο έχει στάθµιση 1/6. Ως ισοδύναµο εισόδηµα ορίζεται το 
καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) διαιρεµένο µε την 
κλίµακα ισοδυναµίας.  

Οι οικογένειες ̟ου δικαιούνται το ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων διαιρούνται 
αναλόγως του ισοδυνάµου εισοδήµατος σε τέσσερις εισοδηµατικές κατηγορίες, ως 
εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ̟ου λαµβάνουν το ̟λήρες ε̟ίδοµα, (Β) α̟ό 
έξι χιλιάδες και ένα ευρώ (6.001€) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) ̟ου 
λαµβάνουν τα 2/3 του ε̟ιδόµατος, (Γ) α̟ό δώδεκα χιλιάδες και ένα ευρώ (12.001€) 
έως δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) ̟ου λαµβάνουν το 1/3 του ε̟ιδόµατος.   
Το ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων υ̟ολογίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των 
εξαρτώµενων τέκνων ως εξής: σαράντα ευρώ (40€) ανά µήνα για ένα εξαρτώµενο 
τέκνο, ογδόντα ευρώ (80€) ανά µήνα για δύο εξαρτώµενα τέκνα, εκατόν τριάντα 
ευρώ (130€) ανά µήνα για τρία εξαρτώµενα τέκνα και εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) 
ανά µήνα για τέσσερα εξαρτώµενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώµενο τέκνο ̟έραν του 
τετάρτου, καταβάλλεται, ̟έραν των ανωτέρω, µηνιαίο ε̟ίδοµα εξήντα ευρώ (60€).   
Για τον υ̟ολογισµό της εισοδηµατικής κατηγορίας λαµβάνεται υ̟όψη το εισόδηµα 
̟ου αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.  
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3. Tο ε̟ίδοµα της ̟αρούσας διάταξης καταβάλλεται για τέκνα ̟ροερχόµενα α̟ό 
γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υ̟ερβαίνουν 
το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη µέση εκ̟αίδευση. 
Ειδικά, για τα τέκνα ̟ου φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκ̟αίδευση καθώς και 
σε Ινστιτούτα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το ε̟ίδοµα καταβάλλεται µόνο 
κατά το χρόνο φοίτησής τους ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον οργανισµό της κάθε σχολής 
και σε καµία ̟ερί̟τωση ̟έρα α̟ό τη συµ̟λήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 
Ε̟ι̟λέον, ως εξαρτώµενα τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του 
ε̟ιδόµατος, λαµβάνονται υ̟όψη τα τέκνα µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω 
καθώς και το α̟ορφανισθέν τέκνο ή τα α̟ορφανισθέντα τέκνα ̟ου α̟οτελούν ιδία 
οικογένεια και ε̟ήλθε θάνατος και των δύο γονέων.  

 
4. Σε ̟ερί̟τωση θανάτου του δικαιούχου ή υ̟αίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του 

και οριστικής διακο̟ής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το ε̟ίδοµα καταβάλλεται 
σε ό̟οιον έχει την κύρια ή α̟οκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το ε̟ίδοµα 
καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις και στον ̟ατέρα, ο ο̟οίος έχει 
ένα ή ̟ερισσότερα ζώντα τέκνα α̟ό διαφορετικούς γάµους, καθώς και τα νοµίµως 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα α̟ό τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την α̟οκλειστική 
ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν ε̟ιδοτείται για τα ̟αιδιά της αυτά. 

 

5. Το ε̟ίδοµα της ̟αρούσας διάταξης χορηγείται κατό̟ιν αίτησης και καταβάλλεται 
α̟ό την 1η του ε̟όµενου µήνα υ̟οβολής της. Για τη διακο̟ή του ε̟ιδόµατος, λόγω 
συµ̟λήρωσης των οριζοµένων στην ̟αράγραφο 3, κατά ̟ερί̟τωση, ορίων, ως 
ηµέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου τους έτους γέννησής τους 
και, ̟ροκειµένου ̟ερί φοιτητών ή σ̟ουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή 
σ̟ουδαστικού έτους. 

 
6. Το ε̟ίδοµα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες ̟ροσώ̟ων εφόσον έχουν µόνιµη 

και συνεχή δεκαετή διαµονή στην Ελλάδα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους 
ευρίσκονται στην Ελλάδα: 

α) Έλληνες ̟ολίτες ̟ου διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, 
β) οµογενείς αλλοδα̟ούς ̟ου διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και διαθέτουν 
δελτίο οµογενούς, 
γ) ̟ολίτες Κρατών-Μελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου διαµένουν µόνιµα στην 
Ελλάδα, 
δ) ̟ολίτες των χωρών ̟ου ανήκουν στον Ευρω̟αϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς ̟ολίτες ̟ου διαµένουν 
µόνιµα στην Ελλάδα, 
ε) αναγνωρισµένους ̟ρόσφυγες ̟ου διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, των 
ο̟οίων το καθεστώς ̟αραµονής στην Ελλάδα διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της 
Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,  Α΄201), 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125) 
στ) ανιθαγενείς, των ο̟οίων το καθεστώς ̟αραµονής στην Ελλάδα διέ̟εται α̟ό 
τις διατάξεις της Σύµβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 
139/1975, Α΄ 176), 
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ζ) δικαιούχους του ανθρω̟ιστικού καθεστώτος,  
η) ̟ολίτες άλλων Κρατών ̟ου διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα και 
είναι γονείς τέκνων ελληνικής υ̟ηκοότητας. 
 

7. Το ε̟ίδοµα της ̟αρούσας διάταξης δεν ̟ροσµετράται στο καθαρό, ετήσιο, 
οικογενειακό εισόδηµα και α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή 
κράτηση υ̟έρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου.  

 
8. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται τα θέµατα διαδικασίας χορήγησης και 
καταβολής του ε̟ιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες α̟οφάσεις 
δύναται να ε̟ανακαθοριστεί η εντεταλµένη αρχή καταβολής και να 
ανα̟ροσαρµοστεί το ύψος των ε̟ιδοµάτων της ̟αρούσας διάταξης.  

 
9. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ̟αρούσας διάταξης.  
 

10. Οι σχετικές ̟ιστώσεις εγγράφονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό του Υ̟ουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.    

 
11. Το εισοδηµατικό κριτήριο της ̟αραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν.4052/2012 

αναφέρεται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) 
του έτους 2011, ό̟ως αυτό δηλώθηκε στην φορολογική δήλωση των δικαιούχων. Η 
διάταξη αυτή εφαρµόζεται υ̟οχρεωτικά για τις καταβολές του τελευταίου διµήνου 
του 2012. Τυχόν καταβολές ̟ου έγιναν µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου σε 
υ̟ερβαίνοντες τα όρια της ̟αραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν.4052/2012 δεν 
αναζητούνται.  

 

12. Οι ̟αράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 και η ̟αράγραφος 1 του 
άρθρου 1 του ν.3454/2006, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσα νοµοθεσία, καταργούνται α̟ό 1.11.2012.  

 
13. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν.4025/2011 και η ̟αράγραφος 22 του άρθρου 

27 του ν.4052/2012, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν, καταργούνται α̟ό 
1.1.2013.  

 
14. Το άρθρο 63 του ν.1892/1990,  η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3454/2006, το 

άρθρο 6 του ν.3631/2008, τα άρθρα 42 και 43 του ν.3918/2011, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν, ̟αύουν να ισχύουν α̟ό την έναρξη εφαρµογής της 
̟αρούσας διάταξης, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή των ̟ροϋφιστάµενων 
οικογενειακών ε̟ιδοµάτων. Οµοίως καταργούνται και οι κατ’ εξουσιοδότηση των 
ανωτέρω υ̟ουργικές α̟οφάσεις και κάθε άλλη α̟όφαση µε την ο̟οία ρυθµίζεται η 
καταβολή των ε̟ιδοµάτων ̟ου αντικαθίστανται µε το ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης 
τέκνων. 
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15. Κάθε διάταξη ̟ου αντίκειται στις διατάξεις της ̟αρούσας ̟αύει να ισχύει α̟ό την 
έναρξη εφαρµογής της, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή των 
̟ροϋφιστάµενων οικογενειακών ε̟ιδοµάτων.   

 
16. Η εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσας άρχεται την 1.1.2013 εκτός αν ορίζεται 

άλλως στις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους.  
 

II) Πιλοτικό ̟ρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος 
 

1. Τίθεται σε ̟ιλοτική εφαρµογή ̟ρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε 
δύο ̟εριοχές της ε̟ικράτειας µε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά, οι ο̟οίες θα οριστούν µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση της 
υ̟ο̟ερί̟τωσης 3 της ̟αρούσας διάταξης. 

 
2. Το ̟ρόγραµµα α̟ευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες ̟ου διαβιούν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας, ̟αρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήµατος 
συνδυαζόµενη µε δράσεις κοινωνικής ε̟ανένταξης. Το ̟ρόγραµµα λειτουργεί 
συµ̟ληρωµατικά µε τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες ̟ολιτικές για την κατα̟ολέµηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού.  

 
3. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής της ̟αρούσας διάταξης, ιδίως 
δε: 
α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο ̟ρόγραµµα. 
β. Η βάση υ̟ολογισµού και το ύψος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για 
κάθε άτοµο ή οικογένεια. 
γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο ̟ρόγραµµα και καταβολής της ̟αροχής ως διαφοράς 
µεταξύ του ̟ραγµατικού εισοδήµατος και του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. 
δ. Οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος καθώς και η 
ε̟ιλογή των δύο ̟εριοχών της ε̟ικράτειας ό̟ου θα εφαρµοστεί ̟ιλοτικά το 
̟ρόγραµµα.   
 

4. Η ̟ιλοτική εφαρµογή του ̟ρογράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος 
αρχίζει την 1.1.2014. 

 
 

ΙΑ.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  

I) Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
 

1. Α̟ό 1.1.2013  για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και της Τρά̟εζας της Ελλάδος, εφαρµόζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις  του 
ν.3863/2010 (Α΄115), ό̟ως ισχύει, ως ̟ρος τα όρια ηλικίας και το χρόνο  ασφάλισης  
ό̟ως  αυτά διαµορφώνονται µε τις ανωτέρω διατάξεις α̟ό 1.1.2015.  
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2. Α̟ό 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της ̟αραγράφου 1 καθώς και όλα τα ισχύοντα 

την 31.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
αρµοδιότητας Υ̟ουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της 
Τρά̟εζας της Ελλάδος, ό̟ου αυτά ̟ροβλέ̟ονται, ̟λην ΝΑΤ, αυξάνονται κατά δύο 
(2) έτη. 

 

3. Α̟ό την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης των ̟αραγράφων 
1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται :  α) οι ασφαλισµένες ̟ου θεµελιώνουν 
δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή 
καταστατικές διατάξεις ως µητέρες ανίκανων για κάθε βιο̟οριστική εργασία 
τέκνων καθώς και οι χήροι ̟ατέρες ανίκανων για κάθε βιο̟οριστική εργασία 
τέκνων, β) οι ασφαλισµένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης ̟ου 
έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

 
4. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι 31.12.2012, λόγω συµ̟λήρωσης  

των ̟ροϋ̟οθέσεων του α̟αιτούµενου  χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, ό̟ου 
αυτά ̟ροβλέ̟ονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν ο̟οτεδή̟οτε.  

 

5. Οι ασφαλισµένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υ̟ουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ο̟οίοι µέχρι 31.12.2012 έχουν 
κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ’ έτος ̟ροβλε̟όµενες ̟ροϋ̟οθέσεις 
συνταξιοδότησης, ό̟ως αυτές καθορίζονται µε το  άρθρο 10 του ν. 3863/2010 
(Α΄115), ό̟ως ισχύει, ή α̟ό ̟ρογενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύνανται να 
συνταξιοδοτηθούν µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου 
ασφάλισης ̟ου κατά ̟ερί̟τωση κατοχυρώνουν.  

 
6. Α̟ό 1.1.2014 το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 

(Α΄ 170)  Ε̟ίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται 
µε την συµ̟λήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.  

II) Μείωση Συντάξεων  

Α̟ό 1.1.2013  η  µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων άνω των 
1.000,00 ευρώ α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή και για ο̟οιαδή̟οτε αιτία µειώνονται ως 
εξής:  

α. Ποσό σύνταξης ή  αθροίσµατος άνω  των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500.00 ευρώ 
µειώνεται στο σύνολο του ̟οσού κατά 5% και σε κάθε ̟ερί̟τωση το  ̟οσό ̟ου 
ενα̟οµένει  δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται των 1.000,01 ευρώ 

β. Ποσό σύνταξης ή  αθροίσµατος α̟ό 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ µειώνεται 
στο σύνολο του ̟οσού κατά 10% και σε κάθε ̟ερί̟τωση το  ̟οσό ̟ου 
ενα̟οµένει δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται των 1.425,01 ευρώ. 

γ. Ποσό σύνταξης ή  αθροίσµατος α̟ό 2.000,01 ευρώ και άνω µειώνεται κατά 
̟οσοστό 15% και σε κάθε ̟ερί̟τωση το  ̟οσό ̟ου ενα̟οµένει δεν µ̟ορεί να 
υ̟ολεί̟εται των 1.800,01 ευρώ. 
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Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υ̟όψη τα µερίσµατα καθώς και κάθε είδους 
̟ροσαυξήσεις. Ε̟ί του αθροίσµατος αυτού το ̟οσό της µείωσης ε̟ιµερίζεται 
αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και α̟οτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα ή τοµέα. 
Για τον υ̟ολογισµό του ̟οσοστού της µείωσης λαµβάνεται υ̟όψη το 
καταβλητέο ̟οσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την 31.12.2012 µετά τις 
µειώσεις και τις ̟αρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
συνταξιούχων. 
 

III) Mειώσεις εφά̟αξ βοηθηµάτων  
 

1. Στους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 ̟ου α̟οχώρησαν ή θα α̟οχωρήσουν της 
υ̟ηρεσίας α̟ό 1.8.2010 και µετά, στους ο̟οίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική α̟όφαση 
χορήγησης του εφά̟αξ βοηθήµατος, το ̟οσό του εφά̟αξ βοηθήµατος µειώνεται 
̟οσοστιαία κατά φορέα-τοµέα ̟ρόνοιας. Συγκεκριµένα: στον Τοµέα Πρόνοιας 
Εργατοϋ̟αλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Προσω̟ικού Εταιρειών Τσιµέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Προσω̟ικού Ι̟̟οδροµιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Ξενοδοχοϋ̟αλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υ̟αλλήλων 
Φαρµακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Υ̟αλλήλων Εµ̟ορικών Καταστηµάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%, στον Τοµέα 
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υ̟αλλήλων του ΤΠ∆Υ κατά 22,67%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Υ̟αλλήλων ΝΠ∆∆ του ΤΠ∆Υ κατά 42,29%, στον Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου 
Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠ∆Υ κατά 36,94%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
Προσω̟ικού Ταµείου Νοµικών του ΤΠ∆Υ κατά 52,21%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων του ΤΠ∆Υ κατά 6,19%,  στον Τοµέα 
Πρόνοιας Εφηµ/λών & Υ̟αλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 
8,21%, στον Τοµέα Πρόνοιας  Εφηµ/λών & Υ̟αλλήλων Πρακτορείων Θες/νίκης 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%, στον Κλάδο Ασφάλισης Προσω̟ικού ∆ΕΗ του 
ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσω̟ικού Ιονικής –Λαϊκής 
Τρά̟εζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%, στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και 
Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τοµέα Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τοµέα Πρόνοιας Εργολη̟τών 
∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών του 
ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υ̟αλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων του 
ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%, στο Λογαριασµό Πρόνοιας Υ̟αλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ κατά 35,11%. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας 
και Πρόνοιας µετά α̟ό τεκµηριωµένη εισήγηση του ∆.Σ. των οριζοµένων στο 
̟ροηγούµενο εδάφιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ̟λην του ΤΠ∆Υ µ̟ορεί να 
αυξοµειώνεται το ανωτέρω οριζόµενο ̟οσοστό µείωσης  µέχρι 35%.   

 
2. Οι ανωτέρω µειώσεις στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων 

Υ̟αλλήλων του ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσω̟ικού ∆ΕΗ του 
ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται µετά την εφαρµογή των µειώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται µε 
τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).   
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3. Η ̟οσοστιαία µείωση 42,29% στο ̟οσό του εφά̟αξ βοηθήµατος ̟ου χορηγεί ο 
Τοµέας ΝΠ∆∆ του ΤΠ∆Υ για χρόνο ασφάλισης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µετά την 
1.1.2006 έχει εφαρµογή και στο ̟οσό του εφά̟αξ βοηθήµατος ̟ου δικαιούνται οι 
α̟οχωρούντες υ̟άλληλοι, ασφαλισµένοι στο καθεστώς του ν.103/1975 (Α΄167), α̟ό 
το νοµικό ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο τηρείτο ο λογαριασµός του ν. 103/1975 (Α΄167) για  
χρόνο υ̟ηρεσίας  ̟ου διανύθηκε µέχρι 31.12.2005, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 
3232/2004 (Α΄48).  

 
4. Στα ̟ρόσω̟α ̟ου δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση 

εφά̟αξ ̟αροχής ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης α̟οζηµίωσης καταβάλλεται η α̟οζηµίωση, 
λόγω α̟οχώρησης α̟ό την υ̟ηρεσία για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α΄ 
98) σε συνδυασµό µε το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) ό̟ως ισχύουν. Το ̟οσό της 
καταβαλλόµενης α̟οζηµίωσης είναι ανάλογο µε το χρόνο υ̟ηρεσίας ̟ου έχει 
̟ραγµατο̟οιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τοµέα ̟ρόνοιας ̟ρος το συνολικό 
χρόνο υ̟ηρεσίας τους. Σε καµία ̟ερί̟τωση η εν λόγω α̟οζηµίωση δεν µ̟ορεί να 
υ̟ερβεί το ̟οσό των 15.000,00 ευρώ.   

 

5. Κάθε άλλη  γενική ή ειδική διάταξη ̟ου ορίζει διαφορετικά τα θέµατα των 
̟ροηγούµενων ̟αραγράφων καταργείται.  

 
6. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ̟ου 

εκδίδεται µέχρι 31.12.2012, µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής,  καθορίζεται  η νέα τεχνική βάση για τις εφά̟αξ ̟αροχές των φορέων – 
τοµέων ̟ρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την υλο̟οίηση της. 
Α̟ό 1.1.2014 το εφά̟αξ βοήθηµα ̟ου χορηγείται σε όλους τους  ασφαλισµένους 
των φορέων – τοµέων ̟ρόνοιας υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε  τη νέα τεχνική βάση για 
τις εφά̟αξ ̟αροχές. 

 
IV) Ανώτατο όριο ασφαλιστέων α̟οδοχών 
  

1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων α̟οδοχών για τους ασφαλιζόµενους α̟ό 1.1.1993 
µισθωτούς ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν.2084/1992 (Α΄ 165), ό̟ως αυτή έχει αντικατασταθεί µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 13 
του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ισχύει α̟ό 1.1.2013 και για τους υ̟αχθέντες στην 
ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 µισθωτούς των φορέων κύριας και ε̟ικουρικής 
ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. Ό̟ου α̟ό γενική ή καταστατική διάταξη ̟ροβλέ̟εται µεγαλύτερο 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων α̟οδοχών, αυτό διατηρείται. 

 
2. Αξιώσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ̟ου αφορούν την ε̟ιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθεισών ̟αροχών ̟αραγράφονται µετά εικοσαετία α̟ό την 
τελευταία καταβολή. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 

 
V) Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων -Πάσχα και ε̟ιδόµατος αδείας 
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Α̟ό 1.1.2013  τα ε̟ιδόµατα και  δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το 
ε̟ίδοµα αδείας, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε γενική ή ειδική διάταξη 
νόµου ή κανονιστική ̟ράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και 
βοηθηµατούχους  όλων των φορέων και τοµέων  κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης 
αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
καθώς και του ΟΓΑ, του  ΝΑΤ και της Τρά̟εζας της Ελλάδος καταργούνται. 
 

VI) Κατάργηση συνδικαλιστικών συντάξεων και νοµοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ 
 

Α̟ό 1.1.2013 διακό̟τεται η καταβολή της σύνταξης α̟ό το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) 
στους εκ̟ροσώ̟ους συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα µέλη τους 
̟ου συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή µε βάση καταστατικές 
διατάξεις του τ. Ταµείου Ε̟ικουρικής Ασφαλίσεως Εκ̟ροσώ̟ων και Υ̟αλλήλων 
Εργατικών Ε̟αγγελµατικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) του α.ν. 971/1937 (Α΄ 482). 
Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να καταβάλλονται συντάξεις στα ̟ρόσω̟α της 
ανωτέρω κατηγορίας και τα δικαιοδόχα µέλη τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν 
λαµβάνουν σύνταξη α̟ό άλλο φορέα κύριας ή ε̟ικουρικής ασφάλισης, 
ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, ή το ∆ηµόσιο. 
Α̟ό την ίδια ως άνω ηµεροµηνία εξαιρούνται α̟ό την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ (τ. 
ΕΤΕΑΜ) οι εκ̟ρόσω̟οι συνδικαλιστικών οργανώσεων ̟ου α̟έκτησαν την 
ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΕΤΕΑΜ.  
Οι ασφαλισµένοι του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι ο̟οίοι ήταν υ̟άλληλοι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος Ταµείου,  καθώς και οι συνταξιούχοι της 
κατηγορίας αυτής,  διέ̟ονται α̟ό 1.1.2013 α̟ό τις καταστατικές διατάξεις του 
ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, ό̟ως  
ισχύουν. Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις ο̟οίες δεν έχει εκδοθεί 
µέχρι 31.12.2012 οριστική α̟όφαση συνταξιοδότησης, διέ̟ονται α̟ό τις 
καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). 
 

VII) Ανασχεδιασµός συνταξιοδότησης ανασφαλίστων 
 

1. Α̟ό 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υ̟ερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 
128) ό̟ως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
̟ροϋ̟οθέσεις:  

α.   Έχουν συµ̟ληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. 
β.  ∆εν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη α̟ό ο̟οιοδή̟οτε φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
ανεξαρτήτως ̟οσού, και ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση εγγάµων, δεν λαµβάνει ο/η 
σύζυγός τους σύνταξη µεγαλύτερη α̟ό το ̟λήρες ̟οσό της συνταξιοδοτικής 
̟αροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.  

γ.   ∆ιαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα  τα τελευταία είκοσι (20) έτη ̟ριν 
την  υ̟οβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να 
διαµένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους 

δ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά τους, καθώς και το 
α̟αλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό̟ο εισόδηµά τους δεν 
υ̟ερβαίνει το ̟οσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320) ευρώ ή, 
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στην ̟ερί̟τωση εγγάµων,  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο 
εισόδηµα, καθώς και το α̟αλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό̟ο 
εισόδηµα  δεν υ̟ερβαίνει το ̟οσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
(8.640) ευρώ. 

Εξαιρούνται της ̟αροχής οι µοναχοί/ες  οι ο̟οίοι διαµένουν σε Ιερές Μονές και 
συντηρούνται α̟ό αυτές και όσοι εκτίουν ̟οινή φυλάκισης. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά 
γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ και του ΣΚΑ καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την α̟όδειξη της συνδροµής των 
̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου ορίζονται στις ̟ερι̟τώσεις β΄ έως δ΄ της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου, και η διαδικασία ελέγχου των εισοδηµατικών κριτηρίων καθώς και οι 
κυρώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται σε όσους υ̟οβάλλουν ανακριβή στοιχεία.  
Με κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας , Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ανα̟ροσαρµόζονται τα ̟οσά ̟ου 
αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση δ΄ . 
Εκκρεµείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται µέχρι 31.12.2012 
κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος ̟λην του ορίου ηλικίας ̟ου 
ορίζεται το 65ο έτος. 
Με τα κριτήρια ̟ου ορίζονται στις ̟ερι̟τώσεις β΄ έως και δ΄ της ̟αρούσας 
ρύθµισης, ε̟ανακρίνονται α̟ό 1.1.2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.     
 

2. Εισφορές ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική ̟ερίθαλψη ̟ου δεν έχουν 
καταβληθεί εµ̟ρόθεσµα για χρόνο ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, 
ε̟αναϋ̟ολογίζονται µε ̟οσοστό 2,50% ε̟ί του ̟οσού της ασφαλιστικής 
κατηγορίας του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α΄15) στην ο̟οία είχαν καταταγεί και 
ισχύει κατά το χρόνο καταβολής των εισφορών. 

 
3. Ό̟ου α̟ό τις κείµενες διατάξεις του ΟΓΑ αναφέρεται το 64ο  έτος της ηλικίας 

αντικαθίσταται α̟ό το 66ο και ό̟ου το 65ο α̟ό το 67ο.  
 

VIII) Ενιαίο σύστηµα ελέγχου και Πληρωµών συντάξεων 
 

Α̟ό 1.7.2013 η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η.∆Ι.Κ.Α. 
Α.Ε.» ν.3607/2007 (Α΄ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και ̟ληρωµών 
συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ∆ηµοσίου. 
Α̟ό 01.01.2013 µέχρι την 30.6.2013 οι ̟ληρωµές των συντάξεων διενεργούνται α̟ό 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
ε̟οµένων ̟αραγράφων. 
Α̟ό 1.12.2012 η Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία 
των συντάξεων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α. και υ̟ολογίζει το ̟οσό της µείωσης για 
τους συνταξιούχους καθώς και για όσους  λαµβάνουν συντάξεις α̟ό ̟ερισσότερους 
του ενός φορέα. 
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ε̟ο̟τείας Υ̟ουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής Άµυνας και το ∆ηµόσιο α̟οστέλλουν έως τη 10η 
ηµέρα κάθε µήνα στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονική µορφή µηνιαίο αρχείο 
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̟ληρωµών συντάξεων, στο ο̟οίο ̟εριέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα 
̟οσά των συντάξεων ̟ου καταβάλλει ο κάθε φορέας. 
Τα Αρχεία Πληρωµών Συντάξεων ̟εριέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία 
ταυτο̟οίησης (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λ.̟.). Σε ̟ερί̟τωση ελλι̟ών στοιχείων η 
ε̟εξεργασία υλο̟οιείται στα διαθέσιµα στοιχεία και στους ταυτο̟οιηµένους 
συνταξιούχους. 
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ̟ραγµατο̟οιούν τις µεταβολές των ̟οσών 
συντάξεων για τις ο̟οίες έχουν ενηµερωθεί α̟ό την Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , µετά 
α̟ό γνώµη του ∆.Σ. της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., του Σ.Κ.Α .και γνώµη της Γ.Γ.Π.Σ. ̟ου 
εκδίδεται εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του νόµου ρυθµίζονται 
θέµατα σχετικά µε τις υ̟οχρεώσεις των Φ.Κ.Α., τις υ̟οχρεώσεις της Η.∆Ι.Κ.Α. ΑΕ., 
θέµατα διασταυρώσεων και ταυτο̟οίησης στοιχείων ̟ροσώ̟ων και 
αλληλοενηµερώσεων µεταξύ Η.∆Ι.Κ.Α. ΑΕ. και Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα για την υλο̟οίηση του ̟αρόντος. 
Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης των ασφαλιστικών οργανισµών µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, οι Πρόεδροι και οι ∆ιοικητές των ανωτέρω οργανισµών κηρύσσονται 
αυτοδικαίως έκ̟τωτοι µετά ̟αρέλευση ενός διµήνου α̟ό τις οριζόµενες για την 
εφαρµογή της διάταξης αυτής ̟ροθεσµίες.  
Κάθε  αντίθετη διάταξη καταργείται. 
 

IX) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1 
1. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη διάταξη  της ̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 

7 του Ν.∆. 2963/54 (Α΄, 195), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75%  ε̟ί 
των ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων υ̟έρ του Οργανισµού Εργατικής 
Κατοικίας, η ο̟οία βαρύνει τον οικείο εργοδότη,  καταργείται α̟ό 1 Νοεµβρίου 
2012. 

 
2. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις  διατάξεις της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του νόµου 678/1977 (Α΄,246) και του   εδάφιου Γ του άρθρου 7 του  
ν.3144/2003 (Α΄,111) εισφορά 0,35%  υ̟έρ Οργανισµού Εργατικής Εστίας, η ο̟οία 
βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται α̟ό 1 Νοεµβρίου 2012. 

 
3.  Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των 
̟αραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.  
 

ΙΑ.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ν. 3919/2011 και  
Ν.4038/2012 
 

Ι) Ρυθµίσεις για το ε̟άγγελµα του φορτοεκφορτωτή ξηράς και  λιµένων (εκτός 
των εργαζοµένων-φορτοεκφορτωτών στον ΟΛΠ και ΟΛΘ) για την εφαρµογή 
των ν. 3919/2011 και 4038/2012. 
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1. Όλες οι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία φορτοεκφορτωτικές εργασίες, 
ανεξάρτητα α̟ό το νοµικό καθεστώς της χρήσης του τό̟ου φόρτωσης (ό̟ως για 
̟αράδειγµα είναι οι κεντρικές αγορές, τα λιµάνια κτλ)  εκφόρτωσης, µεταφοράς και 
στοιβασίας των εµ̟ορευµάτων ή άλλων κινητών ̟ραγµάτων, διενεργούνται α̟ό 
εργαζόµενους ̟ου είναι εφοδιασµένοι µε τη βεβαίωση της ̟αρ. 4 του ̟αρόντος. 
Α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσης εξαιρούνται ο Οργανισµός Λιµένος 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και το ̟ροσω̟ικό τους. 

 
2. Κατ’ εξαίρεση, δεν α̟αιτείται να εκτελούνται α̟ό εργαζόµενους ̟ου διαθέτουν τη 

βεβαίωση της ̟αρ. 4 του ̟αρόντος οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών: α) Φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών ̟ροϊόντων, λι̟ασµάτων, 
γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών ̟ου ανήκουν στους ̟αραγωγούς α̟ό τους 
τό̟ους ̟αραγωγής ̟ρος χώρους α̟οθήκευσης για λογαριασµό των ̟αραγωγών. β) 
Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιοµηχανικής ̟αραγωγής. 

 

3. Για τους φορτοεκφορτωτές ̟ου δεν α̟ασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
η αµοιβή τους συµφωνείται ελευθέρως µε τον φορτο̟αραλή̟τη. Σε κάθε άλλη 
̟ερί̟τωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Οι 
κανονισµοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχουν  
Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιµάνια µε Κ.Υ.Α. Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη ξηρά µε Α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ως ̟ρος την 
κοινωνικοασφαλιστική ̟ροστασία αυτών, οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση  διέ̟εται α̟ό την οικεία νοµοθεσία ̟ου 
διέ̟ει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους κανονισµούς αυτού. 

 
4. α. Για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος 

α̟αιτούνται να συντρέχουν σωρευτικά στο ̟ρόσω̟ο του ενδιαφεροµένου οι 
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις: αα) Είναι Έλληνας ̟ολίτης ή οµογενής ή ̟ολίτης 
Κράτους Μέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή υ̟ήκοος τρίτης χώρας ̟ου εντάσσεται 
στο ̟εδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Νοεµβρίου 2003 και στον ο̟οίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς ε̟ί µακρόν 
διαµένοντος στην Ελλάδα, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυµα 
δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, ββ) Έχει συµ̟ληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του, γγ) Είναι υγιής και γενικώς ικανός και κατάλληλος για την 
άσκηση του ε̟αγγέλµατος, βάσει ιατρικής γνωµάτευσης των υγειονοµικών 
ε̟ιτρο̟ών του ΕΟΠΠΥ, δδ) ∆εν  έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ̟οινικά για 
εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των µεταφορών, σωµατεµ̟ορία, λαθρεµ̟όριο και 
εγκλήµατα κατά της δηµόσιας ή της ιδιωτικής ̟εριουσίας.  

 
β. αα) Οι ενδιαφερόµενοι ̟ου ̟ληρούν τις ως άνω ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟οβάλλουν, σε 
έντυ̟η ή ηλεκτρονική µορφή,  αναγγελία έναρξης άσκησης του ε̟αγγέλµατος του 
φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος, ε̟ισυνά̟τοντας φάκελο µε τα α̟αιτούµενα 
δικαιολογητικά, στο Τµήµα Φορτοεκφορτωτών της ∆ιεύθυνσης Αµοιβής του 
Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως αρµόδιας 
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υ̟ηρεσίας. Η υ̟ηρεσία ̟ροχωρεί στην εξέταση των δικαιολογητικών και σε 
̟ερί̟τωση συνδροµής των σχετικών ̟ροϋ̟οθέσεων καταχωρεί τον ενδιαφερόµενο 
στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, ̟ου λειτουργεί στο Τµήµα 
Φορτοεκφορτωτών του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και εκδίδει υ̟οχρεωτικά βεβαίωση, εντός α̟οκλειστικής δεκαήµερης (10)  
̟ροθεσµίας α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αναγγελίας και της κατάθεσης όλων 
των δικαιολογητικών.   
ββ) Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί ως δηµόσιος κόµβος 
̟ιστο̟οίησης των ̟ροϋ̟οθέσεων για τη νόµιµη άσκηση του ε̟αγγέλµατος του 
φορτοεκφορτωτή σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερ. α’ της ̟αρ. 
4 του ̟αρόντος άρθρου, καθώς και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για την 
α̟ασχόληση στον κλάδο. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών θα λειτουργεί α̟ό 
15.4.2013 α̟οκλειστικά ηλεκτρονικά . 
Ειδικότερα, το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ̟εριλαµβάνει δύο ε̟ί̟εδα: 
(α) Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό) αφορά τα ̟ρόσω̟α εκείνα ̟ου εκτελούν τις 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου, 
εξαιρούµενων του χειρισµού µηχανηµάτων και οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης, του 
χειρισµού ειδικών ή ε̟ικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευµένων 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ό̟ως θα εξειδικευθεί µε κοινή α̟όφαση των 
Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα ̟ρόσω̟α ̟ου 
̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του εδαφίου α της ̟αραγράφου 4 του ̟αρόντος άρθρου 
και θα ̟αρακολουθούν υ̟οχρεωτικά ειδικό ̟ρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 12 
της Οδηγίας 391/1989/ΕΚ, ό̟ως θα εξειδικευθεί µε α̟όφαση των Υ̟ουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και  Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
(β) Το Μητρώο Β΄ αφορά τα ̟ρόσω̟α εκείνα  ̟ου εκτελούν τις ̟άσης φύσεως 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου ανάλογα µε 
την ̟ιστο̟οιηµένη εξειδίκευσή τους. Προκειµένου να εγγραφούν στο Μητρώο Β΄, 
οι ενδιαφερόµενοι και εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α΄ ̟ρέ̟ει να έχουν 
̟ιστο̟οιηθεί σύµφωνα µε τον ΕΟΠΠΕΠ µε βάση τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟ροβλέ̟ει 
το Ε̟αγγελµατικό Περίγραµµα «Φορτωτή – Εκφορτωτή Λιµένος και Ξηράς».  
Με α̟όφαση των Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, θα καθορισθούν οι λε̟τοµέρειες ̟ου αφορούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τη 
διαδικασία της ̟ιστο̟οίησης καθώς και το ̟εριεχόµενο, τη διάρκεια, τις 
διαδικασίες υλο̟οίησης, τις ̟ηγές χρηµατοδότησης και κάθε άλλο θέµα ̟ου αφορά 
στην υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων ε̟αγγελµατικής κατάρτισης ̟ου µ̟ορούν να 
οδηγήσουν στην λήψη της ̟ιστο̟οίησης.  Τα τυχόν διαθέσιµα του ̟ρώην Λ.Π.Φ.Λ 
κατά τη στιγµή της δηµοσιεύσεως του ̟αρόντος µ̟ορούν να διατίθενται για τους 
̟αρα̟άνω σκο̟ούς µε κοινές α̟οφάσεις Υ̟ουργών Οικονοµικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου.  
 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
ό̟οιου τυχόν  άλλου συναρµόδιου Υ̟ουργού κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτείται,  ̟ου 
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εκδίδεται έ̟ειτα α̟ό εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αµοιβής του Υ̟ουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθµίζονται  όλα τα ειδικότερα θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, το 
̟εριεχόµενο και ο τύ̟ος της βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιµένος, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα και λε̟τοµέρεια.  
 
γ. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται άµεσα µε την υ̟οβολή της αναγγελίας στην 
αρµόδια υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας ότι δεν µ̟ορούν να ασκήσουν νόµιµα το ε̟άγγελµα του 
φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος ̟ριν την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την 
ά̟ρακτη ̟αρέλευση της δεκαήµερης (10)  α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας. 
 
δ. Σε ̟ερί̟τωση µη συνδροµής των σχετικών ̟ροϋ̟οθέσεων, η υ̟ηρεσία 
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι δεν µ̟ορεί να του χορηγηθεί η σχετική 
βεβαίωση  και ε̟οµένως αυτός δεν µ̟ορεί να ασκήσει νόµιµα το ε̟άγγελµα του 
φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος. 
 

5. Οι εφοδιασµένοι νοµίµως µέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου µε 
βιβλιάρια ε̟αγγελµατικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος 
εγγράφονται αυτοδικαίως στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Β΄)  µε 
µόνη την υ̟οβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια υ̟ηρεσία, λαµβάνοντας άµεσα 
τη βεβαίωση σύµφωνα µε το εδάφιο β της ̟αρ. 4 του ̟αρόντος, η ο̟οία και 
ισοδυναµεί µε το βιβλιάριο. Α̟ό τη χορήγηση της βεβαίωσης ̟αύει να ισχύει το 
βιβλιάριο ε̟αγγελµατικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος.  
Εγγράφονται ε̟ίσης αυτοδικαίως στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο 
Β΄)  µε µόνη την υ̟οβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια υ̟ηρεσία και όσοι έχουν 
ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα νόµιµα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά στις 
Ε̟ιτρο̟ές Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή στις Ε̟ιτρο̟ές Ρύθµισης 
Φορτοεκφορτώσεων Λιµένος ή έχει ̟εράσει ά̟ρακτη η τρίµηνη α̟οκλειστική 
̟ροθεσµία.  
Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι ήδη ̟ιστο̟οιηµένοι σε συγκεκριµένα ε̟ί̟εδα 
εγγράφονται αυτόµατα στο αντίστοιχο Μητρώο. 
 

6. α. Το Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας διεξάγει µέσω των ̟εριφερειακών υ̟ηρεσιών 
Ε̟ιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους σε ε̟ιχειρήσεις και χώρους εργασίας ό̟ου α̟ασχολούνται 
φορτοεκφορτωτές.  

 
β. Η Γενική ∆ιεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Υ̟ουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενηµερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους 
φορτο̟αραλή̟τες σχετικά µε τα µέτρα ̟ρόληψης, ασφάλειας και ̟ροστασίας της 
υγείας των φορτοεκφορτωτών και της δηµόσιας υγείας, καθώς και για τις 
̟ροφυλάξεις ̟ου ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν για την ̟ροστασία  αυτών 
 
γ. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών 
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ελέγχου, ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο των εντύ̟ων και οδηγών ενηµέρωσης του 
ΣΕΠΕ και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Υ̟ουργείου, οι 
ε̟ιβαλλόµενες ̟οινές και κυρώσεις, και ό̟οιο άλλο σχετικό θέµα αφορά την 
εφαρµογή της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σε ζητήµατα υγιεινής και 
ασφάλειας στην εργασία ή την α̟ασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες 
εισόδου των λιµενεργατών στους λιµενικούς χώρους, ο έλεγχος α̟ό τις λιµενικές 
αρχές για την δια̟ίστωση της τήρησης των διατάξεων του ̟αρόντος, καθώς και 
κάθε άλλη λε̟τοµέρεια ̟ου αφορά στην ασφάλεια των λιµένων και της 
ναυσι̟λοΐας. 
 

7. Το σύνολο των Υ̟ουργικών Α̟οφάσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται ανωτέρω θα εκδοθούν 
το αργότερο µέχρι την 31.3.2013, σταδιακά και κατά ̟ροτεραιότητα αναγκαιότητας 
α̟ό δηµοσιεύσεως του ̟αρόντος.  

 
8. Τα ̟άσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και α̟οζηµιώσεις υ̟έρ Λιµενικών Ταµείων 

και ναυτικών ̟ρακτόρων ̟ου ε̟ιβαρύνονται τα φορτία και ̟λοία κατά τις 
φορτοεκφορτώσεις στα λιµάνια καθορίζονται µε κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση των 
Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου. 

 

9. Α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων, 
Π.∆., Α.Ν., Ν.∆., ό̟ως ισχύουν σήµερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική 
̟ράξη ̟ου εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών: 
-Το άρθρο 5 του ν.74/1975 (Α’ 139). 
-Το Ν.∆. 1254/1949 (Α’ 288) µε εξαίρεση τις κανονιστικές διοικητικές ̟ράξεις ̟ου 
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 αυτού. 
-Το άρθρο 9 του ν.δ. 3789/1957. 
-Τα άρθρα 11 και 12 του ̟.δ.  369/1989. 
-Η ̟αρ.4 του άρθρου 1, τα άρθρα 3, 4, 5, 6, οι ̟αρ. 1, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του 
ν.1082/1980 και το ̟.δ. 104/1985. 
-Τα άρθρα 37, 38 και 39 του ν.3239/1955. 
-Οι ̟αρ. 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4504/1966.  
-Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 4/9 Μαρτίου 1932 (Α’ 64) κωδικο̟οιηµένος Νόµος 
5167/1932 µε εξαίρεση  τις κανονιστικές διοικητικές ̟ράξεις ̟ου έχουν εκδοθεί κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 11 αυτού. 
-Ο ν.1473/1950. 
-Ο Α.Ν. 2212/1940. 
-Ο ν.1749/1944. 
-Το άρθρο 26 του Ν.∆..3083/1954. 
-Ο Α.Ν.381/1936. 
-Το άρθρο 2 του Ν.∆. 1782/1942. 
-Το άρθρο 5 του ν6178/1934 µε εξαίρεση τις κανονιστικές διοικητικές ̟ράξεις ̟ου 
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 αυτού.  
-Το άρθρο 4 του Α.Ν. 1495/1938. 
-Το άρθρο 9 εδαφ.1 του Α.Ν.583/1937. 



185 

 

-Η ̟αρ.1 του άρθρου 2 του Ν.∆. 4547/1955. 
-Οι ̟αρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1876/1990. 
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ̟ου είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του 
̟αρόντος καταργείται. 
 
 ΙΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 122 του ν.4052/2012 (Α’ 41)  αντικαθίσταται ως εξής: 
«οι ΕΠΑ δεν ε̟ιτρέ̟εται να ασκούν άλλη δραστηριότητα ̟έραν αυτής ̟ου ορίζεται 
στο 115 άρθρο ̟ερί̟τωση β’,  µε εξαίρεση: α) µεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως 
εργασίας, για την ο̟οία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη ∆ιεύθυνση 
Α̟ασχόλησης και δεν έχει α̟αγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) 
αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώ̟ινου δυναµικού, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, γ) συµβουλευτική και ε̟αγγελµατικό ̟ροσανατολισµό, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις». 
 

2. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 123 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Ε̟ιχείρηση Προσωρινής Α̟ασχόλησης µ̟ορεί να συσταθεί α̟ό φυσικό ή νοµικό 
̟ρόσω̟ο». 
 

3. Τα άρθρα  2 και 3 της υ̟. Αριθµόν 30342/2002 α̟όφασης του Υ̟ουργού Εργασίας 
και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Β΄ 337) καταργούνται. 

 

4. Η ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 117 του ν.4052/2012  αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«α)Αν συνεχίζεται η α̟ασχόληση του µισθωτού α̟ό τον έµµεσο εργοδότη µετά τη 
λήξη της διάρκειας της αρχικής το̟οθέτησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών 
της ακόµα και µε νέα το̟οθέτηση, χωρίς να µεσολαβεί διάστηµα είκοσι τριών (23) 
ηµερολογιακών  ηµερών, θεωρείται ότι ̟ρόκειται για σύµβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη.» 
 
 III) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. α. Η ̟αράγραφος 1  του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Αντικείµενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και 
των υ̟οκαταστηµάτων τους είναι η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων 
εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ηµεδα̟ών ή 
̟ολιτών κράτους – µέλους Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων στην 
Ελλάδα ̟ολιτών τρίτων χωρών µε δικαίωµα ̟ρόσβασης στην α̟ασχόληση, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι για συγκεκριµένες ειδικότητες δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις κείµενες 
διατάξεις διαφορετικός τρό̟ος ̟ροώθησης στην α̟ασχόληση. Ε̟ίσης, τα Ιδιωτικά 
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας ε̟ιτρέ̟εται  να ασκούν την δραστηριότητα της 
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συµβουλευτικής και του ε̟αγγελµατικού ̟ροσανατολισµού, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου καθορίζονται στις κείµενες διατάξεις.» 
 
β. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 καταργείται. 
 

2. Το εδάφιο β’ της ̟αρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. να είναι κάτοχος  ̟τυχίου τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης ηµεδα̟ής ή µε 
αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδα̟ής, ο̟οιουδή̟οτε αντικειµένου, αλλά να 
διαθέτει α̟οδεδειγµένη διετή εµ̟ειρία σε θέµατα διαχείρισης ανθρω̟ίνων ̟όρων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υ̟ο̟ερί̟τωσης ββ’ της 
̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 101.» 
 

3. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν.4052/2012  αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«3. Οι µεσολαβήσεις διενεργούνται α̟ό το διευθυντή του ΙΓΕΕ ή και α̟ό υ̟άλληλο 
του ΙΓΕΕ, ο ο̟οίος έχει τα ̟ροσόντα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 2.». 
 

4. Η ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.4052/2012   
αντικαθίσταται ως εξής:   
 
«β) ως ̟ρος την κτιριακή υ̟οδοµή: Το ΙΓΕΕ ̟ρέ̟ει να διαθέτει έναν ε̟αγγελµατικό 
χώρο, ιδιόκτητο ή µισθωµένο, αυτόνοµο για τους σκο̟ούς του, ώστε να 
̟ροστατεύονται τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα των αναζητούντων εργασία και των 
εργοδοτών. Ο ανωτέρω χώρος  ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνος µε το ̟.δ. 16/1996 
«Ελάχιστες ̟ροδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK» (Α’ 10). Το ΙΓΕΕ ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει 
̟ιστο̟οιητικό ̟υρασφάλειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του  µισθωτηρίου συµβολαίου.» 
 

5. Το στοιχείο ββ’ της ̟ερί̟τωσης γ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 101 του 
ν.4052/2012 (Α’ 41 ) αντικαθίσταται ως εξής:  
«ββ) υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και της ̟αραγράφου 
3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α’ 45) του ∆ιευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο̟οία θα 
αναφέρεται η ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία του και η ο̟οία θα συνοδεύεται α̟ό τα 
̟αρακάτω δικαιολογητικά α̟όδειξης της διετούς εµ̟ειρίας της ̟ερί̟τωσης β’ της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 100.» 
 

6. Το στοιχείο i) της υ̟ο̟ερί̟τωσης ββ) της ̟ερί̟τωσης γ΄, της ̟αραγράφου 2, του 
άρθρου 101 του Ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
«i) α̟οδεικτικά της α̟αιτούµενης ε̟αγγελµατικής εµ̟ειρίας για τον ∆ιευθυντή 
[̟ιστο̟οιητικά ή βεβαιώσεις ̟ροϋ̟ηρεσίας εργοδοτών-ε̟ιχειρήσεων, βεβαίωση 
κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή 
των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) για το χρονικό διάστηµα ̟ου 
αναφέρεται στις βεβαιώσεις των ε̟ιχειρήσεων, βεβαίωση α̟ό την οικεία 
Ε̟ιθεώρηση Εργασίας ή α̟όσ̟ασµα κατατεθειµένου Πίνακα Προσω̟ικού α̟ό 
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αυτήν ή αναγγελία ̟ρόσληψης στον ΟΑΕ∆ α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου χορήγησαν τη 
βεβαίωση ̟ροϋ̟ηρεσίας.» 
 

7. Η υ̟ο̟ερί̟τωση γγ) της ̟ερί̟τωσης γ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 101 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«γγ) αναγγελία ̟ρόσληψης α̟ό τον ΟΑΕ∆ και Πίνακα Προσω̟ικού και ωρών 
εργασίας ̟ου έχει κατατεθεί στην οικεία Ε̟ιθεώρηση Εργασίας, εκ των ο̟οίων 
α̟οδεικνύεται η ̟ρόσληψη του διευθυντή  του ΙΓΕΕ στην ̟ερί̟τωση του εδαφίου β 
της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 100 του ̟αρόντος. Ο Πίνακας Προσω̟ικού και 
ωρών εργασίας αναζητείται α̟ό την οικεία Ε̟ιθεώρηση Εργασίας α̟ό τη ∆/νση 
Α̟ασχόλησης.» 
 

8. Το στοιχείο δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.4052/2012 καταργείται. 
 
9. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 102 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/ ε̟αγγέλµατος α̟ό υ̟οκατάστηµα Ι.Γ.Ε.Ε. 
̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται οι όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και να ̟ροσκοµίζονται τα 
δικαιολογητικά ̟ου ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του ̟αρόντος. Α̟ό τα 
δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα ̟ροσκοµίζονται µόνο αυτά 
̟ου αφορούν α̟οκλειστικά το υ̟οκατάστηµα και όσα έχουν κατατεθεί ήδη αλλά 
έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους». 
 

10. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου  2 του άρθρου 104 του ν.4052/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Ειδικά αν µεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υ̟οκαταστήµατος αυτού 
εφαρµόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας-ε̟αγγέλµατος 
ΙΓΕΕ του άρθρου 101, ̟ροσκοµίζοντας τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ̟ου 
αφορούν την ε̟ελθούσα µεταβολή καθώς και τα δικαιολογητικά ̟ου έχουν 
κατατεθεί ήδη αλλά έχει  ̟αρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.» 

 
IA.5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

Ι) Χρονικά όρια λειτουργίας των καταστηµάτων και εργασίας του ̟ροσω̟ικού 
αυτών 

1. α. Η  ̟αράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971 «Περί χρονικών ορίων 
λειτουργίας των καταστηµάτων και εργασίας του ̟ροσω̟ικού αυτών» α̟ό την 
έναρξη ισχύος του ̟αρόντος αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 7 
Α̟αγόρευση συναλλαγών σε καταστήµατα. 
Κατά τις ώρες µη λειτουργίας των καταστηµάτων α̟αγορεύεται κάθε συναλλαγή 
εντός αυτών» 
 
β. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971, το άρθρο 7α του 
Ν.∆.1037/1971 ̟ου ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 244 του ν.4072/2012 και η ̟αράγραφος 
6 του άρθρου 42 ν.1892/1990 καταργούνται.  
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2. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν.1892/1990 εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του 

χρόνου λειτουργίας των καταστηµάτων, ό̟ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 
1037/1971, ό̟ως αυτό ισχύει σε συνδυασµό µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 42 του 
ν.1892/1990, ό̟ως ισχύει.  

 
 ΙΙ) Νέο σύστηµα διαµόρφωσης νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου 
ηµεροµισθίου για τους εργαζοµένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας 
(∆ιάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος νόµιµος µισθός και ηµεροµίσθιο για τους 
εργαζοµένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.  
 

1. Με την ̟αρούσα διάταξη θεσ̟ίζεται νέο σύστηµα καθορισµού νόµιµου κατωτάτου 
µισθού υ̟αλλήλων και ηµεροµισθίου εργατοτεχνιτών, το ο̟οίο τίθεται σε ισχύ την 
1.4.2013. Εντός του ̟ρώτου τριµήνου του 2013 θεσ̟ίζεται µε Πράξη Υ̟ουργικού 
Συµβουλίου η διαδικασία διαµόρφωσης νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου 
κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού 
δικαίου όλης της χώρας, λαµβάνοντας υ̟όψη την κατάσταση και τις ̟ροο̟τικές 
της ελληνικής οικονοµίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως ̟ρος τα ̟οσοστά 
ανεργίας και α̟ασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης µε εκ̟ροσώ̟ους 
κοινωνικών εταίρων, εξειδικευµένους ε̟ιστηµονικούς, ερευνητικούς και λοι̟ούς 
φορείς. Κατά το Α’ τρίµηνο του 2014 το σύστηµα αυτό αξιολογείται ως ̟ρος την 
α̟λότητα και α̟οτελεσµατικότητα της εφαρµογής, τη µείωση της ανεργίας, την 
αύξηση της α̟ασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   

 
2. Το ̟ρώτο εδάφιο  της ̟αρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990, αντικαθίσταται ως 

εξής:  
«Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους µη 
µισθολογικούς όρους εργασίας, ̟ου ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της 
χώρας. Βασικοί µισθοί, βασικά ηµεροµίσθια, κάθε είδους ̟ροσαυξήσεις αυτών και 
γενικά κάθε άλλος µισθολογικός όρος, ισχύουν για τους εργαζόµενους ̟ου 
α̟ασχολούνται α̟ό εργοδότες των συµβαλλοµένων εργοδοτικών οργανώσεων.» 

3. Μέχρι τη λήξη ̟εριόδου οικονοµικής ̟ροσαρµογής ̟ου ̟ροβλέ̟ουν τα Μνηµόνια 
̟ου ̟ροσαρτώνται στο ν.4046/2012 και οι ε̟ακολουθούσες τρο̟ο̟οιήσεις αυτών 
καθορίζεται ο νόµιµος κατώτατος µισθός υ̟αλλήλων και το ηµεροµίσθιο 
εργατοτεχνιτών ως εξής :  

(α)  για τους υ̟άλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός  ορίζεται 586,08 
ΕΥΡΩ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο 
ορίζεται σε 26,18 ΕΥΡΩ  

(β) για τους υ̟άλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός  ορίζεται 510,95 
ΕΥΡΩ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο 
ορίζεται σε 22,83 ΕΥΡΩ  

(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υ̟αλλήλων άνω των 25 ετών 
̟ροσαυξάνεται µε ̟οσοστό 10% για κάθε τριετία ̟ροϋ̟ηρεσίας και έως τρεις 
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τριετίες και συνολικά 30% για ̟ροϋ̟ηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο 
ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ̟ροσαυξάνεται µε ̟οσοστό 5% 
για κάθε τριετία ̟ροϋ̟ηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για 
̟ροϋ̟ηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υ̟αλλήλων 
κάτω των 25 ετών ̟ροσαυξάνεται µε ̟οσοστό 10% για µία τριετία ̟ροϋ̟ηρεσίας 
και για ̟ροϋ̟ηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των 
εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ̟ροσαυξάνεται µε ̟οσοστό 5% για κάθε τριετία 
̟ροϋ̟ηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για ̟ροϋ̟ηρεσία 6 και άνω 
ετών.  

δ) Οι ως άνω ̟ροσαυξήσεις  ̟ροϋ̟ηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόµενο µε  
̟ροϋ̟ηρεσία σε ο̟οιονδή̟οτε εργοδότη και µε ο̟οιαδή̟οτε ειδικότητα, για µεν  
τους εργατοτεχνίτες µετά τη συµ̟λήρωση του 18ο έτους της ηλικίας τους, για δε τους 
υ̟αλλήλους µετά τη συµ̟λήρωση του 19ο έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για 
την συµ̟ληρωθείσα υ̟ηρεσία την 14.2.2012.  

ε) Πέραν της µηνιαίας τακτικής ̟ροσαύξησης λόγω ̟ροϋ̟ηρεσίας καµία άλλη 
̟ροσαύξηση δεν ̟εριλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό 
και ηµεροµίσθιο. 

στ) Έως  ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ̟οσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η 
̟ροσαύξηση του νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και 
ηµεροµισθίου για ̟ροϋ̟ηρεσία, ̟ου συµ̟ληρώνεται µετά την 14.2.2012.  

ζ) Ατοµικές συµβάσεις εργασίας και συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους 
δεν ε̟ιτρέ̟εται να ορίζουν µηνιαίες τακτικές α̟οδοχές ή ηµεροµίσθιο ̟λήρους 
α̟ασχόλησης κατώτερο α̟ό τον νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και 
ηµεροµίσθιο.       

ΙΙΙ) Α̟οζηµίωση α̟όλυσης ιδιωτικών υ̟αλλήλων µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας αορίστου χρόνου  
 

1. Α̟ό τη δηµοσίευση  του ̟αρόντος νόµου η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 
(Α’ 67), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της   ̟αραγράφου 2  του 
άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το εδάφιο β 
της ̟αρ. 5  του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’  212) αντικαθίστανται ως εξής : 
 
« 1. Η καταγγελία σύµβασης εργασίας ιδιωτικού υ̟αλλήλου µε σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου, διάρκειας ̟έραν των δώδεκα (12) µηνών,  δεν δύναται να 
̟ραγµατο̟οιηθεί χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη ̟ροειδο̟οίηση του εργοδότη, και η 
ο̟οία θα ισχύει α̟ό την ε̟οµένη της γνωστο̟οίησης της ̟ρος τον εργαζόµενο µε 
τους εξής όρους: 
α) Για υ̟αλλήλους ̟ου έχουν υ̟ηρετήσει α̟ό δώδεκα (12) «συµ̟ληρωµένους» 
µήνες έως δύο (2) έτη, α̟αιτείται ̟ροειδο̟οίηση ενός (1) µηνός ̟ριν την α̟όλυση. 
β) Για υ̟αλλήλους ̟ου έχουν υ̟ηρετήσει α̟ό δύο (2) έτη συµ̟ληρωµένα έως ̟έντε 
(5) έτη, α̟αιτείται ̟ροειδο̟οίηση δύο (2) µηνών ̟ριν την α̟όλυση. 
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γ) Για υ̟αλλήλους ̟ου έχουν υ̟ηρετήσει α̟ό ̟έντε (5) έτη συµ̟ληρωµένα έως δέκα 
(10) έτη α̟αιτείται ̟ροειδο̟οίηση τριών (3) µηνών ̟ριν την α̟όλυση. 
δ) Για υ̟αλλήλους ̟ου έχουν υ̟ηρετήσει α̟ό δέκα (10) έτη συµ̟ληρωµένα και άνω 
α̟αιτείται ̟ροειδο̟οίηση τεσσάρων (4) µηνών ̟ριν την α̟όλυση. 
Εργοδότης ̟ου ̟ροειδο̟οιεί εγγράφως τον εργαζόµενο κατά τα ανωτέρω, 
καταβάλλει στον α̟ολυόµενο το ήµισυ της κατά το ε̟όµενο εδάφιο  του ̟αρόντος 
α̟οζηµίωσης.» 
 

2. Α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 3 του 
ν.2112/1920, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : 
« 3.  1. Εργοδότης ̟ου ̟αραµελεί την υ̟οχρέωση ̟ροειδο̟οίησης για 
καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υ̟αλλήλου οφείλει 
να καταβάλει στον α̟ολυόµενο υ̟άλληλο α̟οζηµίωση α̟όλυσης ως κατωτέρω, 
εκτός αν οφείλεται µεγαλύτερη α̟οζηµίωση  βάσει σύµβασης ή εθίµου ως εξής:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Χρόνος υ̟ηρεσίας στον ίδιο εργοδότη  Ποσό α̟οζηµίωσης 

1 έτος συµ̟λ. έως 4 έτη 2 µηνών 

4 έτη συµ̟λ. έως 6 έτη  3 µηνών 

6 έτη συµ̟λ. έως 8 έτη  4 µηνών 

8 έτη συµ̟λ. έως 10 έτη 5 µηνών 

10 έτη συµ̟λ. 6 µηνών 

11 έτη συµ̟λ. 7 µηνών 

12 έτη συµ̟λ. 8 µηνών 

13 έτη συµ̟λ. 9 µηνών 

14 έτη συµ̟λ. 10 µηνών 

15 έτη συµ̟λ. 11 µηνών 

16 έτη συµ̟λ. και άνω 12 µηνών 

          » 
Ο υ̟ολογισµός της ως άνω α̟οζηµίωσης γίνεται µε βάση  τις  τακτικές  α̟οδοχές  
του τελευταίου µήνα υ̟ό καθεστώς ̟λήρους α̟ασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’  98), εξακολουθεί να ισχύει. 
 

3. Για ιδιωτικούς υ̟αλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ̟ου ήδη 
α̟ασχολούνται και έχουν συµ̟ληρώσει στον ίδιο εργοδότη ̟ροϋ̟ηρεσία άνω των 
δεκαε̟τά (17) ετών, καταβάλλεται α̟οζηµίωση α̟όλυσης ε̟ι̟λέον της 
̟ροβλε̟οµένης στο ̟ροηγούµενο εδάφιο α̟οζηµίωσης,  ο̟οτεδή̟οτε κι αν 
α̟ολυθούν κατά την εξής αναλογία:   
 

Για 17 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 1 µηνός α̟οζηµίωση 

Για 18 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 2 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 19 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 3 µηνών α̟οζηµίωση 
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Για 20 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 4 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 21 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 5 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 22 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 6 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 23 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 7 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 24 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 8 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 25 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 9 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 26 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 10 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 27 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα 11 µηνών α̟οζηµίωση 

Για 28 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας και άνω  12 µηνών α̟οζηµίωση 

Για  τον ανωτέρω υ̟ολογισµό λαµβάνονται υ̟όψη:   
i) ο χρόνος ̟ροϋ̟ηρεσίας ̟ου είχε συµ̟ληρώσει ο υ̟άλληλος κατά τη δηµοσίευση 
του ̟αρόντος ανεξάρτητα α̟ό το χρόνο α̟όλυσης του, και  
ii) οι τακτικές α̟οδοχές του τελευταίου µήνα υ̟ό καθεστώς ̟λήρους α̟ασχόλησης   
̟ου δεν υ̟ερβαίνουν το ̟όσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ .  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 
του ν.3198/1955, ό̟ως αυτό έχει τρο̟ο̟οιηθεί, λαµβάνονται υ̟όψη για τον 
ανωτέρω  υ̟ολογισµό οι τακτικές α̟οδοχές του τελευταίου µήνα υ̟ό καθεστώς 
̟λήρους α̟ασχόλησης, µε την ε̟ιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 
του άρθρου 5 του ν. 3198/1955. 
 
 IV) Α̟λο̟οίηση διαδικασιών και µείωση διοικητικών βαρών ̟ου αφορούν το 
Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ)  
 

1. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο εργοδότης υ̟οχρεούται να καταθέσει συµ̟ληρωµατικούς ̟ινάκες ̟ροσω̟ικού 
ως ̟ρος τα µεταβληθέντα στοιχεία: α) για την ̟ρόσληψη νέου εργαζοµένου, το 
αργότερο την ίδια ηµέρα της ̟ρόσληψης και ̟άντως ̟ριν την ανάληψη υ̟ηρεσίας 
α̟ό τον εργαζόµενο, β) για την αλλαγή ή τρο̟ο̟οίηση του ωραρίου ή την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια µέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) 
εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµέρα αλλαγής ή τρο̟ο̟οίησης του ωραρίου ή της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου της 
ε̟ιχείρησης ή εκµετάλλευσης και  για µεταβολή των α̟οδοχών των εργαζοµένων 
εντός 15 µερών . Η κατάθεση συµ̟ληρωµατικών στοιχείων µ̟ορεί γίνει γρα̟τά ή 
ηλεκτρονικά» 
 
 

2. Η υ̟έρβαση του ωραρίου εργασίας για ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν υ̟άγονται στα 
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 1 του ν.δ.515/1970 ε̟ιτρέ̟εται για δύο (2) ώρες 
ηµερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έ̟ειτα α̟ό αναγγελία αυτών 
α̟ό τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Ε̟ιθεώρηση Εργασίας ̟ριν ή το 
αργότερο κατά την ηµέρα ̟ραγµατο̟οίησης της υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης, µε 
ταυτόχρονη ενηµέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υ̟ερωριών, ̟ου τηρείται στην 
ε̟ιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 3, ̟αρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 
3846/2010. Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, λόγω ε̟ειγουσών ε̟ιχειρησιακών αναγκών, 
η υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ε̟ιτρέ̟εται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική 
Ε̟ιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της ε̟οµένης ηµέρας α̟ό την έναρξη της 
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υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τό̟ο 
̟αροχής της εργασίας.   
 

3. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου 
δροµολογίων α̟ό την οικεία κοινωνική ε̟ιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του ο̟οίου 
̟ροβλέ̟εται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα α̟ό τη διάταξη του άρθρου 4 του 
Β.∆./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’  35) ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, β) για τα 
τουριστικά λεωφορεία α̟ό τη διάταξη του άρθρου 2 της  Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) 
ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, και  γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ α̟ό τη 
διάταξη του άρθρου 27 του ̟.δ.246/2006 (Α’ 261), ό̟ως ισχύει.   
 

4. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου 
Ηµερήσιων ∆ελτίων Α̟ασχολούµενου Προσω̟ικού οικοδοµικών εργασιών και 
τεχνικών έργων α̟ό την οικεία κοινωνική ε̟ιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του 
ο̟οίου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη διάταξη του άρθρου µόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β’ 569΄) 
ό̟ως ισχύει.   
 
  V) Χρονικά Όρια Εργασίας 

1. Α̟ό την ισχύ του ̟αρόντος, η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 
101), αντικαθίσταται ως εξής: 
 «4. Με Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µ̟ορούν να καθορίζονται ζητήµατα ̟ου 
αφορούν τις ηµέρες εβδοµαδιαίας α̟ασχόλησης εργαζοµένων στα καταστήµατα 
για συνολικό εβδοµαδιαίο συµβατικό ωράριο 40 ωρών».  
 

2. Το άρθρο 3 του ̟.δ. 88/1999 (Α’  94) «Ελάχιστες ̟ροδιαγραφές για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ» αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«Άρθρο 3 
(Άρθρο 3 οδηγίας) 
Ηµερήσια ανά̟αυση 
Για κάθε ̟ερίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανά̟αυση δεν µ̟ορεί να 
είναι κατώτερη α̟ό έντεκα (11) συνεχείς ώρες. 
Η ̟ερίοδος των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 
ώρα»  
 

3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α’ 55) κατά το µέρος ̟ου κύρωσε το άρθρο 7 της α̟ό 
26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β’ 60), και το ο̟οίο είχε τρο̟ο̟οιηθεί µε το άρθρο 6 του ν. 
3846/2010 (Α’  66), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 7 
 Κατάτµηση Αδείας 
i) Ε̟ιτρέ̟εται κατ’ εξαίρεση, η κατάτµηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού 
ηµερολογιακού έτους σε δύο ̟εριόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή ε̟είγουσας 
ανάγκης της ε̟ιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ̟ρώτη ̟ερίοδος 
της αδείας δεν µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίµων ηµερών ε̟ί 
εξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και των ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών ε̟ί 
̟ενθηµέρου ή ̟ροκειµένου ̟ερί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίµων ηµερών. 
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ii) Η κατάτµηση του χρόνου αδείας ε̟ιτρέ̟εται και σε ̟ερισσότερες των δύο  
̟εριόδων, α̟ό τις ο̟οίες η µια ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
εργάσιµες ηµέρες ε̟ί εξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες, ε̟ί ̟ενθηµέρου, ή ̟ροκειµένου ̟ερί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιµες 
ηµέρες, µετά α̟ό έγγραφη αίτηση του εργαζόµενου ̟ρος τον εργοδότη.  
Ειδικά, σε ̟ερι̟τώσεις ε̟ιχειρήσεων ̟ου α̟ασχολούν τακτικό και ε̟οχικό 
̟ροσω̟ικό και ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας ̟ου οφείλεται στο είδος 
ή στο αντικείµενο εργασιών τους, σε συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο του έτους, για 
το τακτικό ̟ροσω̟ικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τµήµα της αδείας των 10 
εργασίµων ηµερών ε̟ί ̟ενθηµέρου ή 12 ε̟ί εξαηµέρου, ο̟οτεδή̟οτε εντός του 
ηµερολογιακού έτους.  
Η αίτηση αυτή του εργαζόµενου καθώς και η α̟όφαση του εργοδότη δεν α̟αιτούν 
έγκριση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην ε̟ιχείρηση ε̟ί 
̟έντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Ε̟ιθεωρητών Εργασίας.  
Οι ρυθµίσεις της ̟αραγράφου αυτής διέ̟ονται κατά τα λοι̟ά, α̟ό τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας για την άδεια.» 

 
 

ΙΑ.6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΥΚ  
  

1. α. Η ̟ροβλε̟όµενη εισφορά ασφαλισµένου ̟οσοστού 4,950 τοις χιλίοις ε̟ί των ανά 
λίτρο ̟ρο Φ.Π.Α τιµών των βενζινών, των ̟ετρελαίων εκτός ̟ετρελαίου θέρµανσης 
και φωτιστικού και του υγραερίου υ̟έρ του Τοµέα Ε̟ικουρικής Ασφάλισης 
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης 
του Ο.Α.Ε.Ε., της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υ̟ουργικής Α̟όφασης 
20210/4231/152/26-2-2004 (427 Β΄) καταργείται α̟ό  τον ε̟όµενο µήνα της 
δηµοσίευσης του ̟αρόντος νόµου.  

 
β. Mε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
µετά α̟ό γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., αναλογιστική  µελέτη και γνώµη του 
Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΣΚΑ) καθορίζονται οι ̟όροι υ̟έρ του Τοµέα 
Ε̟ικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρό̟ος 
είσ̟ραξης και α̟όδοσής τους, ο υ̟ολογισµός των ̟αροχών  καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λε̟τοµέρεια. 

 

ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

ΙΒ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
 

1. α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν.4052/2012 
(Α’ 41) ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση δ’ ως εξής:  
«δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσω̟ικού Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),».  
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β. Η ̟αράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν.4075/2012 (Α΄ 89) και κάθε διοικητική 
̟ράξη ̟ου εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής  καταργούνται α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος.  

 
2. Η εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική ̟ερίθαλψη, α̟ό 1.1.2013 

ανέρχεται σε ̟οσοστό 2,50% ε̟ί του ̟οσού της ασφαλιστικής κατηγορίας  του 
άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α’ 15) ό̟ως ισχύει, στην ο̟οία έχει καταταγεί ο 
ασφαλισµένος  και δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό αυτή ̟ου αναλογεί στο ̟οσό 
της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας ό̟ως ισχύει. 

 
ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ   

   
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 11 
α. Η µηνιαία φαρµακευτική δα̟άνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  
(Φ.Κ.Α.) δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου ̟ου είναι 
εγγεγραµµένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋ̟ολογισµό και αντιστοιχεί στην 
φαρµακευτική ̟ερίθαλψη. Το υ̟ερβάλλον µηνιαίο ̟οσό αναζητείται εκ µέρους 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών ̟ροϊόντων. Το ανωτέρω ̟οσό υ̟ολογίζεται σε 
εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται α̟ό τους υ̟όχρεους Κ.Α.Κ. εντός µηνός α̟ό 
την ̟ιστο̟οίησή του σε λογαριασµό τρα̟έζης ̟ου θα υ̟οδείξει ο κάθε φορέας. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λε̟τοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρό̟ος υ̟ολογισµού των ̟οσών 
̟ου υ̟οχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ.  µε βάση:  
ί) την ̟οσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµάκου στη δα̟άνη (χωρίς 
ΦΠΑ), η ο̟οία υ̟ολογίζεται µε βάση την ̟οσότητα ̟ου α̟οδεδειγµένα διατέθηκε 
σε ασφαλισµένους, ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το Σύστηµα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης ή µέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήµατος σάρωσης των 
συνταγών,   
ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου στη θερα̟ευτική κατηγορία της θετικής 
Λίστας,  
iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υ̟ολει̟όµενων ̟οσών µε βάση το 
συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,  
ίν) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το µερίδιο αγοράς ̟ου κατείχε 
στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του ̟ροηγούµενου έτους,  
ν) κάθε λε̟τοµέρεια ̟ου αφορά στον τρό̟ο και χρόνο καταβολής των 
οφειλόµενων ̟οσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συµψηφισµών σε 
ε̟όµενους λογαριασµούς. Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης α̟όδοσης των ̟οσών 
ε̟ιστροφής της ̟αραγράφου αυτής, αυτά εισ̟ράττονται µε τη διαδικασία του 
Κ.Ε.∆.Ε.. 
 
β. Για τον υ̟ολογισµό των ως άνω  ̟αραµέτρων αξιο̟οιούνται  τα στοιχεία 
̟ωλήσεων φαρµάκων ̟ου τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. 
αφαιρουµένων των ̟αράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών ̟ωλήσεων. 



195 

 

∆ύναται ε̟ίσης να συνεκτιµάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθµός 
ανά̟τυξης (̟ροστιθέµενη αξία στο ̟ροϊόν) των ε̟ί µέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται 
οι µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος διενεργηθέντες υ̟ολογισµοί.    
 
γ. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων α’ και β’ του ̟αρόντος άρθρου, εφαρµόζονται 
ανεξάρτητα α̟ό την ̟αρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), ό̟ως ισχύει 
κάθε φορά. 
 
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει τα ̟αρα̟άνω ̟οσά µε ισό̟οσες οφειλές 
του ̟ρος Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών ̟ροϊόντων 
α̟ό την ̟ροµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις ανάγκες των 
φαρµακείων του. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ ε̟ιστρεφοµένων ̟οσών 
α̟ό τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών ̟ροϊόντων και 
εκκαθαρισµένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ̟ρος τους Κ.Α.Κ., ̟ου δηµιουργήθηκαν 
εντός του ίδιου έτους. 
 
ε. Η ισχύς του ̟αρόντος άρθρου έχει διάρκεια α̟ό 1.1.2012 έως 31.12.2015.»  

 
2. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν.4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«1. Εφόσον µετά τον συµψηφισµό της ̟αραγράφου δ. του άρθρου 11 του 
ν.4052/2012 (Α’ 41), ̟αραµένει ανεξόφλητο υ̟όλοι̟ο α̟αιτήσεων ή σε ̟ερί̟τωση 
κατά την ο̟οία φαρµακευτικές εταιρείες  ή Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων 
δεν έχουν α̟αιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά µόνον έναντι νοσοκοµείων, τότε 
οι ανωτέρω α̟αιτήσεις δύναται να εκχωρούνται ̟ρος τα νοσοκοµεία έναντι 
καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους, τα δε νοσοκοµεία συµψηφίζουν 
υ̟οχρεωτικά το ̟οσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων ̟ρος αυτά α̟αιτήσεων 
µε οφειλές τους ̟ρος τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών 
σκευασµάτων. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των εκχωρηθέντων ̟ρος τα 
Νοσοκοµεία, κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο, α̟αιτήσεων και εκκαθαρισµένων 
οφειλών των Νοσοκοµείων ̟ρος φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας 
κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, ̟ου δηµιουργήθηκαν εντός 
του ίδιου έτους. Α̟αιτήσεις ασφαλιστικών φορέων ̟ου δεν έχουν ενταχθεί στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας 
(ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων, οι ο̟οίες υφίστανται δυνάµει του άρθρου 12 
του ν. 3816/2010 (Α` 6), ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την  ̟αράγραφο  1 του άρθρου 36 
του ν. 4025/2011 (Α` 228), της ̟αρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3918/2011 (Α’ 31), ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν.4052/2012 (Α’ 41) και του άρθρου 11 του 
ν.4052/2012(Α’ 41), εκχωρούνται υ̟οχρεωτικά ̟ρος τα νοσοκοµεία έναντι 
καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν 
υ̟οχρεωτικά το ̟οσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων α̟αιτήσεων µε οφειλές 
τους ̟ρος τις φαρµακευτικές εταιρείες. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των 
εκχωρηθέντων ̟ρος τα νοσοκοµεία, κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο, α̟αιτήσεων και 
εκκαθαρισµένων οφειλών των Νοσοκοµείων ̟ρος φαρµακευτικές εταιρείες ή 
κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, ̟ου 
δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών 
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Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται τα ̟οσά ̟ου κάθε φορά εκχωρούνται και 
συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου, η σχετική 
διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των 
̟ροηγούµενων εδαφίων. » 
 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.3965/2011 (Α’ 113) 
αντικαθίσταται ως εξής : 
«Όσον αφορά στην ̟ληρωµή των συµβεβληµένων ̟ροµηθευτών και των 
φαρµακο̟οιών, η ο̟οία µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιείται µέσω διανεµητικού 
λογαριασµού ή µέσω φαρµακευτικού συλλόγου, ό̟ου υ̟άρχει δυνατότητα, ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι λοι̟οί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως 
̟ροκαταβολή το αιτούµενο ̟οσό, µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων, εντός 
εξήντα (60) ηµερών  α̟ό την υ̟οβολή του λογαριασµού.» 
 

4. Η ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) 
καταργείται και οι ̟ερι̟τώσεις ε) και στ) αναριθµούνται σε δ) και ε) αντίστοιχα. 

 
5. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) 

α̟αλείφεται η φράση «υ̟ό τον όρο της εµ̟ρόθεσµης καταβολής αυτών των 
οφειλών». 

 

6. Στην ̟ερί̟τωση α) της ̟αρ. 3 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) α̟αλείφεται η 
λέξη «εµ̟ρόθεσµα» 

 

7. Η ̟ερί̟τωση β) της ̟αρ. 3 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής :  
«β) Η αιτούµενη δα̟άνη για τα φαρµακευτικά σκευάσµατα της ̟αρ. 2 του άρθρου 
12 του ν.3816/2010 υ̟όκειται σε αυτοτελή υ̟οχρέωση ε̟ιστροφής (rebate) 
̟οσοστού ̟έντε τοις εκατό (5%) ε̟ί της αιτούµενης δα̟άνης για τα  σκευάσµατα 
αυτά». 
 

8. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του Άρθρου 35 του ν.3918/2011 (Α’ 31) µετά 
τις λέξεις «φαρµακευτικών ̟ροϊόντων ̟ρος» ̟ροστίθεται η φράση «τα φαρµακεία 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»  

 
9. Το τέταρτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης β` της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 

3816/2010 (Α’  6) αντικαθίσταται ως εξής :  
«Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας, η ο̟οία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ 
εξειδικεύονται ο τρό̟ος κατάρτισης των θερα̟ευτικών κατηγοριών και 
̟ροσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά θερα̟ευτική κατηγορία και οι 
διαδικασίες αναθεώρησης και συµ̟λήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι 
α̟οζηµιούµενες ενδείξεις, ̟εριεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρµακευτικό 
̟ροϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»  

 
10. Οι διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων 4 έως και 9 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου ΙΒ.2. 

εφαρµόζονται αναδροµικά α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2012. 



197 

 

 
11. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης β) της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 21 του Νόµου 

4052/2012 (Α’ 41) ̟ροστίθενται εδάφια ως εξής: «Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Υγείας ορίζονται ο µηχανισµός εφαρµογής και ενηµέρωσης των ιατρών, καθώς και 
̟εραιτέρω εξαιρέσεις στην συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία, οι ο̟οίες 
καλύ̟τουν ̟ολύ ̟εριορισµένες οµάδες ̟ροϊόντων και γνωστών ευαισθησιών του 
ασθενή, σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α και τη βέλτιστη διοικητική ̟ρακτική. Το 
µερίδιο των συνταγών µε εµ̟ορική ονοµασία δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 15% της 
συνολικής αξίας των συνταγών ̟ου χορηγεί κάθε ιατρός.» 

 
12. Α̟ό 01.01.2014 ορίζεται η εκ µέρους των ασθενών καταβολή υ̟έρ του ΕΟΠΥΥ του 

̟οσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή ̟ου εκτελείται α̟ό τον εκάστοτε 
φαρµακο̟οιό, καθώς και η καταβολή του ̟οσού των είκοσι ̟έντε (25) ευρώ λόγω 
εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ..  
Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λε̟τοµέρειες, οι διαδικασίες 
καθώς και το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας διάταξης και δύναται να 
αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόµενων εκ µέρους των ασθενών ̟οσών.  

 
 

ΙΒ.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 
           Ν.3919/2011  

 
1. Καταργούνται  οι εξής διατάξεις: 

α) Η ̟αρ. 2 του άρθρου 5 της υ̟’ αριθ. Α5/2005/1999 Υ.Α. (Β’ 749). 
β) Η ̟αρ. 5 του άρθρου 4 του ν.1666/1986 (Α’ 200)  
γ) Οι ̟αρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 29/1987 (Α’ 8)  
δ) Το άρθρο 8 του Π.∆. 225/2000 (Α’ 194)  
ε) Οι ̟αρ. 3 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α’ 123 τ. Α΄), ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α’ 196), συµ̟ληρώθηκε µε την 
̟αρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 
του ν. 3846/10 (Α’ 66).» 
  

2. Οι ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1666/1986 (Α’ 200) αντικαθίστανται ως εξής : 
 
«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι µόνο σε όσους 
έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος αλλά και σε φυσικά ̟ρόσω̟α και 
εταιρείες µε ο̟οιαδή̟οτε νοµική µορφή, µε την ̟ροϋ̟όθεση να ορίζεται 
ε̟ιστηµονικά υ̟εύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης ε̟αγγέλµατος 
οδοντοτεχνίτη.» 
 

3. Η ̟αρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003, ό̟ως αντικαταστάθηκε  µε την ̟αρ. 5 του 
άρθρου 14 του ν. 3661/2008 (Α’ 89), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1.  Η διάθεση οµµατοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωµαλιών των 
οφθαλµών (̟λην των τυ̟ο̟οιηµένων οµµατοϋαλλίων  ̟ρεσβυω̟ίας τα ο̟οία 
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µ̟ορούν να ̟ωλούνται και α̟ό τα φαρµακεία), φακών ε̟αφής και γενικά όλων 
των συναφών ̟ρος την όραση ειδών, γίνεται α̟ό τα καταστήµατα ο̟τικών ειδών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου, ό̟ως αυτός ισχύει.» 
 

4. Η ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ̟.δ.  29/1987 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής : 
 
«1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθερα̟είας χορηγείται σε φυσικά 
̟ρόσω̟α και σε εταιρείες µε ο̟οιαδή̟οτε νοµική µορφή α̟ό την οικεία 
Περιφέρεια. 
Προϋ̟όθεση λειτουργίας είναι ο ορισµός ε̟ιστηµονικά υ̟εύθυνου 
φυσικοθερα̟ευτή.»  
 

5. Τα άρθρα 5, 6, 7 του ̟.δ. 225/2000 (Α’ 194) αντικαθίστανται ως εξής : 
 

«Άρθρο 5 
Για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) α̟αιτείται αναγγελία 
έναρξης λειτουργίας στην Περιφέρεια-έδρα της Μονάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 τ. Α). 
Τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την λειτουργία της Μονάδας είναι τα εξής : 
α) Τα ̟λήρη σχέδια του κτιρίου εγκατάστασης και των χώρων λειτουργίας της 
Μονάδας ̟ου συνοδεύεται µε την άδεια της Πολεοδοµίας. 
β) Βεβαίωση της αρµόδιας ∆/νσης της Περιφέρειας για την α̟όσταση και το χρόνο 
άφιξης α̟ό τη Μονάδα στο διασυνδεόµενο Νοσοκοµείο. 
γ) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος για τον αριθµό και το είδος των µηχανηµάτων 
̟ου ̟ρόκειται να λειτουργήσουν και το µέγιστο αριθµό των ασθενών ̟ου θα 
µ̟ορούν να εξυ̟ηρετηθούν  και τη ̟ροέλευσή τους (̟.χ. ηµεδα̟οί, αλλοδα̟οί κ.α). 
δ) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση γιατρού Νεφρολόγου  ̟ου θα είναι υ̟εύθυνος για τη 
λειτουργία της Μονάδας, στην ο̟οία θα αναφέρεται ότι έχει συµ̟ληρώσει ένα (1) 
τουλάχιστον έτος α̟ό τη λήψη της ειδικότητάς του, δεν έχει καταδικαστεί για 
̟οινικό αδίκηµα ή για ̟αράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατάθεση 
των σχετικών α̟οδεικτικών  ε̟ίσηµων εγγράφων 
ε) Α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας µε την ο̟οία καθορίζεται το Νοσοκοµείο µε το 
ο̟οίο συνδέεται ε̟ιστηµονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιµοκάθαρσης. Η Υ̟ουργική 
Α̟όφαση εκδίδεται µετά την υ̟οβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια ∆/νση του 
Υ̟ουργείου Υγείας µετά α̟ό γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. 
στ) Στις ̟ερι̟τώσεις λειτουργίας Μ.Χ.Α. α̟ό φορέα του ∆ηµοσίου τοµέα, Ν.Π.∆.∆. 
ή Ν.Π.Ι.∆. α̟αιτείται α̟όφαση ∆.Σ. ή αντίστοιχου οργάνου του φορέα. Στην 
̟ερί̟τωση των εταιρειών α̟αιτείται καταστατικό και νοµιµο̟οίηση της εταιρείας, 
τα ο̟οία υ̟οβάλλει ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ός της.   
Για τη δια̟ίστωση της συνδροµής των α̟αραίτητων ̟ροϋ̟οθέσεων για τη νόµιµη 
λειτουργία της Μονάδας α̟αιτείται, εντός τριµήνου α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής 
της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, έλεγχος α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ου 
συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Π.∆. 247/91 «Όροι, 
̟ροϋ̟οθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση Ιδιωτικών 
Κλινικών» (ΦΕΚ 93 τ.Α) και στην ο̟οία ο εκ̟ρόσω̟ος του Ιατρικού Συλλόγου είναι 
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υ̟οχρεωτικά γιατρός µε ειδικότητα Νεφρολογίας. Η εν λόγω Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει 
σχετικό ̟ρακτικό µε τις δια̟ιστώσεις και ̟ροτάσεις της. 
Στη ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για τη 
λειτουργία της Μονάδας, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση λειτουργίας,  
εντός τριµήνου α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 
της Μονάδας. 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τη λειτουργία Μ.Χ.Α. ή 
δεν ̟ροκύ̟τει συνδροµή τους α̟ό τα υ̟οβληθέντα στοιχεία, η αρµόδια υ̟ηρεσία 
της Περιφέρειας ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν δύναται να 
λειτουργήσει τη Μονάδα, γνωστο̟οιώντας του τους σχετικούς λόγους. 
Η εν λόγω έγγραφη ενηµέρωση γίνεται ̟ριν τη ̟άροδο τριών (3) µηνών α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μ.Χ.Α. 
Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται α̟αραίτητα η ε̟ωνυµία και η 
ταχυδροµική διεύθυνση της Μονάδας, ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων, ο 
αριθµός των εφεδρικών µηχανηµάτων και ο ε̟ιστηµονικά υ̟εύθυνος. 

Άρθρο 6 
∆ικαιούχοι λειτουργίας Μ.Χ.Α. είναι φυσικά ̟ρόσω̟α, Νοµικά Πρόσω̟α 
∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου δηµόσιου χαρακτήρα και εταιρείες µε τη 
̟ροϋ̟όθεση ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριο̟οιούνται και στο χώρο της 
̟αροχής υ̟ηρεσιών Υγείας. 

Άρθρο 7 
Στην ̟ερί̟τωση ε̟έκτασης των Μ.Χ.Α. α̟αιτείται η έκδοση βεβαίωσης ε̟έκτασης 
της Μ.Χ.Α. σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στο άρθρο 5 του 
̟αρόντος. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων Μ.Χ.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένης και της ε̟έκτασης, δεν µ̟ορεί να ξε̟ερνά τα τριάντα (30) 
µηχανήµατα.» 
 

6. Οι ̟αράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«2. Η βεβαίωση λειτουργίας των ̟αρα̟άνω φορέων ̟αροχής ιατρικών και 
οδοντιατρικών υ̟ηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε 
: 
α. φυσικά ̟ρόσω̟α, ̟ου διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή 
οδοντιατρικού ε̟αγγέλµατος. 
β. φυσικά ̟ρόσω̟α µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, 
οδοντιατρείου, ̟ολυϊατρείου, ̟ολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού 
εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και α̟οκατάστασης, 
ορίζεται ε̟ιστηµονικά υ̟εύθυνος για κάθε ̟αροχή υ̟ηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος 
κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ε̟αγγέλµατος. 
γ. νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, µε σκο̟ό την ̟αροχή υ̟ηρεσιών Π.Φ.Υ. 
δ. αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων ε̟αγγελµατικών ιατρών εργαστηριακής 
διάγνωσης, βιο̟αθολογίας, κυτταρολογίας και ̟αθολογικής ανατοµίας για την 
κάλυψη των αναγκών των µελών τους. 
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Για τη χορήγηση της ̟αρα̟άνω βεβαίωσης λειτουργίας α̟αιτείται η υ̟οβολή 
αναγγελίας έναρξης α̟ό το φυσικό ̟ρόσω̟ο ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο της εταιρείας 
ή του αστικού συνεταιρισµού, η ο̟οία συνοδεύεται α̟ό τα α̟αραίτητα 
δικαιολογητικά και ̟αράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία 
– οδοντιατρεία και ̟αράβολο  τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά ̟ολυϊατρεία 
– ̟ολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά 
εργαστήρια φυσικής ιατρικής και α̟οκατάστασης. Το ύψος του ̟αραβόλου µ̟ορεί 
να ανα̟ροσαρµόζεται µε Κ.Υ.Α. του Υ̟ουργού Υγείας και του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών.» 
«4. Οι δικαιούχοι της ̟αρ. 2 του ̟αρόντος άρθρου ε̟ιτρέ̟εται να λειτουργούν και 
σε µη συνεχόµενα κτίρια, τα ο̟οία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και 
δεσµεύονται στην τήρηση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών του Π.∆. 84/2001.»  
 

7. α. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), οι 
λέξεις «αδειοδότησης και»  διαγράφονται.   

 
β. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), οι λέξεις 
«τη νοµική µορφή»  διαγράφονται.  

  
8. Στις διατάξεις των ν. 1666/1986 (Α’ 200), ν. 3661/2008 (Α’ 89), ν. 3204/2003 (Α’ 296), 

ν.971/1979 (Α’ 223), ν.2519/1997 (Α’ 165), ν.4025/2011 (Α’ 228), ̟.δ. 84/2001 (Α’ 70) 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ̟.δ. 228/2004 (Α’ 212), ̟.δ. 29/1987 (Α’ 8), ̟.δ. 225/2000 
(Α’ 194), Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Β’ 655), Υ.Α. Α5/2005/1999 (Β’ 749), Υ.Α 949/1981 (Β’ 
388) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Υ.Α. Α4/οικ.2503/1982(ΦΕΚ 717 τ. Β’), Υ.Α. 
Γ4ε/5258/70 (ΦΕΚ 426 τ. Β’), Υ.Α. Υ3β/οικ.15543/08 (ΦΕΚ 230 τ. Β΄),  Υ.Α. 
Υ7/οικ.3971/94 (ΦΕΚ 433 τ.Β’), Υ.Α. Α4β/οικ.2352/1988, ό̟ου αναφέρεται η λέξη 
«άδεια» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «βεβαίωση».  

 
ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.∆. 84/2001 

 
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του ̟.δ. 84/2001 (Α’ 70):  

α) Η ̟αράγραφος  2 του άρθρου 4. 
β)  Οι  ̟ερι̟τώσεις (α) και (η) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 11.  
γ) Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11. 
δ) Οι ̟ερι̟τώσεις (β), (γ) και (δ) της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 11. 
ε) Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 11. 
στ) Η ̟ερί̟τωση (ε) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13. 
ζ) Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 14. 
 

2. Τρο̟ο̟οιούνται οι εξής διατάξεις του ̟.δ. 84/2001:   
α. Στο άρθρο 1 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής:   
«3. Στις διατάξεις του ̟αρόντος, ό̟ου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» 
και «άδεια» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και 
«βεβαίωση» αντίστοιχα, ό̟ου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός 
καταργείται και ό̟ου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι 
λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.» 
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β. Στο τρίτο  εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2  η λέξη «µόνο» 
αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «και». 
 
γ. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα ̟αροχής υ̟ηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται : 
α. Σε φυσικά ̟ρόσω̟α, ̟ου διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή 
οδοντιατρικού ε̟αγγέλµατος.  
β. Σε φυσικά ̟ρόσω̟α, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι για τη λειτουργία  του ιδιωτικού 
φορέα ορίζεται ε̟ιστηµονικά υ̟εύθυνος για κάθε ̟αροχή υ̟ηρεσίας ιατρός ή 
οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως ε̟αγγέλµατος. 
γ. Σε νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, µε σκο̟ό την ̟αροχή υ̟ηρεσιών Π.Φ.Υ. και µε την τήρηση των ειδικών 
̟ροϋ̟οθέσεων του άρθρου 11 και των λοι̟ών διατάξεων του ̟αρόντος. 
δ. Σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων ε̟αγγελµατιών ιατρών εργαστηριακής 
διάγνωσης, βιο̟αθολογίας, κυτταρολογίας και ̟αθολογικής ανατοµίας για την 
κάλυψη των αναγκών των µελών τους. 
οι ̟ερι̟τώσεις (δ) και (ε) αναριθµούνται σε (ε) και (στ) αντίστοιχα και ̟αραµένουν 
ως έχουν.» 
 
δ. Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα ̟αροχής υ̟ηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε 
εταιρείες, µε ο̟οιαδή̟οτε νοµική µορφή.» 
 
ε. Στην ̟ερί̟τωση (β) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση «α̟οκλειστικά 
και µόνο» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «και». 
 
στ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις διατάξεις του 
̟αρόντος και» διαγράφεται. 
 
ζ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης (δ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 14,  η 
φράση «η δηµιουργία ̟αραρτηµάτων στην ίδια ή σε διάφορες ̟εριοχές της χώρας 
και» διαγράφεται.  
  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,   
                         ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 
ΙΓ.1.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ   

 
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. H ̟εριοριστική της ελευθερίας ̟οινή, ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το ένα έτος 
µετατρέ̟εται σε χρηµατική ̟οινή ή ̟ρόστιµο. Η ̟εριοριστική της ελευθερίας ̟οινή 
̟ου είναι µεγαλύτερη α̟ό ένα έτος και δεν υ̟ερβαίνει τα δύο µετατρέ̟εται σε 
χρηµατική ̟οινή, εκτός αν ο δράστης είναι υ̟ότρο̟ος και το δικαστήριο µε 
α̟όφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι α̟αιτείται η µη µετατρο̟ή της για να 
α̟οτρα̟εί ο δράστης α̟ό την τέλεση άλλων αξιό̟οινων ̟ράξεων. Η ̟εριοριστική 
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της ελευθερίας ̟οινή ̟ου είναι µεγαλύτερη α̟ό δύο έτη και δεν υ̟ερβαίνει τα 
̟έντε µετατρέ̟εται σε χρηµατική ̟οινή, εκτός αν το δικαστήριο µε α̟όφασή του 
ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι α̟αιτείται η µη µετατρο̟ή της για να α̟οτρα̟εί ο 
δράστης α̟ό την τέλεση άλλων αξιό̟οινων ̟ράξεων.» 
 

2. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Κάθε ηµέρα φυλάκισης υ̟ολογίζεται σε ̟οσό α̟ό ̟έντε (5) ευρώ έως εκατό (100) 
ευρώ και κάθε ηµέρα κράτησης σε ̟οσό α̟ό ̟έντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.  
 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθµό των ωρών 
κοινωφελούς εργασίας ̟ου κυµαίνονται α̟ό 100 έως 240 ώρες για ̟οινή ως ένα 
έτος, 241 έως 480 ώρες για ̟οινή α̟ό ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ̟οινή 
α̟ό δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ̟οινή α̟ό τρία έως τέσσερα έτη και 961 
έως 1.200 ώρες για ̟οινή α̟ό τέσσερα έως ̟έντε έτη, ενώ ̟ροσδιορίζει και 
̟ροθεσµία όχι µεγαλύτερη α̟ό ̟έντε έτη για την εκτέλεση τους.» 
 

4. Η ̟ερί̟τωση ε’ της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ̟οινής ενός έως τριών µηνών 
για ̟οινή ̟αροχής κοινωφελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως ̟έντε µηνών για 
̟οινή ̟αροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 240 και έως 480 ωρών, 
τεσσάρων έως οκτώ µηνών για ̟οινή ̟αροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης 
των 480 ωρών και έως 720 ωρών, ε̟τά έως δώδεκα µηνών για ̟οινή ̟αροχής 
κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως 
δέκα ε̟τά µηνών για ̟οινή ̟αροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 960 
ωρών.» 
 
 

5. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’ 215), ως έχει αντικατασταθεί µε 
το άρθρο 24 του νόµου 2145/1993 (Α’ 88) και κατό̟ιν µε την ̟αράγραφο 2 του 
άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα ̟οσά των ε̟ιβαλλοµένων σε χρήµα ̟οινών, καθώς και τα ̟οσά ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µετατρο̟ή των στερητικών της ελευθερίας ̟οινών, 
̟ροσαυξάνονται κατά την είσ̟ραξη κατά ̟οσοστό 110%.» 
 

6. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόµου ΓΠΟΗ/1912 (Α’ 3), αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Το δικαστικό ένσηµο καθορίζεται σε ̟οσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) ε̟ί της 
αξίας του αντικειµένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου ̟ου υ̟οβάλλεται σε 
οιοδή̟οτε δικαστήριο του Κράτους και υ̟όκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις 
οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούµενο ̟οσό είναι ανωτέρω των διακοσίων (200) 
Ευρώ. Ε̟ί ̟λέον αυτού, καταβάλλεται ̟οσοστό 0,8/οο υ̟έρ του Ενιαίου Ταµείου 
Ανεξάρτητα Α̟ασχολούµενων (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ̟οσοστό 0,8/οο υ̟έρ 
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του οικείου Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων και χαρτόσηµο ̟οσοστού 2,4% ε̟ί του 
ως άνω ̟οσοστού (0,8/οο) του δικαστικού ενσήµου. Α̟ό την ισχύ της ̟αρούσας 
διάταξης, ̟αύει να ισχύει κάθε άλλη ̟ου αφορά καθορισµό του δικαστικού 
ενσήµου, κατά τα ανωτέρω ̟οσοστά εκτός της ̟αραγράφου 1Α ̟ερί̟τωση (η) του 
άρθρου 10 του Ν∆ 1017/1971» 
 

7. Το άρθρο 9 του ν.3853/2010 (Α’90), αντικαθίσταται ως εξής: 
« Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας ̟ερί ∆ικηγόρων) δεν 
εφαρµόζονται στη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών 
̟εριορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιριών». 
 

8. α. Το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954  (Α’ 235) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, µε αντικείµενο την α̟ό 
ε̟αχθή αιτία σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση, τρο̟ο̟οίηση ή κατάργηση 
εµ̟ραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα (εκτός α̟ό την εξάλειψη υ̟οθηκών και 
̟ροσηµειώσεων), είναι υ̟οχρεωτική η ̟αράσταση δικηγόρου µόνο για τον 
α̟οκτώντα το σχετικό δικαίωµα και  εφόσον οι ανωτέρω συµβάσεις έχουν συνολικό 
αντικείµενο αξίας µεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ, ανεξαρτήτως 
του τό̟ου στον ο̟οίο βρίσκεται το ακίνητο. Στην ̟ερί̟τωση αυτή  γίνεται ειδική 
µνεία στο συµβόλαιο της ̟αραστάσεως του ∆ικηγόρου και ε̟ισυνά̟τεται σε αυτό 
σχέδιο για τη σύµβαση, υ̟ογεγραµµένο α̟ό αυτόν, µε θεωρηµένη την υ̟ογραφή 
α̟ό τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο.  
2. Ειδικότερα για τη σύµβαση διανοµής ή ανταλλαγής και για συµβάσεις εκ 
χαριστικής αιτίας δεν α̟αιτείται ̟αράσταση δικηγόρου για κανένα α̟ό τα 
συµβαλλόµενα µέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον ο̟οίο συντάσσεται το 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
3. Α̟ό 1.1.2014 η ̟αράσταση δικηγόρου κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1 
είναι ̟ροαιρετική για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.» 
 
β. Το άρθρο 92Α του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. O δικηγόρος για τις ̟αρεχόµενες µε έµµισθη εντολή υ̟ηρεσίες του αµείβεται µε 
̟άγια µηνιαία αµοιβή ̟ου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του.  
Η αµοιβή των ασκούµενων δικηγόρων δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε 
ισχύοντος κατώτατου νόµιµου µισθού υ̟αλλήλου του ιδιωτικού τοµέα.   
2.Οι α̟οδοχές των δικηγόρων ̟ου ̟αρέχουν τις υ̟ηρεσίες τους µε έµµισθη εντολή 
στους φορείς της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) 
καθορίζεται ό̟ως ορίζεται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4024/2011.»  
 
γ.  Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργείται κάθε διάταξη ή κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονιστική ̟ράξη ̟ου ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του άρθρου 
92 Α του ν.δ. 3026/1954, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την ̟ροηγούµενη διάταξη της 
υ̟ο̟ερί̟τωσης β.     
 

ΙΓ.2.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
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1. α. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας 
(ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές 
̟ροσφυγές εν γένει τριάντα (30) ηµερών ̟ου αρχίζει ό̟ως ορίζεται στην 
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο».  

 
β. Η ̟ερί̟τωση β΄ της υ̟ο̟αραγράφου 2 της ̟αραγράφου Β του άρθρου ̟έµ̟του 
του ν.4079/2012 καταργείται.   
 

2. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας 
αντικαθίσταται ως εξής:   
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η ̟ροσφυγή 
ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών και η ̟ροθεσµία για την άσκησή της αρχίζει 
ό̟ως ορίζεται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο.  
β. Ειδικώς στις ̟ερι̟τώσεις  της ̟αρ.2 του άρθρου 64 η ̟ροθεσµία  είναι ενενήντα 
(90) ηµερών α̟ό την  έκδοση ή την κατά νόµο δηµοσίευση της ̟ράξης 
ή την συντέλεση  της ̟αράλειψης.» 
 

3. Η ρύθµιση της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, ό̟ως ̟ροστίθεται µε την  ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος, 
καταλαµβάνει ̟ράξεις ̟ου εκδίδονται ή ̟αραλείψεις ̟ου συντελούνται µετά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου.» 
 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  
                                       ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 
Ι∆.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   

 
1. Οι ̟αράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Α’ 283), 

ό̟ως ισχύει, καταργούνται.  
 

2. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
                                       « Άρθρο 2 
Με την ε̟ιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του ̟αρόντος νόµου, δικαίωµα 
άσκησης του ε̟αγγέλµατος του ξεναγού έχουν:  
 α) Έλληνες υ̟ήκοοι και υ̟ήκοοι κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης κάτοχοι 
δι̟λώµατος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ ή σχετικού τίτλου εκ̟αίδευσης, ο ο̟οίος 
έχει α̟οκτηθεί σε άλλο κράτος  µέλος της Ε.Ε. και έχει αναγνωριστεί α̟ό το 
Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών Προσόντων, σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του Τίτλου ΙΙΙ του ̟.δ. 38/2010  (Α’ 78) 
β)Αλλοδα̟οί ελληνικής καταγωγής, α̟όφοιτοι της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ 
γ) Α̟όφοιτοι των ταχύρρυθµων ̟ρογραµµάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 
14.»  

 

3. Το άρθρο 3 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
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 «1. Το ε̟άγγελµα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα  µετά την ̟άροδο δέκα (10) 
ηµερών α̟ό την υ̟οβολή α̟ό τους ενδιαφεροµένους στο Υ̟ουργείο Τουρισµού  
αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης ε̟αγγέλµατος ξεναγού, συνοδευόµενης 
α̟ό τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, ό̟ως αυτά καθορίζονται µε α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Τουρισµού.  η ο̟οία εκδίδεται εντός ̟ροθεσµίας ενός µηνός α̟ό την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος.  
2. Η αρµόδια υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Τουρισµού (Γενική ∆ιεύθυνση Τουριστικής 
Πολιτικής και Οργάνωσης, ∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού, 
Τµήµα Τουριστικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει εντός δέκα (10) ηµερών 
τα υ̟οβληθέντα σε αυτήν δικαιολογητικά, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει τη 
συνδροµή των νόµιµων ̟ροϋ̟οθέσεων για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του 
ξεναγού.  
3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί η συνδροµή των ̟ροϋ̟οθέσεων χορηγείται  στον 
ξεναγό εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της αναγγελίας, βεβαίωση 
συνδροµής των νοµίµων ̟ροϋ̟οθέσεων για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του 
ξεναγού και εγγραφής του στο οικείο µητρώο ̟ου τηρείται στο Υ̟ουργείο 
Τουρισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9. , συνοδευόµενη α̟ό  δελτίο 
ταυτότητας, το ο̟οίο ο ξεναγός  φέρει κατά την άσκηση του ε̟αγγέλµατός του, 
̟ροκειµένου να ε̟ιδεικνύεται σε κάθε διενεργούµενο έλεγχο.  
4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του 
ε̟αγγέλµατος ή δεν ̟ροκύ̟τει η συνδροµή τους α̟ό τα υ̟οβληθέντα στοιχεία, η 
αρµόδια υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Τουρισµού ενηµερώνει εγγράφως τον 
ενδιαφερόµενο ότι δεν δύναται να ασκήσει το ε̟άγγελµα του ξεναγού, 
γνωστο̟οιώντας του και τους σχετικούς λόγους. Η ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση 
γίνεται ̟ριν την ̟άροδο δέκα (10) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της 
αναγγελίας άσκησης του ε̟αγγέλµατος. Σε ̟ερί̟τωση ά̟ρακτης ̟αρέλευσης της εν 
λόγω ̟ροθεσµίας χωρίς η αρµόδια υ̟ηρεσία να έχει γνωστο̟οιήσει στον 
υ̟οβάλλοντα τους λόγους για τους ο̟οίους δεν δύναται να ασκήσει το ε̟άγγελµα 
του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων ̟ροϋ̟οθέσεων για την 
άσκηση του ε̟αγγέλµατος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού 
τεκµαίρεται ότι έχουν χορηγηθεί. Στην ̟αρα̟άνω ̟ερί̟τωση ο ενδιαφερόµενος 
µ̟ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α̟ό την αρµόδια για την έκδοση της ̟ράξης 
αρχή, σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’).5. Με 
την α̟όφαση της  ̟αραγράφου 1, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την 
εφαρµογή της διαδικασίας των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.»  

 

4. Το άρθρο 9 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Στο Υ̟ουργείο Τουρισµού τηρείται Μητρώο Ξεναγών, στο ο̟οίο 
καταχωρίζονται όσοι ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις άσκησης του ε̟αγγέλµατος του 
Ξεναγού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3. .  
2.Στο Μητρώο Ξεναγών καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του Ξεναγού ̟ου 
̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις άσκησης του ε̟αγγέλµατος, τα στοιχεία του τίτλου 
σ̟ουδών του και οι γλώσσες στις ο̟οίες δύναται να ξεναγεί.  
3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Τουρισµού ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως καθορίζεται η οικονοµική ε̟ιβάρυνση των ξεναγών για την εγγραφή 
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τους στο Μητρώο και την χορήγηση του ∆ελτίου Ταυτότητας Ξεναγού καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την τήρηση του Μητρώου.»  

 
5. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.710/1977 καταργούνται. 

 
6. Το άρθρο 11 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στα άρθρα 2 και 3, δικαίωµα ξενάγησης χωρίς 
αµοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και χώρους ̟ου είχε ανα̟τυχθεί ή 
ανα̟τύσσεται ε̟ιστηµονική και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές 
ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ηµεδα̟ών 
και αλλοδα̟ών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκ̟αιδευτικού 
̟εριεχοµένου. 
2. Σε ̟ερί̟τωση έλλειψης ξεναγού δυνάµενου να ξεναγήσει σε ορισµένη γλώσσα, 
έ̟ειτα α̟ό σχετική βεβαίωση του Σωµατείου ∆ι̟λωµατούχων Ξεναγών, δικαίωµα 
ξενάγησης έχουν και άτοµα τα ο̟οία δεν ̟ληρούν τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για 
την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του ξεναγού σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου 
αυτού, αλλά οι ο̟οίοι έχουν α̟οδεδειγµένα άριστη γνώση της γλώσσας για την 
ο̟οία ̟αρατηρείται έλλειψη ξεναγού, έ̟ειτα α̟ό σχετική άδεια η ο̟οία χορηγείται 
α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Τουρισµού.  
3. Υ̟ήκοοι κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟εριλαµβανοµένων και των 
Ελλήνων υ̟ηκόων, οι ο̟οίοι είναι νόµιµα εγκατεστηµένοι στα κράτη αυτά και 
διαθέτουν τα νόµιµα ̟ροσόντα για την εκεί άσκηση της ε̟αγγελµατικής 
δραστηριότητας του ξεναγού έχουν δικαίωµα ̟ροσωρινής και ̟εριστασιακής 
̟αροχής υ̟ηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. 
165255/ΙΑ/29.12.2010 (B’ 2157) κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών  Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού.» 
 

7. Το άρθρο 12 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
« Άρθρο 12 

1. Στο έργο των ξεναγών ε̟ο̟τεία ασκεί το Υ̟ουργείο Τουρισµού.  
2. Η ε̟ο̟τεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την ε̟ιβολή κυρώσεων 
για τις ̟ερι̟τώσεις ̟αράβασης των διατάξεων του ̟αρόντος νόµου.  
3. Σε ό̟οιον ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του άρθρου 1  κατά ̟αράβαση των 
άρθρων 2, 3 και 11, ε̟ιβάλλεται  ̟ρόστιµο χιλίων ευρώ (€ 1.000). Σε 
̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής εντός έτους, ε̟ιβάλλεται δι̟λάσιο ̟ρόστιµο, ήτοι δυο 
χιλιάδων ευρώ (€ 2.000), ενώ σε κάθε ε̟όµενη υ̟οτρο̟ή ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο ̟έντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).  
4. Σε τουριστικές ε̟ιχειρήσεις, οι ο̟οίες στο ̟λαίσιο άσκησης του έργου τους 
συνεργάζονται για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ξεναγού µε ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο δεν 
έχει τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος κατά 
̟αράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, ε̟ιβάλλεται χρηµατικό ̟ρόστιµο ύψους 
δυο χιλιάδων ευρώ (€2.000). Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής εντός του έτους 
ε̟ιβάλλεται δι̟λάσιο ̟ρόστιµο, ήτοι, τεσσάρων χιλιάδων (€4.000) ευρώ, ενώ 
σε κάθε ε̟όµενη υ̟οτρο̟ή αφαιρείται το ΕΣΛ της τουριστικής ε̟ιχείρησης 
για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών.  
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5. Για ̟αραβάσεις του άρθρου 4 ε̟ιβάλλεται αρχικά η ̟οινή της ε̟ί̟ληξης 
και σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής ̟ρόστιµο ̟εντακοσίων ευρώ (€500). Σε 
̟ερί̟τωση νέας υ̟οτρο̟ής εντός έτους, ε̟ιβάλλεται δι̟λάσιο ̟ρόστιµο, ήτοι 
χιλίων ευρώ (€ 1.000) ενώ για κάθε ε̟όµενη υ̟οτρο̟ή εντός έτους  
αφαιρείται το δικαίωµα  άσκησης  του ε̟αγγέλµατος του ξεναγού για 
διάστηµα έως τριών µηνών.  
6. Τα ̟ρόστιµα των ανωτέρω ̟αραγράφων µ̟ορούν να ανα̟ροσαρµόζονται 
µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Τουρισµού.  
7. Τα ̟αρα̟άνω χρηµατικά ̟ρόστιµα ε̟ιβάλλονται υ̟έρ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε α̟όφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του 
Υ̟ουργείου Τουρισµού, βεβαιώνονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ της κατοικίας ή 
της έδρας του υ̟όχρεου και εισ̟ράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα ̟ερί Εισ̟ράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).   
8. Κατά της α̟όφασης της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου  ε̟ιτρέ̟εται 
̟ροσφυγή ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του στοιχείου δ’ της ̟αρ. 6 του 
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), ό̟ως αυτό ισχύει. Η ̟ροσφυγή 
υ̟οβάλλεται στο Υ̟ουργείο Τουρισµού εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της α̟όφασης στο ενδιαφερόµενο µέρος. Ε̟ί 
της ̟ροσφυγής α̟οφαίνεται εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών η αρµόδια ως 
άνω Ε̟ιτρο̟ή. Με την άσκηση της ̟ροσφυγής και για το διάστηµα της ̟ρος 
άσκηση αυτής ̟ροθεσµίας αναστέλλεται η εκτέλεση της ̟ροσβαλλόµενης 
α̟όφασης.»  

 
 

8. Τα δύο  εδάφια του άρθρου 14 του ν. 710/1977 αριθµούνται ως ̟αράγραφος 1  και 
̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 2-  5, ως εξής:  

 
«2. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Τουρισµού και Παιδείας, Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού που εκδίδεται εντός δυο (2) µηνών  από τη δηµοσίευση του 
παρόντος, καθορίζεται το αναλυτικό ̟ρόγραµµα  ταχύρρυθµων ̟ρογραµµάτων  
διάρκειας έως δυο (2) µηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υ̟ηκόων ή υ̟ηκόων 
κρατών µελών της Ε.Ε.  α̟οφοίτων τµηµάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας 
της Αρχαιολογίας Πανε̟ιστηµίων της ηµεδα̟ής και αναγνωρισµένων της 
αλλοδα̟ής  στην ειδικότητα του ξεναγού. Το ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει: α) τη 
διδασκαλία µαθηµάτων ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό τη διδαχθείσα ύλη των ανωτέρω 
σχολών και β) ̟ρακτική άσκηση στην τεχνική της διαδροµικής ξενάγησης στο 
̟λαίσιο εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων - εκδροµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, ̟ροκειµένου οι καταρτιζόµενοι να διαθέτουν µε την ολοκλήρωση των 
ταχύρυθµων ̟ρογραµµάτων το α̟αραίτητο γνωσιολογικό υ̟όβαθρο για την 
άσκηση του ε̟αγγέλµατός του ξεναγού.  
3. Τα ̟ρογράµµατα της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου  ̟ραγµατο̟οιούνται 
τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Τουρισµού 
καθορίζεται κάθε φορά ο τό̟ος και ο χρόνος υλο̟οίησης των ταχύρυθµων 
̟ρογραµµάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια εισαγωγής των υ̟οψηφίων, ο αριθµός 
των καταρτιζοµένων και η οικονοµική ε̟ιβάρυνση για την συµµετοχή στα 
ταχύρρυθµα ̟ρογράµµατα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, ̟ου ̟ιστο̟οιείται 
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σύµφωνα µε τη σχετική για την α̟όδειξη  γλωσσοµάθειας για το διορισµό σε θέσεις 
του δηµόσιου τοµέα νοµοθεσία, θεωρείται α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη 
συµµετοχή στα ̟ρογράµµατα αυτά.  
4. Για την υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων της ̟αραγράφου 1, το Υ̟ουργείο 
Τουρισµού ̟ροσλαµβάνει ωροµίσθιο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό  µε σύµβαση 
εργασίας ̟ου δεν θα υ̟ερβαίνει την διάρκεια του ̟ρογράµµατος. Οι ειδικότητες 
και τα ̟ροσόντα του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού καθορίζονται α̟ό τον Υ̟ουργό 
Τουρισµού µε την ̟ροκήρυξη ̟ρόσληψης.  
5. Με την ολοκλήρωση της ̟αρακολούθησης των ταχύρρυθµων ̟ρογραµµάτων του 
̟αρόντος άρθρου οι καταρτισθέντες α̟οκτούν αυτόµατα τη δυνατότητα 
̟ρόσβασης στο ε̟άγγελµα του ξεναγού σε ισότιµη βάση µε τους α̟οφοίτους των 
λοι̟ών Σχολών ξεναγών του ̟αρόντος νόµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟ερ.γ’ 
του άρθρου 2.». 
 

  
Ι∆.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   
 
1. Με συνυ̟οσχετικό µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της ελληνικής 

ναυτιλιακής κοινότητας ̟ροσδιορίζεται ο τρό̟ος καταβολής και το ύψος της 
οικειοθελούς συνεισφοράς της τελευταίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, 
του σχετικού ̟οσού µη δυνάµενου να είναι κατώτερο των εκατόν σαράντα 
εκατοµµυρίων  ευρώ (140.000.000€).  

 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 µε τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του ̟.δ.103/2011 

««Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και ̟ρότυ̟α για τους οργανισµούς 
ε̟ιθεώρησης και ελέγχου ̟λοίων και για  τις συναφείς δραστηριότητες των 
ναυτικών αρχών σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/15/ΕΚ» του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Α̟ριλίου 2009» (Α’ 236)  
αντικαθίσταται ως εξής:   

«Άρθρο 10 
Μεταβατικές διατάξεις 

Οι συναφθείσες διµερείς συµφωνίες µε τους ήδη εξουσιοδοτηµένους 
αναγνωρισµένους οργανισµούς κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος 
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός δύο (2) ετών 
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος.»      
 

Ι∆.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ   
 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, µ̟ορεί να ̟ροβεί στην ίδρυση 
και λειτουργία Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών, εφόσον υ̟οβάλει στη 
∆ιεύθυνση Ε̟ο̟τείας Εντύ̟ων και Ε̟αγγελµατικών Οργανώσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης Αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω 
δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
3919/2011 (Α΄ 32).   
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2. Με α̟όφαση του αρµόδιου Υ̟ουργού καθορίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά ̟ου 
̟ρέ̟ει να συνοδεύουν την Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της 
ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών ̟ου υ̟οβάλλει 
κάθε ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 
3919/2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου. 

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1436/1984 (Α΄ 54) 
καταργείται. 

 
Ι∆.4. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΠΩΛΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ, 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΝ  
 
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο έχει δικαίωµα ̟ώλησης και διακίνησης 

εφηµερίδων, ̟εριοδικών και εν γένει εντύ̟ων. Εφηµερίδες, ̟εριοδικά και εν γένει 
έντυ̟α µ̟ορούν να ̟ωλούνται χωρίς ̟εριορισµούς α̟ό κάθε εγκατάσταση, 
υ̟αίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να α̟αιτείται η δραστηριότητα αυτή να α̟οτελεί τη 
µοναδική ή την κύρια δραστηριότητα ̟ου ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση. 

 
2. Καταργούνται οι ̟αρακάτω διατάξεις, οι ο̟οίες ̟ροβλέ̟ουν ̟εριορισµούς στην 

̟ρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων ̟ώλησης και διακίνησης εφηµερίδων, 
̟εριοδικών και εν γένει εντύ̟ων: 
α) το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28 Μαΐου 1935 (Α’  219), ό̟ως 
είχε συµ̟ληρωθεί µε τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 4231/1962 (Α’  105), 
β) το άρθρο 4 του ν. 73/1944 (Α’ 37), ό̟ως ισχύει µετά την τρο̟ο̟οίησή του µε το 
άρθρο 3 του ν. 117/1945 (Α’ 29) και την ε̟αναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2 του ν. 
10/1975 (Α’ 34), 
γ) το ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181), ό̟ως ισχύει µετά την τρο̟ο̟οίησή του µε τα άρθρα 1, 
2 και 3 του ν. 937/1979 (Α΄ 152), το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και το άρθρο 
18 ν. 2747/1999 (Α΄ 226). 
δ) η ̟αράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 54 του 
α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68), 
ε) οι ̟αράγραφοι 1 και 2  του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), 
στ. οι ̟αράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1436/1984. 
 

3. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η ο̟οία αντίκειται στις διατάξεις 
του ̟αρόντος άρθρου. 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2006/1/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 «ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Ο∆ΗΓΟ ΣΤΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΙΕ.1. ΟΡΙΣΜΟΙ (Άρθρο 1 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ)   
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1. Αντικείµενο του ̟αρόντος νόµου είναι η ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
̟ρος τις διατάξεις της οδηγίας 2006/1/EK του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµο̟οίηση µισθωµένων 
οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµ̟ορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» 
(Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα Ευρω̟αϊκής Ένωσης L 33 της 4.2.2006, σελ. 82 ε̟.), και η 
ρύθµιση θεµάτων ̟ου αφορούν τη µίσθωση οχηµάτων στις οδικές εµ̟ορευµατικές 
µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό. 
 

2. Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος νοείται ως: 
 
α) «όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο 
όχηµα ή σύνολο (συρµός) οχηµάτων ̟ου ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά για τη 
µεταφορά εµ̟ορευµάτων. 
 
β) «µισθωµένο όχηµα», κάθε όχηµα το ο̟οίο, ε̟ί ̟ληρωµή και για ̟ροκαθορισµένο 
χρονικό διάστηµα, τίθεται στη διάθεση ε̟ιχείρησης ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί οδικές 
εµ̟ορευµατικές µεταφορές, για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό, βάσει 
σύµβασης µε την ε̟ιχείρηση ̟ου διαθέτει τα οχήµατα  
 
γ) «ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης», οι ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης ε̟ιβατηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό   
 
Οι λοι̟οί όροι του ̟αρόντος έχουν την έννοια ̟ου τους α̟οδίδεται στο άρθρο 2 
του ν. 3887/2010 (Α' 174) και στο άρθρο 1 του ν.δ. 49/1968, ό̟ως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (Α' 123). 
 

ΙΕ.2. Άρθρο 2 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ  
 
Ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις εµ̟ορευµατικές 
µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης τα οχήµατα ̟ου 
έχουν µισθώσει οι ε̟ιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, 
υ̟ό τους όρους ότι: 
 
α) το όχηµα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους µέλους.  
 
β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό και δε συνοδεύεται 
α̟ό σύµβαση ̟αροχής υ̟ηρεσιών, η ο̟οία συνοµολογείται µε την ίδια ε̟ιχείρηση 
και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό ̟ροσω̟ικό. 
 
γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου µίσθωσης, ευρίσκεται στην 
α̟οκλειστική διάθεση της ε̟ιχείρησης ̟ου το χρησιµο̟οιεί. 
 
δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης ̟ου το 
χρησιµο̟οιεί. 
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ΙΕ.3. Άρθρο 3 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ  

 
Ε̟ιχειρήσεις ̟ου δραστηριο̟οιούνται νοµίµως στην Ελλάδα µ̟ορούν να 
χρησιµο̟οιούν για οδικές εµ̟ορευµατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους ό̟ως 
και τα οχήµατα ̟ου τους ανήκουν, οχήµατα ̟ου µισθώνουν και τα ο̟οία έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύµφωνα µε 
την ελληνική νοµοθεσία, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις των στοιχείων β) έως δ) του άρθρου 2, 
µε τις εξής διακρίσεις: 
 
α. Οι µεταφορικές ε̟ιχειρήσεις µ̟ορούν να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας 
χρήσης α̟ό άλλες µεταφορικές ε̟ιχειρήσεις, χωρίς ̟εριορισµό στο µικτό βάρος του 
οχήµατος. Οι µεταφορικές ε̟ιχειρήσεις εκδίδουν νόµιµα ̟αρασταστικά µεταφοράς 
στο όνοµά τους για τις µεταφορές ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν µε το µισθωµένο όχηµα. 
Στα ̟αραστατικά αναγράφονται και τα στοιχεία του εκµισθωτή.  
  
β. Οι µη µεταφορικές ε̟ιχειρήσεις και οι ε̟αγγελµατίες µη µεταφορείς ̟ου ασκούν 
ε̟ιχείρηση ή ε̟άγγελµα στην Ελλάδα, µ̟ορούν: 
 
αα. να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης α̟ό µεταφορικές 
ε̟ιχειρήσεις, χωρίς ̟εριορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος  
 
ββ. να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης α̟ό άλλες µη µεταφορικές 
ε̟ιχειρήσεις και ε̟αγγελµατίες µη µεταφορείς ̟ου ασκούν ε̟ιχείρηση ή ε̟άγγελµα 
στην Ελλάδα, χωρίς ̟εριορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή, το µεταφορικό έργο του φορτηγού ̟ου µισθώνεται, ό̟ως αυτό αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας του, θα ̟ρέ̟ει να είναι το ίδιο µε το µεταφορικό έργο του 
µισθωτή. 
 
Για τις µισθώσεις των ̟ερι̟τώσεων αα και ββ, η µισθώτρια ε̟ιχείρηση ή ο µισθωτής 
ε̟αγγελµατίας ̟ρέ̟ει να ̟ληροί τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την χορήγηση σε 
αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. 

 
γγ. να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 
τόνων α̟ό ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ̟αρόντος νόµου. 

 
ΙΕ.4.  ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 
ΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ  

 
Ε̟ιχειρήσεις µη µεταφορικές και οι ε̟αγγελµατίες µη µεταφορείς ̟ου ασκούν 
ε̟ιχείρηση ή ε̟άγγελµα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α και 
ενώσεις ̟ροσώ̟ων χωρίς νοµική ̟ροσω̟ικότητα ̟ου δεν ασκούν ε̟ιχείρηση ή 
ε̟άγγελµα µ̟ορούν να µισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους έως και 3,5 
τόνων α̟ό ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυ̟ηρέτηση της ε̟ιχείρησης ή του 
ε̟αγγέλµατος ή των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, µε τις 
̟ροϋ̟οθέσεις των στοιχείων β) έως δ) του άρθρου 2 του ̟αρόντος, αναλόγως 



212 

 

εφαρµοζόµενες τόσο για ε̟ιχειρήσεις και ε̟αγγελµατίες όσο και για ιδιώτες. Για 
αυτές τις µισθώσεις καταρτίζεται το συµφωνητικό µίσθωσης σύµφωνα µε τις 
̟αραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6.  

 
ΙΕ.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   

 
1. Οι ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης µ̟ορούν να εκµισθώνουν σε ε̟ιχειρήσεις µη 

µεταφορικές ή ε̟αγγελµατίες µη µεταφορείς καθώς και σε ̟ρόσω̟α φυσικά ή 
νοµικά και ενώσεις ̟ροσώ̟ων χωρίς νοµική ̟ροσω̟ικότητα ̟ου δεν ασκούν 
ε̟ιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων 
̟ου τους ανήκουν ή τα έχουν µισθώσει α̟ό εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας τους. 
 

2. Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης 
γίνεται µε τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 
 
α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα της 
ε̟ιχείρησης εκµίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσης ̟ου έχουν µισθωθεί α̟ό εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο όνοµα των 
ε̟ιχειρήσεων εκµίσθωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 
A2/40819/7167/1991 (Β’  955). 
 
β) Στο έντυ̟ο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο ̟εδίο 
των ̟αρατηρήσεων, αναγράφεται: «ΦΙΧ ε̟ιχείρησης εκµίσθωσης αυτοκινήτων». 
 
γ) Η µίσθωση αφορά µόνο στη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό. 
 
δ) Το µισθωµένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
βρίσκεται στην α̟οκλειστική διάθεση της ε̟ιχείρησης ή του φυσικού ̟ροσώ̟ου 
̟ου το έχει µισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου συνδέονται 
α̟οδεδειγµένα µε την ε̟ιχείρηση ή αναφέρονται ως µισθωτής ή ως οδηγός στο 
συµφωνητικό µίσθωσης. 
 
ε) Για τη µίσθωση καταρτίζεται συµφωνητικό σύµφωνα µε το άρθρο 6. 
 
στ) Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γίνεται κατά τα λοι̟ά µε τους 
όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις εκµίσθωσης των ε̟ιβατικών ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινήτων. 

 
ΙΕ.6. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 
1. Για τις µισθώσεις καταρτίζεται συµφωνητικό, ̟ου ̟εριέχει τα στοιχεία του 

εκµισθωτή, του µισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης καθώς και τα ̟λήρη στοιχεία του οχήµατος. 
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2. Το συµφωνητικό γνωστο̟οιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείµενη 
νοµοθεσία.  
 

3. Με εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 4 του ̟αρόντος (µίσθωση µικρού οχήµατος 
α̟ό εταιρία εκµίσθωσης), το συµφωνητικό της ̟αραγράφου 1 γνωστο̟οιείται στην 
Υ̟ηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την 
υ̟ογραφή του. Η Υ̟ηρεσία Μεταφορών εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και 
βεβαιώνει ε̟ί του µισθωτηρίου ότι ̟ληρούνται στο ̟ρόσω̟ο του µισθωτή οι 
̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης.  

 

 

ΙΕ.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 
Η τήρηση των όρων του ̟αρόντος α̟οδεικνύεται α̟ό τα ακόλουθα έγγραφα, τα 
ο̟οία ̟ρέ̟ει να βρίσκονται διαρκώς ε̟ί του οχήµατος και να ε̟ιδεικνύονται στα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ’ οδόν έλεγχο: 
 
α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του οχήµατος ή ε̟ικυρωµένο α̟όσ̟ασµα αυτού ̟ου 
̟εριέχει ιδίως το όνοµα του εκµισθωτή και του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήµατος.   
 
β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος ̟ου µισθώνει το όχηµα, ο̟οιοδή̟οτε έγκυρο 
έγγραφο α̟οδεικνύει την εργασιακή σχέση του οδηγού µε το µισθωτή.  
 
Προκειµένου για οχήµατα ̟ου έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ή έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, τα έγγραφα ̟ου 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) µ̟ορούν να αντικαθίστανται α̟ό κάθε 
αντίστοιχο έγγραφο ̟ου εκδίδεται στο κράτος µέλος.  
 

 
ΙΕ.8. Άρθρο 5 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ 

 
Με την ε̟ιφύλαξη των ̟ροηγούµενων άρθρων του ̟αρόντος Κεφαλαίου, οι 
διατάξεις του ̟αρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν την εφαρµογή των κανόνων ̟ου 
αφορούν: 
α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµ̟ορευµατικών µεταφορών για 
λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό 
β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές εµ̟ορευµατικές µεταφορές 
γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης 
δ) την εισαγωγή των οχηµάτων 
ε) τους όρους ̟ρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο ε̟άγγελµα της ε̟ιχείρησης 
εκµίσθωσης 



214 

 

ΙΕ.9.  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  

Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων µ̟ορούν να ρυθµίζονται και να µεταβάλλονται 
διοικητικά θέµατα σχετικά µε την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας µισθωµένων 
οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα της µεταφοράς µε µισθωµένα οχήµατα και 
κάθε άλλη τεχνική λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου. 

 
ΙΕ.10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Συµβάσεις µίσθωσης ̟ου έχουν συναφθεί ̟ριν τη θέση σε ισχύ του ̟αρόντος νόµου 
εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη ή την καταγγελία τους α̟ό τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

 
ΙΕ.11. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
1. Α̟ό την θέση σε ισχύ του νόµου καταργούνται: 

(α) Το ̟.δ. 91/1988 (Α’  42), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ̟.δ. 209/1991 (Α' 79) 
(β) Το ̟.δ. 209/1991 (Α' 79) 
(γ) Η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β' 1290) 
(δ) κάθε άλλη διάταξη νόµου ή γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη ̟ου αντίκειται 
στις διατάξεις του. 
 

2. Οι διατάξεις του ̟αρόντος Κεφαλαίου τίθενται σε ισχύ α̟ό τη δηµοσίευσή του 
̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
   

ΙΣΤ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ε̟ί µέρους  διατάξεις του.  
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Αθήνα,  5 Νοεµβρίου 2012   
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ    

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ   
 
 
 
 
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
 
 
 
 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ   

  

 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ     

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ    
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

 ΥΓΕΙΑΣ  
 
 
 
 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ  
 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  
  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ    

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ   
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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
 
 
 
 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  
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