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Άρθρο 1 

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διευρύνονται οι παρεχόμενες 

φορολογικές διευκολύνσεις (αφορολόγητο ποσό ανά στρέμμα, συνολική 

απαλλασσόμενη έκταση και ανώτατο όριο απαλλαγών) σε όλους τους αγρότες, κατά τη 

μεταβίβαση αγροτικών εκτάσεων με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, εφόσον 

αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγροτική χρήση. Οι προτεινόμενες διατάξεις 

αποβλέπουν στη συνέχιση της γεωργικής εκμετάλλευσης μεγάλων γεωργικών κλήρων 

των αγροτών και ισχυρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, από τα μέλη της οικογένειας 

τους. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού διευρύνονται οι παρεχόμενες 

φορολογικές διευκολύνσεις (συνολική απαλλασσόμενη έκταση και ανώτατο όριο 

απαλλαγών) σε όλους τους νέους αγρότες κατά τη μεταβίβαση αγροτικών εκτάσεων με 

κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, εφόσον αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 

αγροτική χρήση. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποβλέπουν στη μεταβίβαση μεγάλων 

γεωργικών κλήρων και ισχυρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στα νέα παιδιά των 

αγροτών. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, διευρύνονται οι παρεχόμενες 

φορολογικές διευκολύνσεις (αφορολόγητο όριο) στους αγρότες, κατά την απόκτηση 

των αγροτικών αυτών εκτάσεων με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, εφόσον αυτές 



πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγροτική χρήση. Οι προτεινόμενες διατάξεις 

αποβλέπουν στην παροχή διευκολύνσεων, για τη δημιουργία και τη μεταβίβαση 

μεγάλων γεωργικών κλήρων και ισχυρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στα μέλη της 

οικογένειας των αγροτών. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, διευρύνονται οι παρεχόμενες 

φορολογικές διευκολύνσεις (αφορολόγητο όριο) κατά την απόκτηση των αγροτικών 

αυτών εκτάσεων με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, εφόσον αυτές πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για αγροτική χρήση. Οι προβλεπόμενες διατάξεις αποβλέπουν στην 

παροχή κινήτρων, για την είσοδο νέων αγροτών στην εκμετάλλευση μεγάλων 

γεωργικών κλήρων και ισχυρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, από τα μέλη της 

οικογένειας των αγροτών. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, αυξάνονται οι παρεχόμενες για όλους 

τους αγρότες φορολογικές απαλλαγές (αφορολόγητο ποσό ανά στρέμμα, συνολική 

έκταση και ανώτατο όριο απαλλαγών), κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων, εφόσον οι 

εκτάσεις αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγροτική χρήση. Η τροποποίηση 

αυτή κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της θέσπισης κινήτρων για τη δημιουργία μεγάλων 

γεωργικών κλήρων και ισχυρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το ανώτατο όριο της 

συνολικής γεωργικής έκτασης που έχει στην κυριότητα του ο αγρότης, πέραν του 

οποίου δε χορηγείται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά αγροτικών 

εκτάσεων. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της θέσπισης κινήτρων 

για τη δημιουργία μεγάλων γεωργικών κλήρων και ισχυρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το όριο της συνολικά 

απαλλασσόμενης έκτασης κατά την αγορά όμορων με την ιδιοκτησία του αγοραστή 

αγροτικών εκτάσεων. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της θέσπισης 

κινήτρων για τη δημιουργία μεγάλων γεωργικών κλήρων και ισχυρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το ανώτατο όριο απαλλαγής 

και η συνολικά απαλλασσόμενη έκταση κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων από 

νέους αγρότες. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της θέσπισης 



κινήτρων για τη δημιουργία μεγάλων γεωργικών κλήρων και ισχυρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων αλλά και την είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το όριο της συνολικά 

απαλλασσόμενης έκτασης κατά την αγορά όμορων με την ιδιοκτησία του νέου αγρότη 

αγροτικών εκτάσεων. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της θέσπισης 

κινήτρων για τη δημιουργία μεγάλων γεωργικών κλήρων και ισχυρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων αλλά και την είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. 

Η παράγραφος 10 του άρθρου αυτού, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα μετά την 

προτεινόμενη αύξηση του ορίου των απαλλασσόμενων στρεμμάτων. 

Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται ότι ο φορολογούμενος 

με την υποβολή της δήλωσης, υποχρεούται και στην ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης 

δόσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 2 

Απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά 

κατά την αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου ως πρώτης κατοικίας από 

οικογένειες που έχουν περισσότερα από δύο τέκνα. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται 

αναγκαία για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και προστασίας των 

πολύτεκνων οικογενειών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του δημογραφικού 

προβλήματος της χώρας. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το εμβαδόν που θεωρείται 

ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας που έχει περισσότερα από δύο 

προστατευόμενα τέκνα. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση του 

θεσμού της οικογένειας και προστασίας των πολύτεκνων οικογενειών στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, καταργείται η απαλλαγή κατά το μισό 

από το φόρο μεταβίβασης για τις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων με εισαγωγή 

συναλλάγματος από ομογενείς, Έλληνες ναυτικούς και Έλληνες εργαζόμενους στο 

εξωτερικό. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι αφ' ενός μεν μετά την 



απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε 

θεσπισθεί η ανωτέρω απαλλαγή, αφ' ετέρου δε διότι, έχει κινηθεί διαδικασία 

παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η οποία έκρινε ότι, η ισχύουσα νομοθεσία συνιστά διακριτική φορολογική μεταχείριση 

προς τους μη Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες και αντίκειται στο άρθρο 12 της συνθήκης 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί μη διάκρισης των πολιτών των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την ιθαγένεια, επιβάλλεται η κατάργηση της ισχύουσας 

διάταξης. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, προτείνεται η παράταση του χρόνου 

παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου ο οποίος συμπληρώνεται την 31.12.2000, 

για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 

παροχής ή προίκας για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 12 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α') και της παραγράφου 1α του άρθρου 102 

του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'). 

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι, η παραλαβή, καταχώρηση, 

έλεγχος, βεβαίωση του φόρου των δηλώσεων φορολογίας Κεφαλαίου κατά την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), που έληξε 

στις 31.5.2000, είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση στην περαίωση των ανέλεγκτων 

υποθέσεων φορολογίας Κεφαλαίου των οποίων ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται 

την 31.12.2000. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 3 

Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται θέματα φορολογίας του 

εισοδήματος που αποκτούν τα ανήλικα τέκνα από την προσωπική τους εργασία ή από 

περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε αυτά από τρίτους, καθώς και της φορολογίας 

τους. 



Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες 

διατάξεις αυξάνονται σε 30 τα τετραγωνικά μέτρα, με τα οποία προσαυξάνεται για κάθε 

τέκνο από το τρίτο και μετά η επιφάνεια της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας, για 

την οποία το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται από τη φορολογία 

εισοδήματος με σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας που έχει πάνω από δύο τέκνα. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Με τη νέα διάταξη αναγνωρίζονται ως 

πρόσωπα που βαρύνουν το φορολογούμενο τα ενήλικα μέχρι 25 ετών άγαμα τέκνα του, 

τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.) στο εσωτερικό της Χώρας. Αυτό διότι οι εκπαιδευόμενοι στα Ι.Ε.Κ. αποκτούν 

δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσιδιάζει στην ανώτερη εκπαίδευση 

και συνεπώς είναι δίκαιο οι γονείς τους να έχουν τις σχετικές φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το ποσοστό του ορίου του 

εισοδήματος που αποκτούν τα πρόσωπα (τέκνα, γονείς κ.λπ.) που συνοικούν με τον 

φορολογούμενο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως πρόσωπα που ελαφρύνουν την 

φορολογική του επιβάρυνση. Παράλληλα, καθορίζονται ρητά ορισμένες μορφές 

εισοδήματος ή εσόδων τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ορίου 

που όταν το υπερβούν τα πρόσωπα που συνοικούν με τον φορολογούμενο χάνουν την 

ιδιότητα του προστατευόμενου προσώπου. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για 

την προσαρμογή αυτών των διατάξεων στις σημερινές οικονομικές συνθήκες αλλά και 

στην εκλογίκευση τους. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 

του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ'. Με τις 

προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στις δαπάνες που εκπίπτουν από το συνολικό 

εισόδημα και τα ποσά που αφορούν την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών από 

την ελληνική οικογένεια (εκπαιδευτικό λογισμικό, κόστος πρόσβασης στο Internet) με 

σκοπό την εξάπλωση και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής κοινωνίας. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994. Με τη νέα διάταξη 



περιορίζεται το όριο έκπτωσης της δαπάνης για χορηγίες σε νομικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς από ποσοστό 15% σε 10% του συνολικού 

φορολογούμενου εισοδήματος του φορολογουμένου, λόγω του ότι ωφελείται και ο 

χορηγός από την προβολή του. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το όγδοο εδάφιο της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994. Με τη νέα διάταξη 

αυξάνεται λόγω τιμαριθμοποίησης από 80.000 δρχ. σε 100.000 δρχ. το όριο του ποσού 

των δωρεών πάνω από το οποίο για να διενεργείται η έκπτωση απαιτείται κατάθεση των 

δωρεών σε ειδικό λογαριασμό των νομικών προσώπων που πρέπει να ανοίγεται για το 

σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα 

λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το δέκατο τέταρτο 

εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994. Με τη νέα 

διάταξη αυξάνεται από 100.000 δρχ. σε 1.000.000 δρχ. το αφορολόγητο όριο της 

δωρεάς ή χορηγίας ενώ παράλληλα μειώνεται ο συντελεστής του φόρου που 

παρακρατείται από τον δωρητή ή τον χορηγό από 20% σε 10% στο πάνω από 1.000.000 

δρχ. ποσό της δωρεάς ή χορηγίας. Αυτό προτείνεται ως κίνητρο για αύξηση των 

δωρεών και χορηγιών που παρέχονται σε φορείς που επιδιώκουν κοινωφελείς και 

πολιτιστικούς σκοπούς. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες 

διατάξεις αυξάνονται σε 20 τα τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει το 

φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο, με τα οποία προσαυξάνεται η επιφάνεια της 

κατοικίας την οποία διαθέτει ο υπόχρεος, η σύζυγος του ή τα τέκνα του, προκειμένου να 

κριθεί αν η κατοικία που αποκτά με τη λήψη στεγαστικού δανείου θεωρείται πρώτη, 

ώστε να δικαιούται την αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του των τόκων του 

δανείου αυτού. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, αυξάνονται για τα εισοδήματα από 

1.1.2001 τα κλιμάκια εισοδήματος της φορολογικής κλίμακας και μειώνεται ο 

καταληκτικός φορολογικός συντελεστής αυτής από 45% σε 42,5%, με σκοπό τη 

φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων. 



Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, μειώνεται ο καταληκτικός 

φορολογικός συντελεστής της φορολογικής κλίμακας από 42,5% σε 40% για τα 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2002. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, θεσμοθετείται η αναπροσαρμογή κάθε 

δύο χρόνια των ποσών των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας ανάλογα με το δείκτη 

τιμών καταναλωτή με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να μην 

επέρχεται φορολογική επιβάρυνση λόγω του πληθωρισμού. 

Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση γ' και το 

πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Με 

τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνονται τα ποσά φόρου (TAX CREDITS) με τα οποία 

μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των υπόχρεων λόγω των τέκνων που τους 

βαρύνουν, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες με τέκνα. 

Με την παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

επιδιώκεται να μη χάνουν οι φορολογούμενοι το δικαίωμα της έκπτωσης δύο και ήμισυ 

τοις εκατό (2,5%) κατά την καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την εκκαθάριση 

της δήλωσης τους με βάση τροποποιητική δήλωση, στις περιπτώσεις που είχαν 

καταβάλει με το αρχικό εκκαθαριστικό και μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης 

αυτού, ποσό ίσο με το ποσό της νέας οφειλής μειωμένο κατά ποσοστό δύο και ήμισυ 

τοις εκατό (2,5%). Προϋπόθεση αποτελεί ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την 

τροποποιητική δήλωση, οφείλεται σε λάθος υπαιτιότητας της φορολογικής αρχής. 

Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, τακτοποιούνται νομοτεχνικώς οι 

διατάξεις του ν. 2238/1994 που αντικαθίστανται, με σκοπό την προσαρμογή τους στις 

ανάγκες δημιουργίας και υποστήριξης της μηχανογραφικής υποδομής των φορολογικών 

αρχών. 

Με την παράγραφο 16 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

προσθέτεται και η Εθνική Λυρική Σκηνή στους φορείς που όταν καταβάλλουν αμοιβές 

σε προσκαλούμενα ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες 

ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές τους εκδηλώσεις, οι αμοιβές 

αυτές φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15%. Η ρύθμιση αυτή είναι 



αναγκαία για την ίση μεταχείριση των φορέων που καλούν ξένους καλλιτέχνες για 

ανάλογες καλλιτεχνικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. 

Με τις παραγράφους 17 και 18 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 68 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του 

άρθρου 74 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνεται αντίστοιχα από 

πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές το ποσό για το οποίο 

δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου, καθώς και το ποσό για το οποίο αμελείται η βεβαίωση. Η 

αύξηση του ποσού αυτού γίνεται με σκοπό την προσαρμογή του στα νέα οικονομικά 

δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση β' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. Με τη ρύθμιση αυτή αυξάνεται το όριο 

του ημερομισθίου μέχρι το οποίο δεν γίνεται παρακράτηση, από 6.000 σε 8.000 δρχ. ως 

αντιστάθμισμα της αύξησης του αφορολόγητου πρώτου κλιμακίου της φορολογικής 

κλίμακας που εφαρμόζεται κατά την παρακράτηση του φόρου στους μισθούς. 

Με τις παραγράφους 20 και 21 του άρθρου αυτού, καταργούνται η παράγραφος 

2 του άρθρου 55 και η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 2238/1994 για λόγους 

ανάλογης αντιμετώπισης με την παρακράτηση φόρου στις μισθωτές υπηρεσίες. 

Με την παράγραφο 22 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση α' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 2238/1994. Με την προτεινόμενη διάταξη 

αυξάνεται από 5.000 σε 10.000 δρχ. το ποσό μέχρι το οποίο δε βεβαιώνεται 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος, λόγω αναπροσαρμογής με τα νέα οικονομικά 

δεδομένα. 

Με την παράγραφο 23 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι διατάξεις του 

άρθρου 53 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται με τη μείωση 

του φόρου εισοδήματος λόγω νέας εκκαθάρισης της δήλωσης να επέρχεται και μείωση 

της προκαταβολής που βεβαιώθηκε, δηλαδή να μην επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι 

με προκαταβολή που δεν οφείλουν λόγω τεχνικών δυσκολιών των υπηρεσιών. Βέβαια, 

η μείωση της προκαταβολής θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι, το ποσό της 

προκαταβολής δεν έχει ληφθεί ακόμα υπόψη κατά την εκκαθάριση της δήλωσης του 

επόμενου οικονομικού έτους. 



Με την παράγραφος 24 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

αναπροσαρμόζεται το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 από 3.300.000 δρχ. σε 4.300.000 δρχ., με σκοπό τη 

δημιουργία κινήτρων για ανάπτυξη των μικρών νησιών. 

 

Άρθρο 4 

Φορολογία επιτηδευματιών 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο της 

υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 

2238/1994 λόγω εναρμόνισης με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

ν. 2238/1994. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το δέκατο εδάφιο της 

υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 

2238/1994, λόγω εναρμόνισης με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

ν. 2238/1994. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται τα δύο τελευταία 

εδάφια της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

ν. 2238/1994 για λόγους εναρμόνισης με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 8 του ν. 2238/1994. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, επαναδιατυπώνεται το τελευταίο 

εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, ούτως 

ώστε να αναφέρεται στους τόκους που επιδικάζονται υπέρ αρχιτεκτόνων, μηχανικών 

και τοπογράφων λόγω καθυστέρησης καταβολής των αμοιβών τους (παρ. 4 άρθρου 48 

του ν. 2238/1994), όπως προβλέπεται από τις κωδικοποιηθείσες διατάξεις του ν.δ. 

3323/1955 (άρθρο 25 παράγραφο 1 περίπτωση γ') και όχι στο εσφαλμένα αναγραφέν 

άρθρο 42 του ν. 2238/1994, το οποίο ως γνωστόν αναφέρεται στον προσδιορισμό του 

καθαρού γεωργικού εισοδήματος. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο 

της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994. Με τη νέα 



διάταξη επιδιώκεται ο ακριβοδίκαιος προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των 

επαγγελματιών τουριστικών λεωφορείων με την αξιοποίηση του αριθμού των θέσεων 

λεωφορείου. Τούτο αποβαίνει υπέρ των εκμεταλλευτών των μικρών λεωφορείων (χωρίς 

ταυτόχρονα να επηρεάζει τους εκμεταλλευτές μεγάλων λεωφορείων) δεδομένου ότι από 

το προηγούμενο καθεστώς δεν γινόταν διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων 

λεωφορείων. 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, παρέχεται, σε 

συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 10 (παράγραφος 8) του ν. 2579/1998 και 32 

(παράγραφος 13) του ν. 2648/1998, η δυνατότητα στους υπόχρεους, που υπέβαλαν 

ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογία της υπεραξίας που προέκυψε από 

τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, να υποβάλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 

2000 εκπρόθεσμες δηλώσεις ή να πραγματοποιήσουν διοικητική επίλυση της διαφοράς, 

χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προσαύξησης, διοικητικών ή ποινικών 

κυρώσεων και προστίμων. 

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οι οποίοι 

από διάφορες αιτίες δεν εκπλήρωσαν κανονικά τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις 

τους, καθόσον όπως προκύπτει από τη στατική συμπεριφορά τους, δεν κατανόησαν τις 

ευκαιρίες που ήδη τους δόθηκαν, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών τους 

υποθέσεων. Παράλληλα, σκοπείται η ταχύτερη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και 

ο περιορισμός των εκκρεμοτήτων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ελεγκτικού και 

βεβαιωτικού έργου των φορολογικών αρχών. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του 

άρθρου 28 του ν. 2789/2000. Με τις προτεινόμενες διατάξεις η ισχύς των διατάξεων 

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2789/2000, με τις οποίες προβλέπεται 

ότι για τις επιχειρήσεις εμπορίας-παραγωγής τα καθαρά εισοδήματα διαχειριστικής 

περιόδου 1.1-31.12.1999 που προκύπτουν με το λογιστικό προσδιορισμό με βάση τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερα από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά προσαυξημένα 

κατά πενήντα τοις εκατό (50%), επεκτείνεται και στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν 

μέχρι και την 31.12.2003. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η βαθμιαία προσαρμογή των 



μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο φορολογικό σύστημα του ειδικού προσδιορισμού 

του καθαρού εισοδήματος, εκτιμώντας τα πραγματικά γεγονότα λειτουργίας τους. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, για νομοτεχνικούς λόγους, ορίζεται ότι 

αντικείμενο του φόρου του άρθρου αυτού, αποτελεί το εισόδημα που προκύπτει από 

οικοδομές των περιπτώσεων αυτού του άρθρου. 

Με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού, προτείνεται για λόγους 

φορολογικής ελάφρυνσης και δικαιότερης αντιμετώπισης της φορολόγησης των 

επιχειρήσεων με τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος τους, η μη 

εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 για 

τις επιχειρήσεις, με άσκηση δραστηριότητας πάνω από 2 έτη, που ύστερα από άδεια του 

αρμόδιου δικαστηρίου εκποιούν εφάπαξ όλα τα προϊόντα τους. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά το μήνα Δεκέμβριο του 

έτους 2000, με την οποία θα καθορίζονται οι νέες ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων που 

θα είναι ενιαίες για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και θα ισχύουν από 

1.1.2001 έως 31.12.2002. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, μετά από εκτίμηση της 

πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας των δικηγορικών 

υπηρεσιών. 

Με τις παραγράφους 13, 14 και 16 του άρθρου αυτού, θεσπίζεται ο έλεγχος των 

δαπανών, για δικαιώματα και αποζημιώσεις που καταβάλλει επιχείρηση σε άλλες 

επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, 

σχεδίων μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και 

άλλων συναφών δικαιωμάτων, οι οποίες αποτελούν παραγωγική δαπάνη της 

καταβάλλουσας επιχείρησης. 

Ο έλεγχος των δαπανών αυτών (είτε του συνόλου αυτών, είτε του μέρους αυτών 

που υπερβαίνει τα ίδια όρια) ενεργείται από ειδικές Επιτροπές που θα λειτουργούν στα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ κ.λπ.) και μέσα στα πλαίσια του τακτικού 

ελέγχου των επιχειρήσεων γενικά, χωρίς να απαιτείται προέγκριση τους. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων ι' 

και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 με τις οποίες προεβλέπετο 

ότι, για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων 



δαπανών τους, απαιτείται προέγκριση της ειδικής Επιτροπής που λειτουργούσε στο 

Υπουργείο Οικονομικών. Τούτο οφείλεται στην αδυναμία της Επιτροπής αυτής να 

ανταποκριθεί στο έργο της και από το λόγο αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 4 του ν. 2753/1999 καταργήθηκε ειδικά για τις χρήσεις που λήγουν μετά τις 30 

Δεκεμβρίου 1997 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000 η προϋπόθεση της προέγκρισης 

από την Επιτροπή για την έκπτωση των υπόψη δαπανών. 

Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, προτείνεται η έναρξη ισχύος των 

παραγράφων 13 και 14 του άρθρου αυτού. 

Με την παράγραφο 17 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της 

περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. Ειδικότερα, με τις 

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και 

άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι, το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή 

ανεξάρτητης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 

κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Η. με δαπάνες του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου 

παραγωγού, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη υποβολή 

σχετικής αίτησης του τελευταίου. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος έκπτωσης της πιο πάνω 

δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του αυτοπαραγωγού ή ανεξάρτητου 

παραγωγού στην περίπτωση που το κατασκευαζόμενο δίκτυο σύνδεσης παραμένει στη 

κυριότητα της Δ.Ε.Η., γιατί οι ισχύουσες διατάξεις δεν ορίζουν τίποτε σχετικό. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι η δαπάνη αυτή θα εκπίπτει 

μέσω αποσβέσεων, οι οποίες διενεργούνται με τις γενικές διατάξεις, ως εάν το δίκτυο 

σύνδεσης ανήκε στην κυριότητα της επιχείρησης (αυτοπαραγωγού ή ανεξάρτητου 

παραγωγού). 

Με την παράγραφο 18 του άρθρου αυτού, προτείνεται η έναρξη ισχύος της 

προηγούμενης παραγράφου. 

Με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις της 

υποπερίπτωσης δδ' του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 55 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξαιρούνται από την 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. όταν προμηθεύονται 



αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) καθώς και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη, επειδή η παρακράτηση αυτή, δεν αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη και δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη που καλύπτεται από την Ε.Ε. που 

επιχορηγεί τα προγράμματα εκπαίδευσης. 

Με την παράγραφο 20 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις του 

πέμπτου και των επόμενων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2, καθώς και η παράγραφος 

3 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού 

εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του παραπάνω 

άρθρου επαναδιατυπώνονται και τροποποιούνται κατάλληλα, ώστε να καταστούν πλέον 

σαφείς προς άρση των παρερμηνειών που είχαν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή τους 

αλλά και να εναρμονιστούν τόσο με σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών 

γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (αριθ. 340/98 Δ' Τμήματος) όσο και με τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. 

Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παραπάνω άρθρου 32 του ν. 

2238/1994 επαναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται κατάλληλα, ώστε η δυνατότητα 

εφαρμογής συντελεστή καθαρών κερδών κατώτερου του μοναδικού στο πλαίσιο 

εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών να καταλαμβάνει και άλλες 

περιπτώσεις καταστροφής της επιχείρησης και των βιβλίων και στοιχείων (και από 

σεισμό ή άλλα φυσικά αίτια) και όχι μόνο από πυρκαγιά, όπως προβλέπεται με τις 

υφιστάμενες διατάξεις. 

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ιδίως ενόψει των συνεπειών του 

καταστροφικού σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Περαιτέρω όμως λόγω της 

σοβαρότητας του θέματος κρίνεται αναγκαίο το θέμα της εφαρμογής μειωμένου 

συντελεστή στο πλαίσιο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων να κρίνεται από 

διευρυμένα όργανα και προς το σκοπό αυτό προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις ότι 

ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., τα σχετικά αιτήματα των επιχειρήσεων 

θα κρίνονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Επιτροπές της παραγράφου 5 του 

άρθρου 70 του ν. 2238/1994, περί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 



Με την παράγραφο 21 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 2238/1994, ώστε να εναρμονιστεί το καθεστώς 

εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος επί γεωργικών επιχειρήσεων 

με το αντίστοιχο καθεστώς που ισχύει κατά το άρθρο 32 του ανωτέρω νόμου επί 

εμπορικών επιχειρήσεων. 

Με την παράγραφο 22 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 2238/1994 περί τεκμαρτού προσδιορισμού του 

καθαρού εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα. 

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες διατάξεις της παραγράφου 4 του παραπάνω 

άρθρου επαναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται κατάλληλα ώστε και πλέον σαφείς 

να καταστούν προς άρση παρερμηνειών που είχαν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή 

τους, αλλά και να εναρμονιστούν και με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ανωτέρω 

νόμου 2238/1994 περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος επί 

εμπορικών επιχειρήσεων. 

Με την παράγραφο 23 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται κατάλληλα οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2443/1996, όπως αυτές ισχύουν, με 

σκοπό την αντιμετώπιση από πλευράς προστίμων Κ.Β.Σ. και των περιπτώσεων που 

υποβλήθηκαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της 

ρύθμισης που προβλέπεται από τις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις, αλλά στις 

υποβληθείσες αυτές δηλώσεις περιλαμβάνονται μέρος και όχι το σύνολο της 

φορολογητέας ύλης που έπρεπε να δηλωθεί. 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 

2753/1999 συμπληρώθηκαν οι πιο πάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 

του ν. 2443/1996 και ορίσθηκε ότι στις περιπτώσεις υποβολής αρχικών ή 

συμπληρωματικών δηλώσεων στο πλαίσιο της ρύθμισης των διατάξεων αυτών, ή μη 

επιβολή κυρώσεων περιλαμβάνει και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις 

φορολογικές αυτές παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τη δηλωθείσα πρόσθετη 

φορολογητέα ύλη, χωρίς ωστόσο από τις διατάξεις αυτές να καλύπτονται και οι 

περιπτώσεις που υποβλήθηκαν μεν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, αλλά με 

αυτές δηλώθηκε μέρος και όχι το σύνολο της φορολογητέας ύλης που έπρεπε να 

δηλωθεί. Ήδη, με την προτεινόμενη διάταξη, αντιμετωπίζονται και οι παραπάνω 



περιπτώσεις και προβλέπεται πλέον ότι στις περιπτώσεις αυτές η βάση υπολογισμού του 

προστίμου περιορίζεται κατά το μέρος της φορολογητέας ύλης που δηλώθηκε. 

Με την παράγραφο 24 του άρθρου αυτού, προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια στο 

τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται η αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν 

προκύψει κατά τον έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος κοινωνιών κληρονόμων 

και ατομικών επιχειρήσεων, σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων όπου φέρεται να έχουν 

εκδοθεί ή να έχουν ληφθεί φορολογικά στοιχεία, στο όνομα αποβιώσαντος ή 

συνταξιοδοτηθέντος επιτηδευματία αντί στο όνομα των κληρονόμων ή του τέκνου - 

νέου επιτηδευματία. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, θεωρείται εικονικό το φορολογικό στοιχείο που έχει 

εκδοθεί για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά 

που αναγράφονται στο στοιχείο. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν θεωρούνται στην συγκεκριμένη περίπτωση 

ως εικονικά τα φορολογικά στοιχεία, εφόσον, πριν από τον φορολογικό έλεγχο, 

διαπιστώνεται ότι πράγματι έχουν καταχωρηθεί τόσο στα βιβλία του λαμβάνοντα όσο 

και του εκδόσαντα αυτά και η αξία τους έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις 

Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει απόδοση των φόρων που 

προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά. 

Εφόσον όμως η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία 

(άγνοια ή συγγνωστή πλάνη), συνεχίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου από το χρόνο που 

έχει προκύψει η μεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του 

ασκούντος την επιχείρηση, ως γενική παράβαση το ενιαίο πρόστιμο που προβλέπεται 

από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 

2523/1997. 

Στην περίπτωση αυτή δεν καταλογίζονται κυρώσεις στον εκδότη φορολογικού 

στοιχείου, αφού αυτός δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να τελεί εν γνώσει της 

επελθούσας μεταβολής ως προς τα στοιχεία του λήπτη, ούτε αποσκοπείτο η απόκρυψη 

της συναλλαγής και η μη απόδοση των φόρων. 

Με την παράγραφο 25 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των 



παραγράφων 3 έως και 6 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 καθορίστηκε τρόπος 

υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών. Με τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 

2065/1992 που ήταν εν μέρει σχετικές με θέματα φορολογίας εισοδήματος ελεύθερων 

επαγγελματιών, λόγω της νέας αντιμετώπισης που προέκυψε με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του ν. 2753/1999. Όμως στην παράγραφο 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 

ρυθμίζονταν και θέματα Κ.Β.Σ., που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στην κατάργηση του 

άρθρου 64 εμπίπτουν ουσιαστικά και τα θέματα του Κ.Β.Σ., τα οποία σημειώνεται ότι 

δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ρυθμίζονταν από το άρθρου 7, τα οποία 

αναφέρονταν καθαρά σε θέματα φορολογίας εισοδήματος. 

Προς άρση αμφιβολιών και τυχόν ερμηνευτικών θεμάτων, εάν δηλαδή οι 

καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 καταλαμβάνουν και την 

παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου και νόμου, που αναφέρεται σε θέματα Κ.Β.Σ., κρίνεται 

επιβεβλημένη η θέσπιση της διάταξης αυτής. 

Με την παράγραφο 26 του άρθρου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα 

διευκόλυνσης της Δ.Ε.Η. στην εκπλήρωση των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων 

που προέκυψαν σωρευτικά από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των διαχειριστικών 

περιόδων 1989 έως και 1999, ενόψει και της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.). 

Με την παράγραφο 27 του άρθρου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο 

Ασφάλισης Προσωπικού Εργατικής Εστίας (Τ.Α.Π.Ε.Ε.), σε ανάλογη εφαρμογή των 

διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2443/1996, να 

υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για 

την απόδοση των φόρων, τελών, εισφορών ή κρατήσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2198/1994, για τους οποίους η φορολογική 

υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.1997. 

Τούτο διότι οι κατά καιρούς διοικήσεις του Τ.Α.Π.Ε.Ε. δεν προέβησαν στην 

παρακράτηση και απόδοση του φόρου εισοδήματος από επιχορηγήσεις του Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας, όπως και επί των ποσών που χορηγούνταν στα μέλη του Ταμείου και 

των οικογενειών αυτών για οικονομική ενίσχυση, λόγω αμφισβητήσεων που είχαν 



δημιουργηθεί ως προς την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα 

χορηγηθέντα αυτά ποσά. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η ευχέρεια απόδοσης από το 

Τ.Α.Π.Ε.Ε. των οφειλόμενων φόρων χωρίς την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες αν 

επιβληθούν θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας του Ταμείου, αλλά και 

προς αποφυγή των φορολογικών κυρώσεων σε βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν τα 

βοηθήματα αυτά. 

 

Άρθρο 5 

Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και για λόγους αποφυγής ακραίων 

καταστάσεων στην περίπτωση ύπαρξης πολλών τεκμηρίων, τίθεται ανώτατο όριο της 

προσαύξησης κατά 10% της τεκμαρτής δαπάνης για κάθε στοιχείο τεκμηρίου μετά το 

δεύτερο. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και με σκοπό τη δικαιότερη κατανομή 

της τεκμαρτής δαπάνης μεταξύ των πράγματι υπόχρεων, προβλέπεται η δαπάνη για την 

οποία απαλλάσσεται το στρατευμένο τέκνο ή το τέκνο που το συντηρούν συγγενείς του 

να βαρύνει αυτούς που πράγματι το συντηρούν. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, καταργείται το τεκμήριο δαπάνης από 

τις πιστωτικές κάρτες όταν ο υπόχρεος μέσω αυτών αγοράζει καταναλωτικά αγαθά. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο 

της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

αυξάνονται σε 20 τα τετραγωνικά μέτρα, για κάθε τέκνο που βαρύνει το 

φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο, με τα οποία προσαυξάνεται η επιφάνεια της 

κατοικίας την οποία διαθέτει ο υπόχρεος, η σύζυγος του ή τα τέκνα του, προκειμένου να 

κριθεί αν η νέα κατοικία που αποκτά απαλλάσσεται από το τεκμήριο αγοράς ως πρώτη 

κατοικία. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ενίσχυση των οικογενειών που 

έχουν τέκνα για απόκτηση μεγαλύτερης κατοικίας. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση α' του 

άρθρου 18 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επεκτείνεται η μη 



εφαρμογή του τεκμηρίου δαπάνης με βάση ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι 14 

φορολογούμενους ίππους και σε φορολογούμενο με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα που τον 

βαρύνουν. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερα αυτοκίνητα η 

εξαίρεση από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης εφαρμόζεται για ένα αυτοκίνητο μέχρι 

14 φορολογήσιμους ίππους. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί κίνητρο κατά της 

υπογεννητικότητας. 

 

Άρθρο 6 

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας 

των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όλων ανεξαιρέτως των τραπεζών που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, καθώς και των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ανωνύμων 

εταιριών που η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με μετοχές εισηγμένες κατά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής 

περιόδου του υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η μείωση γίνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) που ισχύει σήμερα σε 

τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα εισοδήματα του οικονομικού 

έτους 2002 (χρήση 2001) και περαιτέρω, σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα 

εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και επομένων, ούτως ώστε να επέλθει τελικά 

ενιαία φορολογική αντιμετώπιση για όλες τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξάρτητα 

αν οι μετοχές τους είναι εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς 

και των εγκαταστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, 

καθώς και αυτών που θα εγκατασταθούν στο μέλλον. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, λόγω της κατά τα πιο πάνω μείωσης 

του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων, που θα ισχύει και για τις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που αποκτούν εισοδήματα από πηγή κείμενη στην Ελλάδα ή από τη μόνιμη 

εγκατάσταση τους στη χώρα μας, μειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα 

επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τη χρήση 2001 και στη συνέχεια σε τριάντα 



πέντε τοις εκατό (35%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που γίνεται στους τόκους 

που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρών με τις οποίες δεν υφίσταται σύμβαση για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, λόγω της μείωσης του συντελεστή 

φορολογίας νομικών προσώπων, που θα ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, μειώνονται και οι συντελεστές παρακράτησης φόρου 

εισοδήματος που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 

2238/1994, για το εισόδημα που αποκτούν οι επιχειρήσεις αυτές από την εργοληπτική 

κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, με εξάντληση της φορολογικής τους 

υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό, ως ακολούθως: 

α) Δημόσια τεχνικά έργα, από 4% σε 3,75% για το έτος 2001 και σε 3,50% από 

1.1.2002 και μετά. 

β) Ιδιωτικά τεχνικά με ίδια υλικά, από 4,80% σε 4,50% για το έτος 2001 και σε 

4,20% από 1.1.2002 και μετά. 

γ) Ιδιωτικά τεχνικά έργα με υλικά τρίτων, από 10% σε 9,375% για το έτος 2001 

και σε 8,75% από 1.1.2002 και μετά. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, μειώνεται ο συντελεστής 

παρακράτησης φόρου σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα επτά και πενήντα τοις 

εκατό (37,50%) από 1η Ιανουαρίου 2001 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από 1η 

Ιανουαρίου 2002, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 54 και της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 

για τα εισοδήματα (μισθοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.λπ.) που προκύπτουν από ανώνυμες εταιρίες με μετοχές μη εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η μείωση αυτή γίνεται για λόγους προσαρμογής προς τη μείωση του 

αντίστοιχου συντελεστή φορολογίας των πιο πάνω ανωνύμων εταιριών με βάση τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου, δεδομένου ότι με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα συγκεκριμένα 

εισοδήματα. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση β' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 



του ν. 2238/1994. Με τη νέα διάταξη επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο 

εισοδήματος που ισχύει για τα εισοδήματα του Αγίου Όρους, του Παναγίου Τάφου και 

της Ιεράς Μονής Σινά από ακίνητα στην Ελλάδα, στα ίδια εισοδήματα που αποκτούν το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το 

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, δεδομένου του κοινού σκοπού αλλά και των ίδιων 

οικονομικών αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν στην αλλοδαπή. 

Με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού, διορθώνονται ορισμένα 

σφάλματα τα οποία έγιναν κατά την κωδικοποίηση με το ν. 2238/1994 σε ενιαίο 

κείμενο των διατάξεων που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων (ν.δ. 3323/1955, ν.δ. 3843/1958 κ.λπ.). Οι διορθώσεις αυτές έχουν τελείως 

τυπικό χαρακτήρα δεδομένου ότι με την ψήφιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(ν. 2238/1994) δεν καταργήθηκαν οι κωδικοποιηθείσες διατάξεις, οι οποίες 

εξακολουθούν και ισχύουν πλην βεβαίως εκείνων οι οποίες τροποποιήθηκαν 

μεταγενέστερα. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994, ούτως 

ώστε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος να 

αναφέρεται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική σημαία και όχι υπό 

ξένη σημαία, όπως εσφαλμένα αναφέρεται σήμερα. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, επαναδιατυπώνεται η περίπτωση γ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994, ούτως ώστε να περιλαμβάνει την 

απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του τεκμαρτού εισοδήματος από οικοδομές που 

ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες αποτελούν ή όχι ίδια πρόσωπα, η οποία 

παραλήφθηκε κατά την κωδικοποίηση. Η απαλλαγή αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις 

της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 3843/1958. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Με τη νέα διάταξη παρέχεται η 

δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τα λοιπά 

πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, που διανέμουν η 

κεφαλαιοποιούν αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματίσει από εισοδήματα 



φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, να εκπίπτουν από τον οφειλόμενο βάσει των 

γενικών διατάξεων φόρο εισοδήματος το ποσό του φόρου που έχει καταβάλλει το ίδιο 

το νομικό πρόσωπο κατά την αυτοτελή φορολόγηση των εν λόγω εισοδημάτων, ενώ με 

βάση τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις εκπιπτόταν μόνο το ποσό φόρου που είχε 

παρακρατηθεί από τον καταβάλλοντα. 

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι υπάρχουν εισοδήματα φορολογούμενα 

κατ' ειδικό τρόπο για τα οποία ο φόρος (αυτοτελής φορολόγηση) δεν παρακρατείται από 

τον καταβάλλοντα αυτά, αλλά αποδίδεται από το δικαιούχο νομικό πρόσωπο, όπως για 

παράδειγμα ο φόρος 5% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών μη εισηγμένων 

στο Χ.Α.Α., ο φόρος 30% από την παραχώρηση χρήσης εμπορικού σήματος κ.λπ. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, προστίθενται δύο νέα εδάφια μετά το 

πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994. 

Με τη νέα διάταξη μετατίθεται από 10 Μαρτίου σε 15 Απριλίου κάθε έτους η 

προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και από 

αυτά που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής 

γης, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. 

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη 

σύνταξη απογραφής και ισολογισμού από τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ' 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς επίσης και για την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 42 του ν. 2238/1994, κάθε χρόνο της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με 

την οποία καθορίζεται το ενοίκιο ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γης, μικρότερο του 

οποίου δεν μπορεί να είναι το δηλούμενο εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 22 και της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 

9 του ν.δ. 3765/1957. Ειδικότερα, λόγω των αυξημένων κινήτρων που παρέχονται στις 

επιχειρήσεις μέσω των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 1828/1989, ν. 2601/1998 

κ.λπ.) για πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, όπως ειδικό 

αφορολόγητο αποθεματικό, αφορολόγητες εκπτώσεις, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, 

κ.λπ., καθώς και λόγω της καθιέρωσης της φθίνουσας μεθόδου αποσβέσεων με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 100/1998 με τις οποίες επιταχύνεται η 



ανανέωση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, δεν 

δικαιολογείται η διατήρηση των διατάξεων του ν.δ. 3765/1957. Η κατάργηση των 

διατάξεων αυτών αφορά ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου και μετά. 

Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων 

του ν.δ. 1297/1972 μέχρι και το τέλος του έτους 2002, προκειμένου να δημιουργηθούν 

μεγάλες οικονομικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν 

στον αυξανόμενο διεθνή επιχειρηματικό ανταγωνισμό. 

Με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου αυτού, σκοπείται η αναπροσαρμογή 

των συντελεστών φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και εισφοράς 

της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 των πλοίων Α' κατηγορίας που είναι 

νηολογημένα με ελληνική σημαία, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 

αντίστοιχα. 

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η αναπροσαρμογή των 

συντελεστών εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων 

ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι συμβεβλημένα ασφαλιστικώς 

με το Ν.Α.Τ., η οποία και προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 

4 του ν. 29/1975. 

Η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό 

τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, με διάταξη νόμου, για την πενταετία 2001-2005, 

καίτοι η αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις ανωτέρω διατάξεις, κρίθηκε 

επιβεβλημένη προς άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει και 

καθιερώθηκε από την πενταετία 1996-2000, επειδή οι προηγούμενες αναπροσαρμογές 

έγιναν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες κυρώνονται με νόμο. 

Με τις παραγράφους 14 έως και 16 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι 

διατάξεις του ν. 2578/1998 και παρέχεται η δυνατότητα στις ημεδαπές ανώνυμες 

εταιρίες να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος τους το φόρο εισοδήματος εταιρίας 

κράτους-μέλους που είναι θυγατρική, θυγατρικής τους εταιρίας άλλου κράτους-μέλους, 

ο οποίος αναλογεί επί των κερδών της πρώτης εταιρίας τα οποία οι ημεδαπές ανώνυμες 



εταιρίες λαμβάνουν μέσω της δεύτερης εταιρίας, ούτως ώστε να μην υφίσταται διπλή 

φορολογία επί των κερδών τούτων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 7 

Διαχειριστική περίοδος επιχειρήσεων που τηρούν 

βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 

Με τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, γίνονται οι αναγκαίες 

νομοθετικές ρυθμίσεις στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 

26 του π.δ. 186/1992, με σκοπό την παροχή δυνατότητας στα εγκατεστημένα στη Χώρα 

μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων και στις ημεδαπές επιχειρήσεις των 

οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) ή μεγαλύτερο, να κλείνουν τη διαχειριστική τους χρήση και 

σε μικρότερο του 12μήνου χρονικό διάστημα και να προσαρμόζεται ο χρόνος 

κλεισίματος ισολογισμού των ως άνω συνδεδεμένων μεταξύ τους επιχειρήσεων, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των ομίλων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς λογιστικού 

προτύπου. 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. να σμικρύνουν τη διαχειριστική τους περίοδο - επιτρεπόταν 

μόνο επιμήκυνση αυτής -, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., 

εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. αλλαγή αντικειμένου εργασιών). 

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή για τις διαχειριστικές περιόδους που 

κλείνουν με 30 Ιουνίου 2000 και μετά. 

 

Άρθρο 8 

Φορολογική διαδικασία 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και με το σκοπό να καθορισθεί 

συγκεκριμένη διαδικασία για την πραγματοποίηση της εκχώρησης στο Δημόσιο 



μισθωμάτων και τόκων δανείων, προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

να ρυθμίζεται η διαδικασία αυτή. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση στ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994. Με την προτεινόμενη διάταξη 

ρυθμίζεται το θέμα της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης για τα εισοδήματα 

αποθανόντος από τους κληρονόμους του τόσο στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής 

όσο και στην εκ διαθήκης, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση ε' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

αυξάνεται από 50.000 σε 200.000 δρχ. το ύψος του εισοδήματος από εκμίσθωση 

ακινήτων μέχρι το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης γιατί αυτό δεν 

αναπροσαρμόστηκε για πολλά χρόνια. Η ρύθμιση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1 

η Ιανουαρίου 2000 και μετά. 

Με τις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, τακτοποιούνται 

νομοτεχνικώς οι διατάξεις του ν. 22381 1994 που αντικαθίστανται, με σκοπό την 

προσαρμογή τους στις ανάγκες δημιουργίας και υποστήριξης της μηχανογραφικής 

υποδομής των φορολογικών αρχών. 

Με τις παραγράφους 8 έως και 11 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται θέματα 

τίτλων είσπραξης και φύλλων έκπτωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις: 

α. Ενημερώνονται άμεσα οι μερίδες των φορολογούμενων με τις χρεώσεις που 

προκύπτουν μετά την εκκαθάριση όταν η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει ενταχθεί στο TAXIS. 

β. Καταργείται η προηγούμενη χρονοβόρα διαδικασία διαχείρισης των τίτλων 

είσπραξης μετά την εκκαθάριση, όταν η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει ενταχθεί στο TAXIS. 

γ. Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης διαχείρισης των συγκεκριμένων 

χρεώσεων ή επιστροφών από την ΔΟΥ και η άμεση λογιστική τακτοποίηση αυτών. 

δ. Καταργείται η επιπλέον διαδικασία μεταφοράς των ανείσπρακτων υπολοίπων, 

δεδομένου ότι η μεταφορά των χρεών θα γίνεται εξαρχής. 



ε. Μειώνεται το κόστος διαχείρισης των βιβλίων, τίτλων είσπραξης και λοιπών 

στοιχείων που προβλέπονται από το π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'), όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, τα οποία πλέον τηρούνται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται μόνο εφόσον 

ζητηθούν για έλεγχο σε σχέση με τον χειρόγραφο τρόπο τήρησης μέχρι σήμερα. 

στ. Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται η βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

φορολογουμένων και η απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., χωρίς 

να προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, η αρμοδιότητα διενέργειας τακτικού 

φορολογικού ελέγχου όλων των εκκρεμών υποθέσεων των υπόχρεων, οι οποίοι κατά τις 

κείμενες διατάξεις υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα διαφόρων Υπηρεσιών, 

μπορεί να ανατίθεται σε μια ελεγκτική Αρχή, κατόπιν απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995, ώστε τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα 

(Τ.Ε.Κ.) που συστήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2771/ 1999 και οργανώθηκαν με το π.δ. 

179/2000, να μπορούν να ενεργούν επανέλεγχο σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τις 

Δ.Ο.Υ. και τα λειτουργούντα ήδη Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) να 

ενεργούν επανέλεγχο σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τα Τ.Ε.Κ. 

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού, 

αντιμετωπίζεται το ανωτέρω θέμα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας των Τ.Ε.Κ. 

Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2753/1999. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται η ευχέρεια διενέργειας δικαστικού 

συμβιβασμού επί φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά πρωτοδικεία 

και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί ο τακτικός έλεγχος, ανεξάρτητα από το 

χρόνο που παρήλθε από την κατάθεση των σχετικών προσφυγών, ακόμη δηλαδή και 

μετά την παρέλευση εξαμήνου από την κατάθεση τους, με την προϋπόθεση ότι ο 

δικαστικός συμβιβασμός συντελείται ταυτόχρονα με τη διοικητική επίλυση των 

διαφορών που τυχόν προκύπτουν από τον τακτικό έλεγχο. 

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 

2753/1999 τίθενται πλέον όρια και περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα διενέργειας 



δικαστικού συμβιβασμού επί υποθέσεων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα των 

διοικητικών δικαστηρίων από της έναρξης ισχύος του ν. 2717/1999 και εντεύθεν 

(16.7.1999) και συγκεκριμένα ορίζεται ότι για τις υποθέσεις αυτές είναι δυνατή η 

διενέργεια δικαστικού συμβιβασμού μόνο ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων και 

εντός εξαμήνου από την κατάθεση της σχετικής προσφυγής. 

Ήδη, με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται εξαίρεση από τον παραπάνω 

χρονικό περιορισμό του εξαμήνου ειδικά για φορολογικές διαφορές που αφορούν 

υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί ο τακτικός έλεγχος, ώστε η περαίωση των υποθέσεων 

αυτών, να γίνεται συνολικά και ενιαία για όλες τις διαφορές. 

Με την παράγραφο 16 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται ρητά η μη επιβολή του προστίμου 

του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (40.000 έως 

400.000 δρχ.) , σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων στις οποίες το ύψος της 

προκύπτουσας διαφοράς κύριου και συμπληρωματικού φόρου, τέλους ή εισφοράς, 

ανέρχεται μέχρι του ποσού που κατά τις κείμενες διατάξεις αμελείται η βεβαίωση. 

Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι η επιβολή στις παραπάνω 

περιπτώσεις έστω και του ελάχιστου ποσού προστίμου (40.000 δρχ.), οδηγεί σε 

μεγαλύτερη τελικά επιβάρυνση του φορολογούμενου σε σχέση με την επιβάρυνση που 

θα είχε αν εβεβαιώνετο εις βάρος του το ποσό του οποίου, λόγω χαμηλού ύψους, 

αμελείται η βεβαίωση. 

Με την παράγραφο 17 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η μη υποβολή των 

αποδεικτικών για τις οικογενειακές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο 

φορολογούμενος και η οικογένεια του. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την 

υποβοήθηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής, μέσω του διαδικτύου, υποβολής των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Άρθρο 9 



Ρύθμιση οφειλών από δάνεια σεισμοπλήκτων περιοχών όλης της Επικράτειας 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στους 

οφειλέτες του ελληνικού δημοσίου που υπέστησαν ζημίες από σεισμούς που έλαβαν 

χώρα σε διάφορες περιοχές όλης της Επικράτειας, να υπαχθούν στις ευεργετικές 

ρυθμίσεις του άρθρου 50 του ν. 2778/1999, για τα χρέη από δάνεια με την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου, όπως και οι οφειλές της ίδιας κατηγορίας που δεν υπήχθησαν 

στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι στις ευεργετικές διατάξεις 

του άρθρου 50 του ν. 2778/ 1999 υπάγονται και οι οφειλές από δάνεια εγγυημένα από 

το Δημόσιο που δόθηκαν σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών της χώρας και 

βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι 31.8.2000 (ληξιπρόθεσμες μέχρι και 

29.9.2000). 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 

του άρθρου 50 του ν. 27787 1999, με σκοπό να υπαχθούν και τα χρέη που προέρχονται 

από σεισμοδάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων οι οφειλέτες 

απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης αυτού με 

προηγούμενες ρυθμίσεις, χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

Περαιτέρω, ρυθμίζονται τα αίτια απώλειας της ρύθμισης των διατάξεων που 

τροποποιούνται, οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η εξαίρεση 

συγκεκριμένων οφειλών, η λήψη διοικητικών και ασφαλιστικών μέτρων. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι, με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 

και πληρωμής των δόσεων που ρυθμίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2778/1999. 

 

Άρθρο 10 

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών των σεισμόπληκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 

 

Με τις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου αυτού, αφ' ενός παρατείνεται το 

χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή 



οφειλών στη ρύθμιση του άρθρου 45 του ν. 2778/1999, (ΦΕΚ 295 Α'), παρέχοντας έτσι 

τη δυνατότητα να υπαχθούν σ' αυτή όσοι είχαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είχαν αρχικά 

υπαχθεί, ή όσοι είχαν υπαχθεί αλλά απώλεσαν αυτή, αφ' ετέρου παρέχεται η δυνατότητα 

υπαγωγής στης ίδιες διατάξεις και του φόρου εισοδήματος που δεν είχε την προϋπόθεση 

του βεβαιωμένου και ληξιπροθέσμου που όριζε η αρχική διάταξη. Με τις προτεινόμενες 

διατάξεις, στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2778/1999, υπάγονται και οι οφειλές που 

προέκυψαν ή θα προκύψουν από την εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1999, που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 

και έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 29.9.2000. 

 

Άρθρο 11 

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προτείνεται όπως οι οφειλές προς το 

Δημόσιο από δάνεια που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 και ν. 

1641/1986 και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31.8.2000, ως δημόσια έσοδα, 

δύναται να καταβληθούν μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς τις 

αναλογούσες προσαυξήσεις με παροχή έκπτωσης επ' αυτών ποσοστού σαράντα τοις 

εκατό (40%), εφόσον εξοφληθούν ολοσχερώς. 

Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους ενίσχυσης των οφειλετών της κατηγορίας 

αυτής, καθόσον πρόκειται για οφειλέτες ασθενέστερων οικονομικών τάξεων, τα δε 

δάνεια χορηγήθηκαν σ' αυτούς για απόκτηση πρώτης κατοικίας. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος 12 στις 

διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2789/2000. Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η 

δυνατότητα στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, να προβεί σε 

οίκοθεν διαγραφή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υπέρ της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων στεγαστικών 

δανείων εργατικής κατοικίας. 

Το Ελληνικό Δημόσιο για το μέρος των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων του να 

καταβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, των ληξιπροθέσμων και μη 



εξυπηρετηθέντων από τους δικαιούχους των δανείων αυτών οφειλών, θα προβεί σε 

αντίστοιχη βεβαίωση των ποσών που θα εκχωρηθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τους χρηματικούς καταλόγους που θα 

εκδοθούν μεταγενέστερα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 και του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, με 

σκοπό την αρτιότερη οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία των αναφερομένων από τις 

διατάξεις αυτές Επιτροπών, χωρίς να συνεπάγονται δαπάνες ή άλλες επιβαρύνσεις στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, ενεργοποιούνται οι ευεργετικές 

διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2648/ 1998 και του άρθρου 37 του ν. 2753/1999 για 

τους οφειλέτες εκείνους του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση 

ρύθμισης των χρεών τους και κατέβαλαν επίσης εμπρόθεσμα τουλάχιστον την πρώτη 

δόση αυτής, ενώ, στη συνέχεια απώλεσαν τη δυνατότητα διατήρησης τους στις 

ευεργετικές ρυθμίσεις των προαναφερόμενων διατάξεων. 

Οι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής, δύνανται να επανενταχθούν στις 

ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2648/1998, αφού 

καταβάλουν εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου τα ποσά των 

οφειλόμενων δόσεων με τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι 

οποίες υπολογίζονται με ποσοστό 2% κατά μήνα. 

Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντιμετωπίζεται ένας 

ικανός αριθμός οφειλετών που δεν μπόρεσαν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 

βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 και ως εκ τούτου για τα 

υφιστάμενα χρέη τους, τους παρέχεται η δυνατότητα να τα ρυθμίσουν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από το άρθρο αυτό. 

Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις των οφειλετών που 

δεν είχαν ενημερωθεί για να υποβάλουν σχετική αίτηση και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. 

Για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης αντιμετώπισης των οφειλετών της κατηγορίας 

αυτής, με την προτεινόμενη διάταξη πιστεύουμε ότι περιορίζονται στο ελάχιστο οι 

διαμαρτυρίες και τα παράπονα που έχουν διατυπώσει οφειλέτες της εν λόγω 

κατηγορίας. 



Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, ρυθμίζεται η καταβολή σε τριάντα έξι 

(36) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που 

αναλογούν σε αυτά κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., των βεβαιωμένων χρεών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

που είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 29.9.2000, τα οποία οφείλονται από 

επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις της πόλης της Αθήνας, οι οποίοι επλήγησαν από πράξεις 

βίας αναρχικών ατόμων στο χρονικό διάστημα από 1.1.1985 έως 31.8.1999. Επίσης 

ορίζονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, το ελάχιστο ποσό της 

μηνιαίας δόσεις, καθώς και τα χρέη που εξαιρούνται από τη ρύθμιση. Περαιτέρω, 

προβλέπεται ότι στη ρύθμιση αυτή, δύνανται να υπαχθούν και οι οφειλές που είχαν 

ρυθμιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2648/1998. 

 

Άρθρο 12 

Κατάργηση του μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 

 

Το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του ν. 395/1976 για τα φυσικά πρόσωπα και από τις διατάξεις του άρθρου 27 

του ν. 1882/1990 για τους εκπροσώπους νομικών προσώπων. 

Με την εφαρμογή όμως της συμφωνίας SCHENGEN και στη χώρα μας, με 

ημερομηνία έναρξης την 1.1.2000 για τους λιμένες και το αργότερο μέχρι 26.3.2000 και 

για τους αερολιμένες, με την οποία προβλέπεται η άρση των ελέγχων των προσώπων 

που διακινούνται στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και των Κρατών-Μελών 

της ζώνης SCHENGEN (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία) προκύπτει ζήτημα σε ό,τι αφορά το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης 

εξόδου από τη χώρα και τίθεται θέμα εφαρμογής του. 

Δύνανται δηλαδή οι οφειλέτες στους οποίους έχει επιβληθεί το εν λόγω μέτρο 

να διακινηθούν χωρίς κανέναν έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης των χωρών 

SCHENGEN και από εκεί να εξέλθουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται το διοικητικό μέτρο της 

απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου, αφού το 

μέτρο αυτό αντιβαίνει, σύμφωνα με συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

Κοινοτικό Δίκαιο. 



Με την επέκταση της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη χρεών οφειλετών 

του Δημοσίου, μεταξύ της Ελλάδας και των Κρατών-Μελών της ζώνης SCHENGEN, 

θα δύναται να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης από το κράτος εγκατάστασης του 

οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου, συνεπεία της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών. 

Επίσης, με τις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη μεταξύ 

της Ελλάδος και των διαφόρων χωρών του κόσμου, θα αντιμετωπισθούν στην πράξη τα 

φαινόμενα αναζήτησης των χρεών οφειλετών του Δημοσίου στο κράτος της 

εγκατάστασης του οφειλέτη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 13 

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 

και 1165/1918 και άλλες διατάξεις 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 

άρθρου 20 του ν. 2127/1993 με στόχο: 

- την προσαρμογή στην ισχύουσα Συνδυασμένη Ονοματολογία (Σ.Ο.) των 

κωδικών που αφορούν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στα οποία επιβάλλεται Ε.Φ.Κ. 

- τη μείωση της διαφοράς των συντελεστών Ε.Φ.Κ. με τους οποίους 

επιβαρύνονται η βενζίνη με μόλυβδο (super) και η αμόλυβδη βενζίνη για τον 

περιορισμό της νοθείας που παρατηρείται σήμερα. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αφ' ενός μεν αντικαθίσταται το τρίτο 

εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 1165/1918 «περί Τελωνειακού 

Κώδικα» και προσδιορίζεται έτσι επακριβώς το επιβαλλόμενο πρόστιμο σε περιπτώσεις 

λαθρεμπορικών παραβάσεων για την αποφυγή ανομοιόμορφης εφαρμογής από τις 

αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, αφ' ετέρου δε αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 107 του παραπάνω νόμου, ώστε να περιληφθούν στα υπό 



δήμευση μεταφορικά μέσα, όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καθώς και τα 

εφοδιάστηκα πλοία που προβαίνουν σε εικονικούς εφοδιασμούς με στόχο τον 

περιορισμό του λαθρεμπορίου στο τομέα αυτόν. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών 

η ευχέρεια να χορηγεί παράταση της παραμονής των επιβατικών οχημάτων και άλλων 

ειδών που έχουν παραδοθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - 

χρησιμοποίησης, στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι, απρόβλεπτα γεγονότα ή 

ανυπέρβλητα εμπόδια (ασθένεια, ατυχήματα, αντικειμενική αδυναμία ταξιδιού κ.λπ.), 

καθιστούν αδύνατη για τους κατόχους (κατοίκους εξωτερικού) την τήρηση των 

προθεσμιών που καθορίζονται από τις κατά περίπτωση διατάξεις. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα σε εκκρεμείς 

περιπτώσεις λαθρεμπορίας οχημάτων που έχουν διαπιστωθεί μέχρι 31.8.2000, οι 

ενδιαφερόμενοι να απαλλαγούν από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταβάλουν στην Τελωνειακή Αρχή πρόστιμο ίσο με το 

ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα κατά το χρόνο 

διαπίστωσης της παράβασης. 

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις απλών 

τελωνειακών παραβάσεων τα επιβληθέντα πρόστιμα περιορίζονται στο ύψος των 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα, εφόσον αυτά 

καταβληθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία. 

Η λήψη του μέτρου αυτού, που αφορά κυρίως μεμονωμένες περιπτώσεις 

ιδιωτών, κρίθηκε αναγκαία γιατί, αφ' ενός θα αποφέρει άμεσα έσοδο στο Δημόσιο και 

αφ' ετέρου θα αποσυμφορήσει τις τελωνειακές και δικαστικές αρχές από τις εκκρεμείς 

και τις υπό έρευνα υποθέσεις, οι οποίες είναι αρκετές. 

 

Άρθρο 14 

Τιμή πώλησης των δελτίων 

TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIERE (T.I.R.) 

 



Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, τακτοποιείται με ουσιαστική 

διάταξη νόμου, για το χρονικό διάστημα από 1.7.1995 έως 16.7.1998, η διάθεση από 

την Ο.Φ.Α.Ε. (Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος) των δελτίων T.I.R. 

(TRANSPORT INTERNA-TIONAL ROUTIERE - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) 

με αυξημένη τιμή, χωρίς την έγκριση της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Η Ο.Φ.Α.Ε. αναγκάστηκε να αυξήσει την τιμή πώλησης λόγω αύξησης του 

κόστους αγοράς των δελτίων T.I.R. από την I.R.U. (INTERNATIONAL ROAD 

UNION - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ). Η I.R.U. επέβαλε την αύξηση αυτή, λόγω 

σύναψης συμβολαίου με την ιδιωτική εταιρία «S.G.S.», σχετικά με την παρακολούθηση 

από την τελευταία της εξόφλησης των δελτίων T.I.R. Τόσο η Ελληνική Διοίκηση όσο 

και η συντριπτική πλειοψηφία των Τελωνειακών Διοικήσεων των Κ-Μ της Σύμβασης 

T.I.R. ήταν αντίθετες με την ανάμειξη της ιδιωτικής εταιρίας «S.G.S.» σε καθαρά 

τελωνειακό έργο. 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία δεν μπόρεσε να προχωρήσει από την πλευρά της 

εγκαίρως στην ρύθμιση του θέματος, αφ' ενός λόγω της εκκρεμότητας στο διεθνές πεδίο 

του θέματος της παρακολούθησης της εξόφλησης των Δελτίων T.I.R. από την ανωτέρω 

ιδιωτική εταιρία και αφ' ετέρου λόγω έλλειψης στοιχείων προσδιορισμού της τιμής των 

δελτίων T.I.R., εξαιτίας της μη χωριστής λογιστικής παρακολούθησης από την 

Ο.Φ.Α.Ε. των πραγματοποιούμενων εξόδων της διαχείρισης T.I.R. 

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, αφού ο νομοθέτης 

έχει στην συγκεκριμένη περίπτωση τη δυνατότητα της ρύθμισης του θέματος, με ευθεία 

αναδρομικής ισχύος ουσιαστική διάταξη νόμου. 

 

Άρθρο 15 

Ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 

 

Με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1676/1986 

μέρος Δ' (άρθρα 32 μέχρι και 39) «καθορισμός συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ 204 Α'), το ποσό των δασμοφορολογικών 

επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση δημιουργίας τελωνειακής 

οφειλής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αφαιρουμένου 



εκείνου των εισαγωγικών δασμών, προσαυξάνεται με 3% κατά μήνα. Οι εν λόγω 

προσαυξήσεις υπολογίζονται από της ημερομηνίας αποδοχής του παραστατικού μέχρι 

της καταβολής του οφειλόμενου ποσού. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, στις οφειλές που δημιουργούνται στα 

πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής όπως αυτές ορίζονται και προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν.δ. 356/1974 

Κ.ΕΔ.Ε., αντί του 3% κατά μήνα χωρίς ανώτατο όριο, που ισχύει σήμερα. 

Η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία, επειδή το μέχρι σήμερα ποσοστό που 

ισχύει δημιουργούσε δυσχέρειες στη βεβαίωση και ειδικότερα αδυναμία είσπραξης των 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που χρεώνονται στις περιπτώσεις εκείνες που 

εμπορεύματα παραληφθέντα με τις διατάξεις του καθεστώτος μεταποίησης δεν 

επανεξάγονται ή τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της κοινότητας. 

Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής 

των βεβαιωμένων χρεών από την αιτία αυτή, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν 

την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το καθεστώς της οδήγησης 

των επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται ατελώς από ανάπηρους πολίτες. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι δεν συνιστά τελωνειακή παράβαση η μετακίνηση του 

αυτοκινήτου χωρίς την παρουσία του αναπήρου, όταν γίνεται μέσα στα όρια του νομού 

της μόνιμης κατοικίας του. Αντίθετα, σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι η μετακίνηση του αυτοκινήτου οφείλεται στην εξυπηρέτηση 

εξαιρετικών ή επειγουσών περιστάσεων ή οφείλεται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση 

των άμεσων αναγκών του αναπήρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 16 

Θέματα Υπηρεσιών 

 



Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θεσπίζεται κώλυμα στους υπαλλήλους 

του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών με το βαθμό του Διευθυντή ή 

είναι Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες αντιστοίχου επιπέδου, να δύνανται να 

υπηρετούν διαρκούσης της θητείας τους στο δήμο ή κοινότητα ή τη νομαρχία στην 

οποία έχουν εκλεγεί ως δήμαρχοι, ή πρόεδροι κοινοτήτων, πάρεδροι ή μέλη των 

συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων ή ως δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί 

σύμβουλοι. 

Από το λόγο αυτόν και κατά τη διάρκεια της θητείας των προαναφερόμενων 

προσώπων, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων τους ως Προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων. 

Το κώλυμα αυτό θεσπίζεται προς αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς 

υπαλλήλου εν όψει δεσμών του με τα πρόσωπα ορισμένης περιφέρειας και αποβλέπει 

στην τήρηση της αρχής της αμεροληψίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του 

Κράτους. 

Περαιτέρω, ρητά ορίζεται ότι για τους πιο πάνω υπαλλήλους δεν έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983, όπως 

ισχύουν, όπως και της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του ν. 2307/1995. 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού παρέχεται η 

δυνατότητα: 

α) Μετακίνησης ή μετάθεσης ή απόσπασης Προϊσταμένων των Ελεγκτικών 

Κέντρων, καθώς και των ελεγκτών τους, από την Υπηρεσία που υπηρετούν σε άλλη 

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους του 

ίδιου κλάδου. Επίσης, και των Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων που 

συγκροτούν τις Γενικές Διευθύνσεις Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων, όπως και 

των Προϊσταμένων Τμημάτων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη στελέχωση του ΕΘΕΚ, των ΠΕΚ ή των ΤΕΚ. 

β) Απόσπασης των ελεγκτών των Ελεγκτικών Κέντρων, για υπηρεσιακές 

ανάγκες ή μετάθεσης αυτών ύστερα από σχετική αίτηση τους, από το ΕΘΕΚ στα ΠΕΚ, 

ΤΕΚ και Δ.Ο.Υ. ή από τα ΠΕΚ σε ΤΕΚ και Δ.Ο.Υ. ή από τα ΤΕΚ σε Δ.Ο.Υ. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η εναλλαγή και μετακίνηση των παραπάνω 

Προϊσταμένων μεταξύ των Ελεγκτικών Κέντρων και άλλων Υπηρεσιών και οργανικών 



μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών του αυτού επιπέδου, για τις οποίες 

προβλέπονται προϊστάμενοι με τα ίδια προσόντα, καθώς και η κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών, με την εναλλαγή (απόσπαση ή μετάθεση) των ελεγκτών των Ελεγκτικών 

Κέντρων, από το ΕΘΕΚ σε ΠΕΚ, ΤΕΚ ή Δ.Ο.Υ. ή από τα ΠΕΚ σε ΤΕΚ και Δ.Ο.Υ. ή 

από τα ΤΕΚ σε Δ.Ο.Υ. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και 

συντονισμού των προληπτικών φορολογικών ελέγχων των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών 

Κέντρων και των ειδικών συνεργείων ελέγχου, ασκείται από τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, προτείνεται η σύσταση στο 

Υπουργείου Οικονομικών ενός αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Προσαρμογής στο 

ΕΥΡΩ, για την καλύτερη υποστήριξη των Υπηρεσιών και των οικείων Ομάδων 

Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πολιτών που συναλλάσσονται 

μ' αυτό, κατά την περίοδο προετοιμασίας, προσαρμογής και έναρξης χρήσης του ΕΥΡΩ 

στην Ελλάδα. 

Με παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών 

ειδική Επιτροπή μόνιμου χαρακτήρα, για την αξιολόγηση των καταγγελιών, που 

γίνονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και 

παρακολούθηση των σχετικών καταγγελιών, καθώς και η ενιαία αξιολόγηση αυτών από 

ένα συλλογικό όργανο και ο εντοπισμός των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος 

διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα 

διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση αυτού και την προαγωγή της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στην ακεραιότητα των υπαλλήλων και την 

αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις του 

άρθρου 49 του ν. 1591/1986, όπως ισχύουν και παρέχεται η δυνατότητα: 

α) κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας για όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών και καθορισμού των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών των 

υπαλλήλων τους, με σχετικά προεδρικά διατάγματα και 



β) καθορισμού των βιβλίων, στοιχείων, δελτίων και εντύπων όλων των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του τρόπου τήρησης και 

ενημέρωσης αυτών, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αποσαφηνίζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999, για την ορθή και ενιαία αντιμετώπιση 

των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονομικών να ορίζει με αποφάσεις του τον τρόπο, τη διαδικασία, τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, για 

την αξιολόγηση, των υποψήφιων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και τη συγκρότηση και τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας της 

προσωπικής συνέντευξης αξιολόγησης των παραπάνω υποψηφίων. 

Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η προσαρμογή του σχετικού θεσμικού 

πλαισίου προς τις υφιστάμενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες και επικρατούσες 

συνθήκες, για την επιλογή των πλέον κατάλληλων υπαλλήλων του Υπουργείου 

Οικονομικών για Οικονομικούς Επιθεωρητές αυτού. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονομικών να ανακαθορίζει με αποφάσεις του την επωνυμία και την έδρα 

των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η ταχεία προσαρμογή της επωνυμίας και της 

έδρας των παραπάνω Υπηρεσιών στις σχετικές μεταβολές που επέρχονται, όπως στις 

περιπτώσεις μεταστέγασης τους σε άλλη περιοχή (λόγω έλλειψης κατάλληλου κτιρίου 

στην πόλη της έδρας τους), καθώς και της μετονομασίας του αντίστοιχου ομώνυμου 

δήμου, όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες αυτές. 

Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999, με το σκοπό όπως η εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών γίνεται και στις περιπτώσεις 

μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ' αυτών εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων, οσάκις συμβάλλεται Κοινωφελές Ίδρυμα του α.ν. 2039/1939, οι υπό 

εκκαθάριση κοινωφελείς περιουσίες του ίδιου νόμου και οι σχολάζουσες κληρονομιές. 



Στις περιπτώσεις αυτές, ο έλεγχος μέχρι σήμερα γίνεται από τις Δ.Ο.Υ. και 

έχουν δημιουργηθεί ζητήματα χρονικών εκκρεμοτήτων. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το άρθρο 90 του π. 

δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». Ειδικότερα, με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του α.ν. 1539/1938 και του άρθρου 6 του 

από 29.9.1939 β. δ/τος, προβλέπεται αντίστοιχα, η λειτουργία των Γνωμοδοτικών 

Συμβουλίων Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων. 

Τα ανωτέρω Συμβούλια λειτουργούν ως Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας με δύο τμήματα, ήτοι α) Δημοσίων Κτημάτων 

και β) Ανταλλαξίμων Κτημάτων βάσει του π. δ/τος 284/ 1998 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών». 

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρεί μη νόμιμη τη συγκρότηση του 

Συμβουλίου με τις αριθμ. 23/22.2.2000 και 5/8.6.2000 πράξεις, η δε 408/2000 

Γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. κρίνει πρόχειρο και ανεπιτυχή τη ρύθμιση 

του άρθρου 90 του π. δ/τος 284/1988 και προτείνει μια νέα σαφή και άψογη νομοθετική 

και μετ' αυτήν διοικητική ρύθμιση, ώστε να μην παρέχονται ερείσματα για 

αμφισβητήσεις και ακυρότητες των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου που 

διασφαλίζει η παρούσα διάταξη. 

Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού, προτείνεται η σύσταση Τμήματος 

Εξόδων στις αναφερόμενες από τις ίδιες αυτές διατάξεις του νόμου Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες. 

Με την παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, καταργούνται οι Δ.Ο.Υ. Πληρωμών 

Αθηνών, Πληρωμών Πειραιά και Πληρωμών Θεσσαλονίκης, και οι αρμοδιότητες τους 

κατανέμονται στα συνιστώμενα Τμήματα Εξόδων των Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται από τις 

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών θα ορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων 

Τμημάτων Εξόδων και ο χρόνος παύσης λειτουργίας των καταργούμενων Δ.Ο.Υ. 

Με την παράγραφο 16 του άρθρου αυτού, παρέχεται η 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ανακαθορίζει με αποφάσεις του 

τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία 



συμμετέχουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του ίδιου αυτού Υπουργείου. Η 

ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των 

Οικονομικών Επιθεωρητών, όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο, για την αποδέσμευση αυτών 

από διοικητικές διαδικασίες και για την ανεξάρτητη άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιθεώρησης. 

Με την παράγραφο 17 του άρθρου αυτού, τροποποιείται έμμεσα η παράγραφος 

1 του άρθρου μόνου του α.ν. 143/1967 «Περί συστάσεως του Ειδικού Λαχείου υπέρ 

Κοινωνικής Αντιλήψεως». Το λαχείο αυτό κληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

εκάστου έτους, σε πανηγυρική εκδήλωση. 

Επειδή φέτος η τελευταία ημέρα του έτους είναι Σάββατο (30/12), με τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού, προτείνεται από φέτος και στο εξής η κλήρωση του 

Κρατικού Λαχείου να γίνεται την τελευταία ημέρα εκάστου έτους. 

Με τη ραγδαία εξέλιξη του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα 

και τα Βαλκάνια, η άσκηση των αρμοδιοτήτων αλλά και η ίδια η ιδιότητα των στελεχών 

του Σ.Δ.Ο.Ε. ως διωκτικών οργάνων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ιδιοκτησία 

τους και ακόμα περισσότερο για τη διαφύλαξη της ζωής και της σωματικής τους 

ακεραιότητας. Για το λόγο αυτόν, κρίνεται αναγκαία η επέκταση των μέτρων 

προστασίας, όπως αυτά ισχύουν σήμερα για υπολοίπους υπαλλήλους αντιστοίχων 

υπηρεσιών και στους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., με τις κατάλληλες προσαρμογές στις 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου αυτού, οι 

υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία ζημιώνεται ή 

καταστρέφεται εν όλω ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας της 

θέσης ή της ιδιότητας τους από ενέργειες τρομοκρατικές ή μεμονωμένες επιθέσεις, 

δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποζημίωση αυτή 

καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 

2093/1992. Επίσης προτείνεται να παρασχεθούν ανάλογα οι ευεργετικές διατάξεις του 

εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 και στους υπαλλήλους 

του Σ.Δ.Ο.Ε., των οποίων ο / ή σύζυγος ή τέκνο θα προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις αυτών των διατάξεων, στο Υπουργείο Οικονομικών. 



Με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού, προτείνεται η τροποποίηση των 

διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2168/1993, με σκοπό να 

συμπεριληφθεί και το Σ.Δ.Ο.Ε. στις υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν για 

τις ανάγκες τους όπλα και αντικείμενα που προέρχονται από την κατάσχεση τους. 

 

Άρθρο 17 

Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εποπτεία των Εθνικών Κληροδοτημάτων 

θα ασκείται κοντά στους πολίτες με την αποκέντρωση των λειτουργιών και τη 

μεταβίβαση όλων εκείνων των αρμοδιοτήτων, που δεν έχουν από τη φύση τους γενικό 

περιεχόμενο, στο β' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Με τις ισχύουσες για τα Εθνικά Κληροδοτήματα διατάξεις που έχουν θεσπισθεί 

το έτος 1939 και έχουν έκτοτε υποστεί πολλαπλές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις, 

έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών τόσο η μέριμνα για την εκκαθάριση των εις 

το κράτος καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών όσο και η εποπτεία 

και ο έλεγχος επί της εκκαθάρισης και διαχείρισης των σχολαζουσών κληρονομιών και 

των υπέρ κοινωφελών εν γένει σκοπών καταλειπομένων περιουσιών. 

Μετά την ψήφιση των νόμων 2218/1994 για την αιρετή Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, 2503/1997 για την περιφέρεια και 2539/1997 για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση α' βαθμού, η δομή του Κράτους έχει αλλάξει. 

Στα πλαίσια υλοποίησης της εν λόγω αλλαγής, η οποία στοχεύει στον 

περιορισμό της Κεντρικής Διοίκησης στο Επιτελικό της ρόλο και στην ανάδειξη της 

περιφέρειας ως ενιαίας διοικητικής και προγραμματικής αποκεντρωμένης μονάδας, με 

τις προτεινόμενες διατάξεις θα ανατεθούν στην περιφέρεια αρμοδιότητες επί θεμάτων 

Εθνικών Κληροδοτημάτων, υποθέσεις κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και 

εκπλήρωσης κοινωφελών σκοπών μετά τη σύσταση στις Περιφέρειες νέων υπηρεσιών 

που θα αναλάβουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων. 

Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις συστήνεται στην Περιφέρεια Συμβούλιο 

με τον τίτλο «Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων» στην αρμοδιότητα 

του οποίου ως γνωμοδοτικού οργάνου της Περιφέρειας εντάσσονται: 



α) όλα τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα Εθνικά 

Κληροδοτήματα διατάξεις, απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Εθνικών 

Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων που αποτελούν 

συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, και 

β) όλα τα θέματα που θα παραπέμπονται σ' αυτό από τον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρειας και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του επί των Εθνικών Κληροδοτημάτων. 

Όλα τα θέματα λειτουργίας του παραπάνω Συμβουλίου και αμοιβών των μελών 

του θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις 

των αμοιβών αυτών οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Άρθρο 18 

Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θεσπίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας 

για το διορισμό του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. το 26ο έτος συμπληρωμένο. 

Σήμερα το όριο αυτό είναι το 28ο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του πρόσφατου ν. 

2753/1999 που τροποποίησε την προηγούμενη διάταξη που όριζε όριο ηλικίας το 25ο 

έτος. Ο προσφάτως διεξαχθείς διαγωνισμός στο Ν.Σ.Κ. απέδειξε ότι το όριο του 28ου 

έτους λειτούργησε αρνητικά στην προσέλευση ικανών υποψηφίων. Το όριο του 26ου 

έτους θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο έναντι του προϊσχύσαντος 25ου, για να υπάρχει 

και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, λόγω της υποχρεωτικής στρατεύσεως των 

πρώτων. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, θεσπίζεται ειδική και από τον ίδιο 

επιθεωρητή επιθεώρηση όλων των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. για να υπάρχει σωστή και 

δίκαιη αξιολόγηση των παραπάνω προκειμένου να κριθούν ως ικανοί για την προαγωγή 

τους στο σημαντικό βαθμό του Νομικού Συμβούλου. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται και για λόγους ευελιξίας, 

η δυνατότητα συστάσεως και καταργήσεως Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου. 



Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, γίνεται αναπροσαρμογή των αμοιβών 

των δικηγόρων του Δημοσίου που λόγω καθηλώσεως της αξίας της μεταλλικής δραχμής 

στην οποία εκφράζεται η αμοιβή τους κατά το Δικηγορικό Κώδικα, σε τιμές του έτους 

1989, ευρίσκονται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα με συνέπεια την άρνηση τους να 

αναλάβουν καθήκοντα δικηγόρων του Δημοσίου. 

Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού, αυξάνεται το ανώτατο όριο 

ηλικίας για εκπαιδευτικές άδειες στο 50ό από το 45ο για να καταλαμβάνει και τους 

Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. που συνήθως προάγονται στο βαθμό αυτόν μετά το 45ο έτος της 

ηλικίας τους. Επίσης για τις ίδιες άδειες καταργείται ο περιορισμός χορηγήσεως τους 

μέχρι τέλους Ιουνίου εκάστου έτους, γιατί τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

εξωτερικού αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων σε μεταγενέστερο 

χρόνο. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, διαφοροποιείται η υφιστάμενη διάταξη 

ώστε όλα τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. να μπορούν να αποσπώνται για 

εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε Υπουργεία και χωρίς τις χρονικές και λοιπές δεσμεύσεις 

που προβλέπονται επί των κοινών αποσπάσεων. 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, συμπληρούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 που αναφέρονται σε θέματα νομικής 

υποστήριξης και καθοδήγησης υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να είναι 

δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα 

από τις εν λόγω διατάξεις, να ανατίθενται σε σύμβουλο ή πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που 

υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ίδιου Υπουργείου, αποκλειστικά ή 

παράλληλα καθήκοντα νομικής υποστήριξης ειδικά των Διευθύνσεων της Γεν. 

Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου αυτού, στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. 

Η παραπάνω διάταξη κρίνεται σκόπιμη, εν όψει των ιδιαιτεροτήτων των 

αρμοδιοτήτων της προαναφερόμενης Γεν. Διεύθυνσης και των ποικίλων νομικών και 

λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν ιδίως κατά τους διενεργούμενους ελέγχους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 



 

Άρθρο 19 

Αναστολή εκτέλεσης 

 

Με τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται θέματα 

έμμεσων φόρων, εφόσον αυτοί αποδεδειγμένα έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση. 

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι έμμεσοι φόροι των οποίων ζητείται η επιστροφή έχουν 

επιρριφθεί στην κατανάλωση δεν επιστρέφονται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το 

βάρος της απόδειξης της επίρριψης ή μη των φόρων αυτών στην κατανάλωση φέρουν οι 

αιτούμενοι την επιστροφή τους. Προκειμένου της επιστροφής των φόρων αυτών, το 

δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, για τη διαπίστωση της 

επίρριψης 

τους ή μη στην κατανάλωση. Περαιτέρω, ρητά προβλέπεται ότι οι προθεσμίες 

αναφορικά με την άσκηση ένδικων μέσων και αναίρεσης, καθώς και η άσκηση των 

σχετικών ένδικων μέσων έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην περίπτωση που οι 

προσβαλλόμενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί επί αιτήσεων επιστροφής έμμεσων φόρων 

που επιρρίπτονται στην κατανάλωση. 

 

Άρθρο 20 

Αντιμετώπιση λαθρεμπορίας πετρελαίου και καπνικών προϊόντων 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται η εξασφάλιση της ορθής 

διακίνησης και εμπορίας του πετρελαίου κίνησης των οχημάτων και θεσμοθετείται 

διοικητικό πρόστιμο σε βάρος του κατόχου οχήματος όταν διαπιστώνεται παράνομη 

χρησιμοποίηση άλλων προϊόντων πετρελαίου. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται 

η πάταξη του φαινομένου λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, η οποία αποστερεί 

στο Δημόσιο σημαντικά ποσά εσόδων από την παράνομη χρησιμοποίηση άλλων αντί 

του πετρελαίου κίνησης προϊόντων πετρελαίου. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται η εξασφάλιση της ορθής 

διακίνησης των εξαγομένων ή αποστελλομένων βιομηχανοποιημένων καπνών σε Τρίτες 

Χώρες. Για το λόγο αυτόν, προτείνεται η αναγραφή σε κάθε μονάδα συσκευασίας 



κωδικού αριθμού παρτίδας κατά καπνοβιομηχανία, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

προέλευσης του προϊόντος. 

Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η πάταξη του φαινομένου 

λαθρεμπορίας καπνοβιομηχανιών προϊόντων, η οποία αποστερεί στο Δημόσιο 

σημαντικά ποσά εσόδων από την παράνομη αυτή δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 21 

Αύξηση ποσών μηνιαίων βασικών συντάξεων 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι η προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 αύξηση των ποσών των 

μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) 

ανέρχεται από 1.1.2001 σε 5.000 δρχ. και από 1.1.2002 επίσης σε 5.000 δρχ. 

 

Άρθρο 22 

Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου 

 

Με τις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, τροποποιούνται ορισμένες 

διατάξεις στον ιδρυτικό νόμο 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας», που αναφέρονται στην οργανωτική δομή του Ο.Ε.Ε. και 

σε οικονομικά θέματα, προκειμένου ο φορέας των οικονομικών επιστημόνων να 

καταστεί αποτελεσματικότερος στην εκπλήρωση των σκοπών του. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, στους πόρους του 

Επιμελητηρίου προστίθενται και τα έσοδα από την ανανέωση αδειών και ταυτοτήτων, 

τις χορηγήσεις τραπεζών, οργανισμών, εταιριών κ.λπ. και δεν συμπεριλαμβάνονται 

πλέον επιχορηγήσεις του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τροποποιείται η συγκρότηση του Δ.Σ. 

του ΟΕΕ με την προσθήκη Β' Αντιπρόεδρου και τη μείωση του αριθμού των 

συμβούλων κατά έναν (1), όπως και την πρόβλεψη προεδρείου με εισηγητικές 

αρμοδιότητες προς την Κεντρική Διοίκηση. Στα μέλη του προεδρείου του Ο.Ε.Ε. 

καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. 



Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται και η εκλογή του Β' 

Αντιπροέδρου, ενώ με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, προβλέπεται αποζημίωση 

για τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. που διαμένουν έξω από το Νομό 

Αττικής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, όπως 

ισχύει ανάλογα για τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, καθιερώνεται υποχρεωτικά μια φορά 

κάθε έτος κοινή σύσκεψη της Κεντρικής Διοίκησης με τις Τοπικές Διοικήσεις των 

Περιφερειακών Τμημάτων. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προβλέπονται θέματα αποζημιώσεων 

των προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων και οικονομικά θέματα σχετικά με τις 

εκλογές και την ανάδειξη των οργάνων του Ο.Ε.Ε. 

 

Άρθρο 23 

Θέματα Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

σκοπείται να αποφευχθούν άσκοπες και χωρίς ουσιαστικό λόγο εκτιμήσεις της αγοραίας 

αξίας των ακινήτων τα οποία δωρίζονται στο Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και 

τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του ν. 2753/1999. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στην 

περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998, με το οποίο ορίζεται 

ποσό αγοραίας αξίας των ακινήτων πάνω από το οποίο θα απαιτείται εκτίμηση του 

Σ.Ο.Ε., όταν συμβάλλονται οι U.T.A. Α' και Β' βαθμού. Έτσι θα αποφευχθεί η 

προσφυγή των Οργανισμών αυτών στις υπηρεσίες του Σ.Ο.Ε., όταν το μεταβιβαζόμενο 

ακίνητο είναι μικρής αγοραίας αξίας. 

 

Άρθρο 24 

Θέματα Φ.Π.Α. 

 



Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι δεν οφείλεται φόρος 

προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση λήψης αποζημίωσης για καταστροφή, απώλεια ή 

κλοπή αγαθών που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, ισχύουν για αποζημιώσεις που 

λαμβάνονται από 1.1.2000 και μεταγενέστερα. 

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για νομοτεχνικούς λόγους και υιοθετείται κατόπιν 

της διαδικασίας εναντίον της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή κρίθηκε 

ότι η εφαρμοζόμενη από τη χώρα μας ερμηνεία είναι αντίθετη με τις κοινοτικές 

διατάξεις για την επιβολή Φ.Π.Α. (6η οδηγία). 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, σε εφαρμογή των διατάξεων της 

Οδηγίας 1999/85/Ε.Ε. και κατόπιν της αριθμ. 1825/2.3.2000 απόφασης του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας εξουσιοδοτήθηκε να εφαρμόσει για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα εντός της τριετίας από 1.1.2000 έως 31.12.2002 μειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. στις ακόλουθες δύο κατηγορίες υπηρεσιών: α) επιδιόρθωσης και 

μετατροπής ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης, που παρέχονται είτε 

από ράπτες, μοδίστρες, είτε από επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις επιδιορθώσεις των 

ειδών αυτών, β) υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας, που έχουν ως αντικείμενο την οικιακή 

βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες 

όταν δεν παρέχονται με τη μορφή της εξαρτημένης εργασίας. 

Η προτεινόμενη διάταξη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, έχει 

περιορισμένη ισχύ (από 1.1.2001 έως 31.12.2002), δεδομένης της δέσμευσης που 

υφίσταται από την ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2702/1999, αντικαταστάθηκε η πρώτη 

περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 1956/1991, που είχε προστεθεί με το 

άρθρο 8 του ν. 2364/1995 και η διάρκεια παραμονής του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που εισήγαγε το Consortium Stroytransgaz για την κατασκευή των Κλάδων Υψηλής 

Πίεσης του κυρίως αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (μηχανήματα, εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά, κ.λπ.) στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, αφορά όλο το χρόνο που θα 

απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν τα εισαχθέντα μηχανήματα, εξαρτήματα, κ.λπ., στην 

εκτέλεση των συμβάσεων κατασκευής των ανωτέρω κλάδων από το Consortium 

Stroytransgaz, οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από την 3.6.2000. 



Περαιτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε βλάβη του 

Έργου που προέρχεται από δική του υπαιτιότητα έως τη λήξη της περιόδου εγγύησης 

και την Οριστική Παραλαβή του. 

Η περίοδος εγγύησης των Κλάδων Υψηλής Πίεσης Λαυρίου, Πλατέος Ημαθίας 

και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λήγει την 2.8.2000, 30.10.2000 και 15.12.2000 

αντίστοιχα, ενώ η εκτιμώμενη περίοδος εγγύησης του Κλάδου Υψηλής Πίεσης 

Κομοτηνής λήγει την 31.12.2002. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, προτείνεται αφ' ενός μεν 

η ανωτέρω προθεσμία επανεξαγωγής του σχετικού εξοπλισμού να παραταθεί μέχρι την 

31.12.2000, αφ' ετέρου δε να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής 

απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την 

οποία θα παρατείνεται κατ' εξαίρεση η διάρκεια παραμονής συγκεκριμένου τμήματος 

του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μέχρι 

31.12.2002 για τις ανάγκες της περιόδου εγγύησης του Κλάδου Κομοτηνής, της οποίας 

η λήξη όπως προαναφέρθηκε εκτιμάται για την 31.12.2002. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας απλοποίησης της φορολογίας, με τις 

διατάξεις του κεφαλαίου αυτού γίνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου, 

τη φορολογία αυτοκινήτων και με άλλες ειδικές φορολογίες. 

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στην κατάργηση μεγάλου μέρους των παγίων 

τελών χαρτοσήμου, που επιβάλλονται σε διάφορα έγγραφα και στην ενοποίηση των 

φόρο- 

λογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στις άδειες κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων οχημάτων, στη μεταβίβαση αυτών και στην κυκλοφορία τους. Επίσης, 

καταργείται ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών. 



Παράλληλα στην προσπάθεια προετοιμασίας της χώρας μας για την ομαλή 

εφαρμογή του ΕΥΡΩ, τα ποσά που έχουν ορισθεί σε δραχμές, τόσο ως προς τις 

ανωτέρω φορολογίες όσο και ως προς άλλες ειδικές φορολογίες, διαμορφώνονται από 

1.1.2002 σε ΕΥΡΩ στρογγυλοποιούμενα. 

Επίσης γίνονται ρυθμίσεις για τα παίγνια και αναπροσαρμόζεται το τέλος 

διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για να ανταποκρίνεται με τις σημερινές 

οικονομικές συνθήκες. 

Τέλος, καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο 

ακατέργαστο θείο. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ειδικότερες 

ρυθμίσεις: 

 

Άρθρο 25 

Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου 

 

Με τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου επιβάλλονται σε διάφορα έγγραφα, 

δημόσια ή ιδιωτικά, πάγια τέλη χαρτοσήμου τα οποία εισπράττονται κυρίως με τη 

χρήση κινητών επισημάτων που επικολλώνται στο σώμα των εγγράφων αυτών. 

Η φορολογία των παγίων τελών χαρτοσήμου, καθιερωθείσα προ πολλών 

δεκαετιών και βασιζόμενη στις τότε κρατούσες γενικότερες συνθήκες στη χώρα μας, 

κρίνεται οπωσδήποτε αναχρονιστική και μη εξυπηρετούσα τις ανάγκες ενός σύγχρονου 

κράτους. Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος είσπραξης του εσόδου από τα πάγια 

τέλη χαρτοσήμου είναι δυσανάλογο με το ύψος του εσόδου. Ειδικότερα, για να 

καταστεί δυνατή η είσπραξη του εσόδου αυτού, ασχολείται καθημερινά πλήθος 

δημοσίων υπαλλήλων τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και των λοιπών 

δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, δικηγόροι, 

καθώς και οι ιδιώτες, λόγω της ανάγκης χαρτοσήμανσης με πάγιο τέλος των 

συντασσόμενων καθημερινά δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, της κατασκευής, 



διάθεσης και διαχείρισης κινητών επισημάτων κ.τ.λ. Επίσης, με την επιβολή των παγίων 

τελών χαρτοσήμου με τη μορφή που επιβάλλονται, δημιουργούνται καθημερινά 

αμφισβητήσεις για την ορθή χαρτοσήμανση, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις 

δημιουργούνται και ακυρότητες εγγράφων ή πράξεων λόγω έλλειψης επιβολής ακόμη 

και πολύ μικρού ποσού χαρτοσήμου. 

Βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατάστασης αποτελούν οι 

ρυθμίσεις που έγιναν με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ν. 1882/1990, με το οποίο 

καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των αιτήσεων και με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του 

ν. 2579/1998, με το οποίο καταργήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου των περισσότερων 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων αυτών. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού αποβλέπουν στο να ολοκληρωθεί 

η ανωτέρω προσπάθεια, στο πλαίσιο της γενικότερης απλοποίησης της φορολογίας, με 

την κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται σήμερα σε διάφορα 

έγγραφα, με εξαίρεση ορισμένα έγγραφα για τα οποία, λόγω της φύσης και του 

αντικειμένου τους, δεν ενδείκνυται η κατάργηση των παγίων τελών (ορισμένες άδειες, 

διαβατήρια, βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας), εν όψει και του γεγονότος ότι η 

επιβολή παγίων τελών χαρτοσήμου σε αυτά δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην 

πράξη. Οπωσδήποτε, όμως, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου θα επιβάλλονται πλέον σε πολύ 

λίγες κατηγορίες εγγράφων ρητά και περιοριστικά κατονομαζόμενες, πράγμα που δεν 

θα δημιουργεί αμφισβήτηση ως προς την υποχρέωση ή μη χαρτοσήμανσης και ως προς 

το ύψος του επιβαλλόμενου ποσού. 

Τέλος, τα ποσά των τελών χαρτοσήμου από 1.1.2002 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, 

στρογγυλοποιούμενα. 

 

Άρθρο 26 

Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εντάσσονται στην προσπάθεια 

βελτίωσης του συστήματος φορολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων, ενοποιούνται οι 

διάφορες επιβαρύνσεις (τέλη χαρτοσήμου, εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α., γενικό παράβολο) που 

επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και 



μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση άδειας, με τον καθορισμό μικρού 

αριθμού κλιμακίων επιβάρυνσης. Τα νέα ποσά αποδίδουν κατά μέσο όρο τις μέχρι τώρα 

επιβαρύνσεις. Με τον τρόπο αυτόν απλοποιείται η φορολογία και διευκολύνονται τόσο 

οι πολίτες όσο και οι υπηρεσίες κατά τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, χωρίς να 

διαφοροποιείται, κατά μέσο όρο, η συνολική επιβάρυνση. 

Παράλληλα από 1.1.2002 τα ποσά της ενιαίας επιβάρυνσης καθορίζονται σε 

ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιούμενα. 

 

Άρθρο 27 

Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων 

 

Στην προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος φορολόγησης των αυτοκινήτων 

οχημάτων εντάσσονται και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, με την 

ενοποίηση των τελών χαρτοσήμου, του πόρου υπέρ του Ταμείου Νομικών και της 

εισφοράς υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή 

αιτία της κυριότητας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών κάθε κατηγορίας και 

χρήσης. 

Τα νέα ποσά κλιμακώνονται σε μικρό, όμως, αριθμό κλιμακίων ενοποιημένης 

επιβάρυνσης. Έτσι απλοποιείται η φορολογία και διευκολύνονται τόσο οι πολίτες όσο 

και οι υπηρεσίες κατά τη μεταβίβαση των ανωτέρω οχημάτων. Από 1.1.2002 τα 

ενοποιημένα ποσά καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιούμενα. 

 

Άρθρο 28 

Τέλη κυκλοφορίας 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται ρυθμίσεις που αφορούν τα τέλη 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικότερα, μειώνονται, για το έτος 2001 τα 

τέλη κυκλοφορίας των δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πρόσφατη ανατίμηση των 

καυσίμων. 



Επίσης για τον καθορισμό απλούστερου τρόπου είσπραξης των τελών 

κυκλοφορίας, καθιερώνεται ειδικό σήμα για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα 

και επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, τα τύπου jeep 

ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή 

φορτηγών και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης 

(τροχόσπιτα) που αποτελεί ένδειξη καταβολής. 

 

Άρθρο 29 

Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λόγω των ρυθμίσεων που γίνονται με τα 

άρθρα 26 και 27, με τις οποίες ενοποιούνται οι διάφορες επιβαρύνσεις στις άδειες των 

αυτοκινήτων οχημάτων και στη μεταβίβαση, αντιμετωπίζεται το θέμα της απόδοσης 

στα δικαιούχα ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α., Ταμείο Νομικών) των δικαιωμάτων τους για 

να μη στερηθούν τα ταμεία αυτά εσόδων που εισέπρατταν μέχρι τώρα. Ειδικότερα το 

θέμα αυτό θα ρυθμισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Οικονομικών. 

 

Άρθρο 30 

Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνονται από 1.1.2001 

τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, τα οποία ισχύουν από 

το έτος 1997, για να ανταποκρίνονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. 

Τα ποσά αυτά από 1.1.2002 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένα. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται από 

1.1.2002 η λειτουργία των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων μόνο εφόσον διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης 

καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων. Τούτο αποβλέπει στο να υπάρξει 

αντικειμενικός και ασφαλής τρόπος καταγραφής των εσόδων. 



Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθιερώνεται διοικητικό 

πρόστιμο σε περίπτωση κατάσχεσης ως τυχερού, παιγνιομηχανήματος, ανεξαρτήτως 

από τις άλλες κυρώσεις, προκειμένου τούτο να συντελέσει στην εξάλειψη του 

φαινομένου της λειτουργίας τυχερών παιγνίων. 

 

Άρθρο 31 

Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ – 

Κατάργηση φόρου 

 

Πέρα του καθορισμού των ποσών σε ΕΥΡΩ που προβλέπεται από τις διατάξεις 

των προηγούμενων άρθρων (25, 26,27 και 30), με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 

καθορίζονται από 1.1.2002 σε ΕΥΡΩ και τα πάγια ποσά που καθορίζονται σε δραχμές 

είτε αυτά αναφέρονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις είτε σε κλιμάκια ποσών επί των 

οποίων υπολογίζονται οι πάγιες επιβαρύνσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν επί μέρους 

θέματα των ειδικών φορολογιών που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. 

Τα ανωτέρω ποσά, κατά τη διαμόρφωση τους σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιήθηκαν, 

προκειμένου να είναι ευχερέστερη η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Τέλος, με τη διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού καταργείται ο 

ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο από τις διατάξεις 

του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, ο οποίος θεσπίστηκε προ ετών και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι δικαιολογείται με τα σημερινά δεδομένα, εν όψει και της μικρής 

δημοσιονομικής σημασίας του. 

 

Άρθρο 32 

Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 

 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου αυτού αποβλέπει στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της έλλειψης επαρκών αποθεμάτων ειδικού χάρτη για την εκτύπωση 

ειδικών ενσήμων εντύπων δηλώσεων του ν. 1599/1986 εν όψει και της ανάγκης 

εκτύπωσης νέων ενσήμων εντύπων σε ΕΥΡΩ που θα κυκλοφορούν από 1.1.2002. 



Παράλληλα, εν όψει κατάργησης από 1.1.2001 του μεγαλύτερου μέρους των 

παγίων τελών χαρτοσήμου, καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση των αποθεμάτων 

κινητών επισημάτων χαρτοσήμου και ο περιορισμός της δαπάνης που θα απαιτείτο 

διαφορετικά για την εκτύπωση των υπεύθυνων δηλώσεων για το έτος 2001. 

 

Άρθρο 33 

Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται από 1.1.2001 ο ειδικός φόρος 

τραπεζικών εργασιών 3% που επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα όλων των 

υποκειμένων στο φόρο αυτόν προσώπων. 

Η κατάργηση αυτή αποβλέπει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που 

δημιουργεί ο φόρος στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεδομένου 

ότι η επιβάρυνση αυτή, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση από τα επιτόκια, αυξάνει 

σημαντικά το κόστος του χρήματος. Εξάλλου, με την κατάργηση αυτή αντιμετωπίζεται 

και το φαινόμενο της στροφής των ενδιαφερόμενων δανειοληπτών σε άλλες χώρες, 

μέλη ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες δεν επιβάλλεται ανάλογος φόρος. 

 

Άρθρα 34 και 35 

Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων – 

Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νομοσχεδίου προβλέπεται η 

μεταρρύθμιση κοινωνικών πόρων είτε με τη μέση κατάργηση ορισμένων φόρων υπέρ 

τρίτων είτε με την εισαγωγή άλλων φόρων υπέρ τρίτων ως εσόδου του Κρατικού 

Προϋπολογισμού με στόχο την παρακολούθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης του, 

καθόσον οι φορείς υπέρ των οποίων οι πόροι αυτοί έχουν θεσπισθεί θα ενισχύονται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 



Άρθρο 36 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Πειραιά 

-Θεσσαλονίκης - Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου και θεμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η τακτοποίηση διαφόρων 

εκκρεμοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετοχοποίηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π.), του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Λ.Θ.) και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

(Ο.Π.Α.Π.). Ειδικότερα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την αποτίμηση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και την εισφορά τους στους παραπάνω Οργανισμούς με 

αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, τη φορολόγηση των προκυπτουσών υπεραξιών, 

καθώς και διευθέτηση ζητημάτων που έχουν προκύψει ως συνέπεια της μετατροπής των 

παραπάνω Οργανισμών σε ανώνυμες εταιρείες εν όψει της εισαγωγής τους στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 

Άρθρο 37 

Διαχείριση και αξιοποίηση του ειδικού κεφαλαίου του 

Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 

 

Με το άρθρο 12 του ν. 2768/1999 συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ», η οποία σύμφωνα με 

το καταστατικό της, ως σκοπό έχει τη διαχείριση και αξιοποίηση του ειδικού κεφαλαίου 

του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών και συμβουλών για τη διαχείριση και τις επενδύσεις κεφαλαίων του ΤΑΠ-

ΟΤΕ και του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου, για το σχηματισμό του 

Ειδικού Κεφαλαίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ θα χορηγήσει 

δάνειο, μετά από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και 



Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ 

(ΤΑΠ-ΟΤΕ). 

Το ποσό του δανείου θα αναληφθεί από τα διαθέσιμα κεφάλαια που τελούν υπό 

καθεστώς αποκλειστικής διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος και από χρεόγραφα 

δημοσίου που έχει επενδύσει το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ είτε στην Τράπεζα 

της Ελλάδος είτε σε άλλες τράπεζες. 

Σήμερα οι τόκοι των χρεογράφων δημοσίου του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού 

ΟΤΕ που είναι επενδεδυμένα είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλες Τράπεζες 

φορολογούνται με συντελεστές που δεν υπερβαίνουν το 10%, εξαντλούμενης της 

φορολογικής υποχρέωσης του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ στο ποσοστό αυτό. 

Οι τόκοι όμως που θα καταβληθούν από το ΤΑΠ-ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής 

Προσωπικού ΟΤΕ από το δάνειο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω θα φορολογηθούν 

με συντελεστή φόρου 35%, ως εισόδημα του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φορολογικές αυτές επιβαρύνσεις που θα 

προκύψουν από το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ θα έχουν επιπτώσεις στην 

οικονομική λειτουργία του. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείται ότι το δάνειο που 

χορηγεί το Ταμείο αυτό στο ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά 

αποβλέπει στην οικονομική ενίσχυση του τελευταίου. 

Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του καταστατικού της 

εταιρείας προβλέπει έναρξη λειτουργίας της από τη δημοσίευση του ν. 2768/1999 στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 8.12.1999. 

Περαιτέρω η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 

προβλέπει ότι η «ΔΕΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων 

του ΤΑΠ-ΟΤΕ της περιόδου 1.11.1998 έως έξι (6) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας 

της Ανωνύμου Εταιρείας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ..», ήτοι της ΕΔΕΚΤ-

ΟΤΕ Α.Ε. 

Δεδομένου ότι α) ο νόμος υπήγαγε την ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. στις διατάξεις του 

κ.ν. 2190/1920 και όρισε να λειτουργεί αυτή ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του οικείου αυτού νόμου 2396/1996 και β) μία Εταιρεία 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δύναται να λειτουργήσει νομίμως μόνον εφόσον 



λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τίθεται το ερώτημα πότε πρέπει να 

ορισθεί, κατ' ορθή ερμηνεία, η έναρξη λειτουργίας της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. 

Η ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. ορίστηκε, βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ν. 

2768/1999, να λειτουργεί ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά τις 

διατάξεις του ν. 2396/1996. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 

αυτού, εποπτεύουσα αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία και χορηγεί την 

άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η διαδικασία χορήγησης άδειας από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα, η οποία απαιτεί την 

υποβολή φακέλου με πλήρη στοιχεία για την υπό ίδρυση εταιρεία, μεταξύ άλλων, 

αναλυτικών χρηματοοικονομικών μελετών και προβλέψεων, στοιχείων για τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, των στελεχών διαχείρισης και μετόχων της υπό ίδρυση 

εταιρείας. Η διαδικασία λήψης άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί, συνήθως, χρονικό διάστημα έως έξι μήνες από την 

υποβολή του σχετικού φακέλου, η δε συγκρότηση του εν λόγω φακέλου απαιτεί 

τουλάχιστον τριών μηνών. 

Ρητή βούληση του νομοθέτη, όπως προσδιορίστηκε στο νόμο, είναι η διάθεση 

των αποδόσεων του «ειδικού κεφαλαίου», ήτοι των αποτελεσμάτων της διαχείρισης 

αυτού από την ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε., προς κάλυψη των ετήσιων ελλειμμάτων του ΤΑΠ-

ΟΤΕ, απαγορευμένης ρητώς, βάσει της περιπτώσεως ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 

12 του ν. 2768/1999 της ανάληψης οποιουδήποτε ποσού του «ειδικού κεφαλαίου». 

Επιπλέον, είναι προφανές ότι η έναρξη διαχείρισης του «ειδικού κεφαλαίου», ώστε να 

υπάρξουν αποτελέσματα προς διάθεση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεν είναι δυνατό να λάβει χώρα 

χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κατά συνέπεια, η έναρξη της λειτουργίας της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε., όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999, 

πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στην ημερομηνία χορήγησης της άδειας της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του ν. 

2396/1996. 



Η έναρξη διαχείρισης του «ειδικού κεφαλαίου» από την ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. δεν 

συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την άμεση δυνατότητα διάθεσης των αποδόσεων αυτού 

προς κάλυψη των ελλειμμάτων του ΤΑΠ-ΟΤΕ. 

Για το λόγο αυτόν, ο νομοθέτης επέλεξε να διατηρήσει το προγενέστερο 

καθεστώς κάλυψης των ελλειμμάτων του ΤΑΠ-ΟΤΕ για επιπλέον έξι μήνες από την 

ημερομηνία ενάρξεως λειτουργίας, δηλαδή της δυνατότητας παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών και διαχείρισης του «ειδικού κεφαλαίου» από την ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται: 

α) Το δάνειο που θα χορηγήσει το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, μετά από 

έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), 

απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από οποιαδήποτε εισφορά, 

δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 

β) Οι τόκοι που καταβάλλονται στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ να 

φορολογούνται με συντελεστή φόρου 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 

για το εισόδημα αυτό. 

γ) Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που προκύπτει από επενδύσεις του 

ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται αυτοτελώς με 

συντελεστή φόρου 10%. 

 

Άρθρο 38 

Ρυθμίσεις θεμάτων Λογιστών – Φοροτεχνικών 

 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους λογιστές 

φοροτεχνικούς καθώς και τους επιτηδευματίες, σχετικά με τις υποβαλλόμενες από 

αυτούς κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. 

Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε 

λογιστικές οικονομικές εργασίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 



Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οι υποβαλλόμενες από τους 

επιτηδευματίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ υπογράφονται και από 

λογιστή φοροτεχνικό. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι υπογράφοντες τις δηλώσεις λογιστές 

φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια αυτών. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση υπουργικής 

απόφασης σχετικά με τα υποβαλλόμενα έντυπα και καταστάσεις καθώς και τον τρόπο 

υποβολής των δηλώσεων. 

 

Άρθρο 39 

Φορολογία υπεραξίας 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος 

του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003. 

Κατά συνέπεια από την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 μέχρι 

και τις 31.12.2003 χωρίς καμία ενδιάμεση διακοπή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 

του ν. 2579/1998 με εξαίρεση βέβαια τις διατάξεις της παραγράφου 8 αυτού του άρθρου 

που αναφέρονται στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων υπεραξίας αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης. 

 

Άρθρο 40 

Έναρξη ισχύος 

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2000 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γιάννος Παπαντωνίου 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 



Βάσω Παπανδρέου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 814/1978, όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2065/1992. 

«1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου 

γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω 

σ' αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση της και εφόσον η αξία αυτή 

δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμές, δεν φορολογείται το μέχρι 1.000.000 δραχμές 

τμήμα της, για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι 30.000.000 

δραχμές και μέχρι 80 στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν»: 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

 

Δεύτερο μετά την περίπτωση γ' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 

814/1978, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2520/1997. 

«Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής 

διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση της δεν 

φορολογείται ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά 

στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και 

συνολικά για μέχρι ποσό εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές και για 



μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις»: 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 3 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2065/1992. 

«3. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων 

που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο 

προς αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις»: 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973, όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2520/1997. 

«Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που 

υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, δεν φορολογείται ποσό τριπλάσιο προς το 

αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:» 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 5 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 2065/1992. 

«2. Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την 

εκμετάλλευση τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων 

για το μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας 

αξίας τους και μέχρι και εμβαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε 

αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές 

πράξεις». 



 

Άρθρο 1 παράγραφος 6 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989. 

«Η απαλλαγή παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργική ή κτηνοτροφική 

έκταση μεγαλύτερη από 100 στρέμματα». 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 7 

 

Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977. 

«Επί μεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας ομόρων προς ιδιοκτησίαν του αγοραστού 

εκτάσεων, η συνολικώς δι' έκαστον αγοραστήν απαλλασσόμενη έκτασις αυξάνεται εις 

ογδοήκοντα (80) στρέμματα». 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 8 

 

Έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997. 

«Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την 

εκμετάλλευση τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό που 

ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας 

μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατό (100) στρέμματα και για εκατόν πενήντα 

εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή, είτε οι 

συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις υπό την 

προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας 

μέχρι σαράντα (40) ετών». 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 9 

 



Όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997. 

«Για μεταβίβαση από επαχθή αιτία ομόρων προς την ιδιοκτησία του αγοραστή 

εκτάσεων, η συνολική για κάθε αγοραστή απαλλασσόμενη έκταση αυξάνεται σε εκατόν 

είκοσι (120) στρέμματα». 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 10 

 

Ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 70 του ν. 2538/1997. 

«Για τη συμπλήρωση του ορίου των εκατό (100) και εκατόν είκοσι (120) 

στρεμμάτων, αντίστοιχα, συνυπολογίζονται οι προγενέστερες μεταβιβάσεις που έτυχαν 

απαλλαγής». 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 11 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980. 

«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται: 

α. Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 17.250.000 

δραχμών. 

β. Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 27.600.000 

δραχμών. 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.750.000 δραχμές 

για καθένα από τα παιδιά του. 

γ. Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξία 8.050.000 δραχμών, ενώ 

από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 14.950.000 δραχμών. 



Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.955.000 δραχμές για καθένα 

από τα παιδιά του». 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 

 

Περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980. 

«β. για δύο άτομα 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 15 τ.μ. για καθένα παιδί». 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 

 

Υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του α.ν. 

1521/1950, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν. 2459/1997. 

«δ. Η αγορά ακινήτου κατά το ποσοστό που καλύπτεται η αγοραία αξία του με 

κεφάλαια που αποδεδειγμένα εισάγονται από την αλλοδαπή: 

ι) από Έλληνες που εργάζονται ή εργάστηκαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο 

εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια, 

ιι) από Έλληνες ναυτικούς που εργάζονται ή εργάστηκαν σε πλοία με ελληνική 

ή ξένη σημαία για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια που εκτελούσαν πλόες εξωτερικού έστω 

και αν προσεγγίζουν και σε ελληνικά λιμάνια και ο βασικός μισθός τους προβλέπεται 

από το μισθολόγιο που ισχύει κάθε φορά ότι καταβάλλεται σε ξένο νόμισμα, και 

ιιι) από ομογενείς εγκατεστημένους στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι (6) χρόνια. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

καθορίζονται κάθε φορά οι λεπτομέρειες διαπίστωσης της συνδρομής των 

προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης αυτής.» 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 

Νέα διάταξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 



Άρθρο 3 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.2238/1994. 

«4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα 

εισοδήματα τα οποία προκύπτουν: 

α) από την παροχή της προσωπικής εργασίας του τέκνου, 

β) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο τέκνο από κληρονομιά ή από 

δωρεά, με εξαίρεση τις γονικές παροχές και τις δωρεές που έγιναν σε αυτό από τους 

γονείς του, 

γ) από συντάξεις που απονεμήθηκαν στο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή 

της μητέρας του και 

δ) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από δωρεές ή 

γονικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το 

χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

Για τα εισοδήματα αυτά το τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 

 

Πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

2238/1994. 

«β) Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας 

του φορολογούμενου, εμβαδού μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, το 

οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο μετά το 

δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 

 

Περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. 

«γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος 

της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού 

ή του εξωτερικού και εκείνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της 



ηλικίας τους και παρακολουθούν δημόσια Γιάννος Παπαντωνίου μεταλυκειακά 

προπαρασκευαστικά κέντρα.» 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 4 

 

Παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. 

«2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης 

παραγράφου θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν 

και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το 

ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ή το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων 

(600.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Τα εισοδήματα των ανήλικων 

τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του 

γονέα, δε λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 5 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 

 

Πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 

2238/1994. 

«Επίσης τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο μέχρι 

ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος 

του λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν σκοπούς 

πολιτιστικούς». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 7 

 



Όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

ν.2238/1994. 

«Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με 

εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου 

υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να 

ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα 

που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 8 

 

Δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

ν. 2238/1994. 

«Στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που 

εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις εκατό χιλιάδες (100.000) 

δραχμές ετησίως, προκειμένου αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του 

φορολογούμενου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%) στο πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ποσό της δωρεάς ή 

χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και 

να υποβάλει το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση 

φορολογίας του εισοδήματος του». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 9 

 

Τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 

2238/1994. 

«Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τ. μ για κάθε τέκνο που 

βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 10 



 

Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 

 

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο 

2.000. 0 0 2.000.000 0 
710.0 5 35.500 2.710.000 35.500 
1.625. 15 243.750 4.335.000 279.250 
3.245. 30 973.500 7.580.000 1.252.750 
8.655. 45 3.462.000 16.235.000 4.714.750 
Υπερ 45    
 

Άρθρο 3 παράγραφος 11 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 12 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 13 

 

Περίπτωση γ' και πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9 του ν. 2238/1994. 

«γ) Πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) 

τέκνα που τον βαρύνουν. 

δ) Εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) 

τέκνα που τον βαρύνουν». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 14 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 15 

 



Τέσσερα τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994. 

«Η έκπτωση αυτής της υποπερίπτωσης αναγνωρίζεται μόνο όταν ο 

φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου 

εισοδήματος τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή τον αριθμό της 

ταυτότητας του, όταν δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Αν 

πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να 

αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του πληρεξουσίου ή 

νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν αριθμό 

φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του 

προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου. Ο προϊστάμενος της δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή 

ταυτότητας του εκμισθωτή ή του μισθωτή κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του 

προσώπου που είναι υπόχρεο για την αναγραφή του αριθμού στην ετήσια δήλωση 

φόρου εισοδήματος ή στα οικεία έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτήν». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 16 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994. 

«Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις 

κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον 

Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 - καθώς και 

το σύλλογο «Οι φίλοι της Μουσικής» σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή 

μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%)». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 17 

 

Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994. 



«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν εκδίδεται 

φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 

(5.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο του.» 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 18 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν.2238/1994. 

«3. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με βάση 

οποιονδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) 

δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο του». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 19 

 

Περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994. 

«β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 

ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο 

ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για 

ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 20 

 

Παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν.2238/1994. 

«2. Στις περιπτώσεις β', γ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου ο δικαιούχος 

των αμοιβών μπορεί να ζητήσει την παρακράτηση του φόρου με μεγαλύτερο 

συντελεστή.» 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 21 

 

Παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν.2238/1994. «2. Ο φορολογούμενος μπορεί 

να ζητήσει να παρακρατηθεί φόρος με μεγαλύτερο συντελεστή». 

 



Άρθρο 3 παράγραφος 22 

 

Περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν.2238/1994. 

«α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) 

δραχμές». 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 23 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 24 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994. 

«1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 

1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα τους, 

αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (4.300.000) δραχμές». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 

 

Έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

«Επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν από 

ισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 

σκοπούς πολιτιστικούς». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 

 



Δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

«Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με 

εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, 

υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνον 

εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 

 

Δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

«Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των καθαρών κερδών, που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτού του ποσού 

των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής χρήσης. Οι διατάξεις 

των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 

εφαρμόζονται ανάλογα». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 4 

 

Τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 

2238/1994. 

«Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, 

εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του παρόντος». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 5 

 

Τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 

2238/1994. 



«Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε 

Κ.Τ.Ε.Λ., τα ποσά αυτής της περίπτωσης προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) και αποτελούν το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων αυτών». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 6 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 7 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 8 

 

Παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 2789/2000. 

«3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα 

που έχουν αποκτηθεί κατά τη διαχειριστική περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 1999 μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 1999». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 9 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994. «1. Ως 

εισόδημα από ακίνητα λογίζεται:» 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 10 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 11 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 4 παράγραφος 12 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 13 

 

Δεύτερο και επόμενα εδάφια της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 

31 του ν. 2238/1994. 

«Τα παραπάνω δικαιώματα και αποζημιώσεις, με εξαίρεση τα πνευματικά, 

συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, όταν 

καταβάλλονται: 

αα) Από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και 

διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, καθώς και από μικτές επιχειρήσεις, κατά το 

μέρος αυτών που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, μπορούν να εκπεσθούν από τα 

ακαθάριστα έσοδα τους μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 

ββ) Από λοιπές επιχειρήσεις: 

ι) στη μητρική τους, προκειμένου για θυγατρικές, 

ιι) στο κεντρικό τους, προκειμένου για υποκατάστημα αλλοδαπής και 

ia) σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο, 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των 

ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος 

και μη δυνάμενο το ποσό αυτό να υπερβεί τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) 

δραχμές ετησίως. 

Για την έκπτωση τέτοιων δαπανών πέραν των ως άνω ορίων απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που συνιστάται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την επίδοση της απόφασης. 



Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από έναν Πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών ως Πρόεδρο και μέλη αυτής, το Γενικό Διευθυντή Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, έναν ορκωτό 

ελεγκτή του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου 

Ελληνικών Βιομηχανιών. 

Η Επιτροπή, προκειμένου να μορφώσει και τεκμηριώσει γνώμη, μπορεί να ζητά 

αναλυτικά στοιχεία, δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει κατά 

περίπτωση χρήσιμη. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται η ως άνω Επιτροπή 

και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

Για την έκπτωση των δικαιωμάτων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του παρόντος, αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, εφόσον 

έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου που 

αναλογεί σε αυτά, χωρίς να απαιτείται και η καταβολή τους. 

Η πίστωση του δικαιούχου στα τηρούμενα βιβλία μπορεί να γίνει μέχρι την 

προθεσμία που ισχύει για τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 14 

 

Περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

«Τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά 

των υπηρεσιών που παρέχονται στην επιχείρηση, από επιχειρήσεις που ανήκουν στον 

ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με τα 

γενικότερα συμφέροντα του ομίλου, εκπίπτουν από το εισόδημα της επιχείρησης αυτής, 

μόνο εάν και στο βαθμό που ωφελείται η ίδια από τη διενέργεια των δαπανών αυτών 

μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών αυτής και για 

συνολικό ποσό μη δυνάμενο να υπερβεί τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. 

Για έκπτωση ποσών πέραν των ορίων αυτών απαιτείται προέγκριση της Επιτροπής που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παρούσας παραγράφου». 

 



Άρθρο 4 παράγραφος 15 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 16 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 17 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 18 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 19 

 

Υποπερίπτωση δδ' του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 55 του ν. 2238/1994. 

«δδ) Όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές 

βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 20 

 

Πέμπτο και επόμενα εδάφια της παραγράφου 2, καθώς και η παράγραφος 3 του 

άρθρου 32 του ν. 2238/1994. 

«Προκειμένου για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 31, όταν τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, 

συντελεστής καθαρού κέρδους λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από το λογιστικό 

προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος τους, εφόσον είναι μεγαλύτερος από τον 



οικείο συντελεστή του πίνακα. Ο συντελεστής που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο 

δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). 

Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' 

αυτές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή στις οποίες διαπιστώθηκε: 

α) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. 

β) Η τήρηση ανεπίσημων βιβλίων παράλληλα προς τα υποχρεωτικώς τηρούμενα 

επίσημα. 

γ) Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή η έκδοση ανακριβούς, για την πώληση 

ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

δ) Η χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλματος ή 

επιχείρησης ή άσκηση σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε. 

ε) Η αλλοίωση των δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχανής. Ο 

συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό 

(100%). 

Στις λοιπές περιπτώσεις που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, ο 

συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

3. Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει 

αποδεδειγμένα ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας , το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο 

από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος 

αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από 

το μηδέν. 

Εξαιρετικώς, σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής της επιχείρησης και των 

βιβλίων από πυρκαγιά μπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων». 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 21 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 4 παράγραφος 22 

 

Παράγραφος 4 του άρθρου 50 του ν. 2238/1994. 

«4. Για κάθε κατηγορία επαγγέλματος προβλέπεται ένας (μοναδικός) 

συντελεστής καθαρών αμοιβών ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Οι 

συντελεστές καθαρών αμοιβών περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος 

καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν οι καθαρές αμοιβές προσδιορίζονται 

εξωλογιστικώς, συντελεστής καθαρών αμοιβών λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από 

το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών αυτών αμοιβών με την προϋπόθεση ότι είναι 

μεγαλύτερος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα. Ο συντελεστής που προσδιορίζεται 

με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου 

συντελεστή του πίνακα. Κατ' εξαίρεση, στις ακαθάριστες αμοιβές των αρχιτεκτόνων και 

μηχανικών εφαρμόζονται οι συντελεστές που ορίζονται από την παράγραφο 5 του 

προηγούμενου άρθρου. Σε περίπτωση που εκείνος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα δεν 

τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' αυτόν από τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων ή αυτά που τηρεί κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής καθαρών αμοιβών που 

εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).» 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 23 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 24 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 25 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 4 παράγραφος 26 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 27 

 

Νέα διάταξη 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.2238/1994. 

«2. Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό 

(10%) για καθένα στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο. 

Δεν προσαυξάνεται με κανένα ποσοστό η δαπάνη που προκύπτει κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όταν το ποσό αυτής δεν υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 3 

 

Πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για την 

εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των 

χρεωστικών». 



 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 

 

Τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994. 

«Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα για 

καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο». 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 5 

 

Περίπτωση α' του άρθρου 18 του ν. 2238/1994. 

«α) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός (1) 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους 

ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή πολύτεκνου με τέσσερα (4) 

τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που 

συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

 



Άρθρο 6 παράγραφος 5 

 

Περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994. 

«β) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών του Αγίου 

Όρους, του Παναγίου Τάφου και της Ιεράς Μονής Σινά». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 6 

 

Πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 

2238/1994. 

«Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία, που αποκτώνται 

από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς ή Ενώσεις τους, τα οποία υπόκεινται 

στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 7 

 

Περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994. 

«Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που ανήκουν σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα μη ιδιωτικής φύσης και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και 

λειτουργία τους». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 8 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. 

«Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος 

συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα.» 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 9 

 

Νέα διάταξη. 

 



Άρθρο 6 παράγραφος 10 

 

Άρθρο 9 του ν.δ. 3765/1957. 

 

«1. Η προκύπτουσα υπεραξία εκ της πωλήσεως μηχανημάτων ή βιομηχανικών 

εν γένει εγκαταστάσεων δεν υπόκειται εις φόρον εισοδήματος εφ' όσον ήθελε 

χρησιμοποιηθεί υπό της επιχειρήσεως ως πρόσθετος απόσβεσις ετέρων μηχανημάτων ή 

εν γένει βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτής. 

Η απαλλαγή αύτη χωρεί επίσης εφ' όσον το τυχόν απόμεναν υπόλοιπον της 

ανωτέρω υπεραξίας ήθελε χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος απόσβεσις των εντός του 

αμέσως επομένου ή μεθεπομένου από της προκύψεώς της διαχειριστικού έτους 

κτώμενων υπό της επιχειρήσεως νέων καινουργών μηχανημάτων ή εν γένει 

εγκαταστάσεων. 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην η επιχείρησις δεν εκτήσατο νέας καινουργείς 

εγκαταστάσεις εντός του αμέσως επομένου ή μεθεπομένου διαχειριστικού έτους από 

της προκύψεώς της υπεραξίας το ποσόν ταύτης το οποίον δεν εχρησιμοποιήθη ως 

πρόσθετος απόσβεσις κατά τας δια τάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται ως 

κέρδος του μεθεπομένου από της προκύψεώς της υπεραξίας διαχειριστικού έτους, εις τα 

κέρδη του οποίου προστίθεται δια τον υπολογισμόν του φόρου. 

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος λογιστικής 

εμφανίσεως της υπεραξίας ως και των αποσβέσεων των παλαιών και νέων 

εγκαταστάσεων εις τα βιβλία των επιχειρήσεων τα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς των 

περιουσιακών τούτων στοιχείων ως και πάσα εν γένει αναγκαία λεπτομέρεια δια την 

εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. 

4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί της υπεραξίας της 

προκυπτούσης από 1 Ιανουαρίου 1957 και εφεξής». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 11 

 

Άρθρο 1 του ν.δ. 1297/1972. 

 



«Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής 

επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρείαν ή προς τον σκοπόν 

ιδρύσεως ανωνύμου εταιρίας, ως και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, 

οιασδήποτε μορφής, εφ' όσον εν αυταίς δεν περιλαμβάνεται ανώνυμος εταιρία, εις 

εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης ή προς τον σκοπόν ιδρύσεως εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης, υπό την προϋπόθεσιν ότι, συγχώνευσις ή μετατροπή θα τελειωθεί μέχρι και 

31ης Δεκεμβρίου 2000». 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 12 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 13 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 14 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 15 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 16 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 

 

Παράγραφος 5 του άρθρου 29 του ν. 2238/1994. 

«Επιτρέπεται η μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, με την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, μόνον εφόσον 

αποχρώντες λόγοι, που ανάγονται στην ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου των 

εργασιών της επιχείρησης που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, επιβάλλουν τούτο. Η μετάθεση αυτή επιτρέπεται με έγκριση του 

προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μετά από σχετική αίτηση της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα στον ενδέκατο μήνα 

της διαχειριστικής περιόδου, της οποία ζητείται η παράταση του χρόνου λήξης. Η 

αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί». 

 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 

 

Παράγραφος 3 του άρθρου 26 του π.δ. 186/1992. 

«Μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο 

εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για τη μετάθεση αυτή απαιτείται 

έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, 

που υποβάλλεται το αργότερο μέσα στον ενδέκατο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, 

της οποίας ζητείται η παράταση του χρόνου λήξης». 

 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 



 

Περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994. 

«στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

του θανάτου του υπόχρεου, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με 

ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι μηνών από το θάνατο του υπόχρεου 

φορολογουμένου. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και 

σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, 

που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής 

ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συμπληρωματική 

δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία 

επιδίδεται μετά την καταχώριση της στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα». 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 

 

Περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994. 

«ε) Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από πενήντα χιλιάδες 

(50.000) δραχμές το έτος». 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 4 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 2238/1994. 

«Οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, καθώς και θαλάσσιων σκαφών 

αναψυχής, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονομικό έτος, με τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αμέσως 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώσεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του 

εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας 

του». 



 

Άρθρο 8 παράγραφος 5 

 

Δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994. 

«Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με 

σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, 

εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού 

μητρώου ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών, εάν στερούνται αριθμού 

φορολογικού μητρώου, οπότε και θα αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη ότι 

κατά δήλωση τους στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην περίπτωση 

εγγάμων γυναικών που στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται ο 

αριθμός της ταυτότητας τους, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου 

τους». 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 6 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του ν. 22381944. 

«Κρατικές υπηρεσίες ή κρατικοί φορείς, αρμόδιοι για την έγκριση και καταβολή 

επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε δικαιούχους, αναγράφουν υποχρεωτικά στις 

εγκριτικές ή διαπιστωτικές πράξεις που συντάσσουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των 

δικαιούχων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή τον αριθμό δελτίου 

ταυτότητας και την αρμόδια για τη φορολογία του δικαιούχου δημόσια οικονομική 

υπηρεσία». 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 7 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 76 του ν. 2238/1994. 

«Σε κάθε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλλει κατοικία ή κύρια 

διαμονή, έχει υποχρέωση να υποβάλει, μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, στον 

προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη 



μεταβολή, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), για τον τόπο της νέας 

κατοικίας ή της διαμονής του». 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 8 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 9 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 10 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 11 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 12 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 13 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995. 

«5. Το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ενεργεί και επανέλεγχο των φορολογικών 

υποθέσεων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά 

Κέντρα ενεργούν και επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ.» 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 14 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 8 παράγραφος 15 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 16 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 17 

 

Νέα διάταξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 9 παράγραφος 3 

 

Παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 50 ν. 2778/1999. 

«3. Στη ρύθμιση αυτή δύναται να υπαχθούν και τα χρέη που προέρχονται από 

σεισμοδάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων οι οφειλέτες απώλεσαν 

για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης αυτών με προηγούμενες 

ρυθμίσεις υπό την προϋπόθεση κατάθεσης σχετικής αίτησης τους, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

και καταβολής της πρώτης δόσης μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην 



προηγούμενη παράγραφο με τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

που κεφαλαιοποιούνται μέχρι τις 31 Αυγούστου 1999. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 9 

του άρθρου 36 του ν. 2648/1998». 

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 10 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 3 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996. «14. Οι 

προσφυγές κατά αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών των νομών του Κράτους, 

που αφορούν θέματα επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές (άρθρο 5 του α.ν. 

1819/1951), απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 6 

παράγραφος 6 του ν.δ/τος 356/1974) και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 82 

του ν.δ/τος 356/1974), εξετάζονται εμπεριστατωμένα από επιτροπή που αποτελείται 

από: 

α) Ένα (1) Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο. 

β) Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας. 

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 



δ) Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής. 

ε) Τον Τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων.» 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 4 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998. 

«1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από: 

α) Ένα Νομικό Σύμβουλο του κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του 

Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους. 

β) Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών 

Ελέγχων, με αναπληρωτή του έναν από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων που 

συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, ως μέλος. 

γ) Το Γενικό Διευθυντή Τελωνείων, με αναπληρωτή του το Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος. 

δ) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με το νόμιμο 

αναπληρωτή του, ως μέλος. 

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες με 

τον αναπληρωτή του, ως μέλος, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. 

στ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, με τον αναπληρωτή του, 

ως μέλος, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας. 

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ο οποίος 

ορίζεται από την κεντρική διοίκηση αυτού. 

Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' συμμετέχουν κατά περίπτωση στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν τις 

Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία αντίστοιχα. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα πρόσωπα που μετέχουν στην Επιτροπή, οι νόμιμοι 

αναπληρωτές τους, δύο (2) εισηγητές με τους αναπληρωτές τους από τους 



προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του. Με όμοια 

απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς 

και η αμοιβή του προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα αυτής». 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 5 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 6 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 12 

 

«ν. 395/1976 (ΦΕΚ 199 Α') «Περί απαγορεύσεως εξόδου εκ της Χώρας, ένεκα 

χρεών προς το Δημόσιον». 

 

Άρθρο 1 

 

1. Επιτρέπεται η απαγόρευσις της εξόδου εκ της Χώρας Ελλήνων υπηκόων, εφ' 

όσον ούτοι τυγχάνουν οφείλεται του Δημοσίου εκ πάσης αιτίας και η οφειλή των 

υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, ανεξαρτήτως του 

ληξιπροθέσμου ή μη ταύτης, προκειμένου δε περί οφειλής εκ λαθρεμπορίας ή 

τελωνειακής παραβάσεως εφ" όσον αύτη υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων 

(10.000) δραχμών. 

Η ιδία απαγόρευσις επιτρέπεται εις περίπτωσιν κατά την οποίαν επίκειται 

βεβαίωσις χρέους προς το Δημόσιον, υπερβαίνοντος, κατά την εν τω προηγουμένω 

εδαφίω διάκρισιν, τα ως άνω ποσά. 

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αϊ αναγκαίοι λεπτομέρειαι εφαρμογής του 



παρόντος. 

3. Τα εν παραγράφω 1 του παρόντος ποσά, δύνανται να μεταβάλλονται 

εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 2 

 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, 

δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του 

Κράτους». 

 

«Άρθρο 27 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') 

 

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων 

 

1. Επιτρέπεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των παρακάτω προσώπων, 

για τα προς το Δημόσιο χρέη των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης, των σωματείων ή συνεταιρισμών και των αλλοδαπών νομικών προσώπων, εφ' 

όσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ελληνική υπηκοότητα: 

α) Των διευθυνόντων ή εντεταλμένων ή συμπραττόντων συμβούλων ή 

διοικητών ή γενικών διευθυντών των ανωνύμων εταιρειών ή κάθε προσώπου 

εντεταλμένου, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, 

στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών αυτών ή με οποιονδήποτε τρόπο αναμίχθηκε, 

ολικώς ή μερικώς, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικώς ή μη. 

Εάν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, το μέτρο λαμβάνεται κατά των 

προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, εφ' όσον ασκούν 

πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, ένα από τα καθήκοντα των προσώπων που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 



β) Των διαχειριστών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και, όταν ελλείπουν 

ή απουσιάζουν, κάθε εταίρου, σωρευτικώς ή μη. 

γ) Των προέδρων και γενικών γραμματέων, των κάθε κατηγορίας και σκοπού 

συνεταιρισμών ή σωματείων, σωρευτικώς ή μη. 

δ) Των, στην Ελλάδα, πρακτόρων, αντιπροσώπων και γενικά εκπροσώπων 

αλλοδαπών νομικών προσώπων, σωρευτικώς ή μη. 

2. Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατά των προσώπων που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο λαμβάνεται για τα προς το Δημόσιο χρέη 

των εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

δραχμές, τα οποία είτε ήταν βεβαιωμένα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή το 

τελωνείο κατά το χρόνο ανάληψης των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, είτε 

βεβαιώθηκαν ή και απλώς γεννήθηκαν κατά το χρόνο που τα πρόσωπα αυτά είχαν μία 

από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έστω και αν έληξε 

αυτή ή την απέβαλαν μεταγενέστερα με οποιονδήποτε τρόπο και γα οποιαδήποτε αιτία, 

καθώς επίσης και για τα χρέη τα οποία βεβαιώθηκαν μετά τη λύση των νομικών 

προσώπων, έστω και λόγω πτώχευσης, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που 

είχαν την ιδιότητα αυτή. 

3. Για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, που εντάσσεται στη διαδικασία 

είσπραξης των δημοσίων εσόδων και τείνει στη θεραπεία του δημόσιου συμφέροντος, 

δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση ή κλήση των προσώπων στα 

οποία αναφέρεται το μέτρο αυτό. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία για τη λήψη του μέτρου, οι 

προϋποθέσεις για την άρση του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος των χρεών για το οποίο 

λαμβάνεται το μέτρο είτε γενικά, είτε κατά κατηγορία οφειλετών νομικών προσώπων». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ 



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993. 

 

«Άρθρο 20 

Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης 

 

1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω 

πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής: 

 

 

Για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος 

του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δρχ. το χιλιόλιτρο. 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες 



ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η 

επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. 

 



 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 περίπτωση α' 

 

Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 1165/1918. 

«Στην περίπτωση που το δεκαπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που 

αντιστοιχούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) δραχμών, τα επιβλητέα τέλη μπορεί να καθορισθούν μέχρι του 

ποσού αυτού, το οποίο δύναται να αυξομειώνεται με προεδρικά διατάγματα, που 

εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών». 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 περίπτωση β' 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν. 1165/1918. 

«2. Επίσης, δημεύονται τα ζώα, αι άμαξαι, τα πλοία χωρητικότητος μέχρι 

πεντήκοντα κόρων, αι λέμβοι και παν άλλον μεταγωγικόν μέσον χρησιμοποιηθέν προς 



μεταφοράν του αποτελούντος το αντικείμενον της λαθρεμπορίας εμπορεύματος. 

Ωσαύτως, δημεύεται και παν εμπόρευμα ή αντικείμενον όπερ εχρησιμοποιήθη προς 

απόκρυψιν ή συγκάλυψιν του αντικειμένου της λαθρεμπορίας». 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 5 

Νέα διάταξη 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 6 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 14 

 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 2 άρθρου 35 ν. 1676/1986. 

«2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενο ποσό, αφαιρουμένου 

εκείνου των εισαγωγικών δασμών, προσαυξάνεται με 3% κατά μήνα. 

Οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται από της ημερομηνίας αποδοχής του 

παραστατικού εγγράφου εισαγωγής των εμπορευμάτων ή (προκειμένου περί εγχωρίων) 



της ημερομηνίας υπαγωγής στο καθεστώς, μέχρι της καταβολής του οφειλόμενου 

ποσού». 

 

Άρθρο 15 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 15 παράγραφος 4 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.697/35/20.3.1990 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με τον ν. 1884/1990, όπως το 

άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1906/1990. 

«Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφ' όσον αποδεικνύεται κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο ότι η μετακίνηση του αυτοκινήτου οφείλεται σε εξαιρετικές ή 

επείγουσες περιστάσεις ή εγένετο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του αναπήρου.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 



 

Άρθρο 16 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 5 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 7 

 

Άρθρο 49 του ν. 1591/1986, όπως οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999. 

«1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών, καθορίζονται η εσωτερική οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση των 

περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οι αρμοδιότητες των 

ειδικότερων υπηρεσιών, τμημάτων ή γραφείων αυτών, καθώς και τα καθήκοντα και τα 

δικαιώματα των προϊσταμένων και των λιπών υπαλλήλων. 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα τηρούμενα από 

τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών βιβλία, δελτία και στοιχεία, 

καθώς και ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης αυτών. 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών». 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 8 

Νέα διάταξη. 

 



Άρθρο 16 παράγραφος 9 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 10 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 11 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 12 

 

Άρθρο 90 του π.δ. 284/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

«1. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης 

Περιουσίας (άρθρο 10 παρ. 1 α.ν. 1539/1938 - ΦΕΚ 488Α', άρθρου 6 του από 29/9-4/10 

β. δ/τος - ΦΕΚ 427Α' και κ.υ. αποφάσεων 0.208/181/ 26.4.82 - ΦΕΚ 214Β', 

0.704/465/15.12.83 - ΦΕΚ 743 Β') συγκροτείται από: 

α) Έναν Εφέτη, ως Πρόεδρο. 

β) Έναν Πρωτοδίκη Αθηνών. 

γ) Τρεις Παρέδρους Διοίκησης. 

δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή το νόμιμο 

αναπληρωτή του, χωρίς ψήφο. 

2. Το Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο (2) Τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία 

προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα μέλη κάθε 

τμήματος ορίζονται με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου. 

3. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για υποθέσεις, που παραπέμπονται σε αυτό, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των δημοσίων κτημάτων, από τις 

οποίες ορίζεται και η διαδικασία εισαγωγής της υπόθεσης, της έκδοσης της 

γνωμοδότησης, της αποδοχής ή απόρριψης από τον Υπουργό των Οικονομικών και της 

κοινοποίησης αυτής. Επίσης γνωμοδοτεί επί: 



α) Αιτήσεων τρίτων, που προβάλουν δικαίωμα κυριότητας σε ανταλλάξιμα 

κτήματα. 

β) Αιτήσεων δημοσίων υπηρεσιών, για επίλυση της μεταξύ αυτών και της 

Διεύθυνσης Δημοσίας Περιουσίας ή των Δ.Ο.Υ. διαφοράς, σχετικά με την ιδιότητα 

κτήματος, ως ανταλλαξίμου. 

γ) Αιτήσεων τρίτων, για συμβιβαστική επίλυση κάθε διαφοράς, που υπάρχει 

μεταξύ αυτών και των αρμοδίων υπηρεσιών. 

δ) Αιτήσεων τρίτων, που έχουν δικαίωμα εξαγοράς ανταλλαξίμου κτήματος, για 

την αναθεώρηση της απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Δημοσίων και 

Ανταλλαξίμων Κτημάτων, σχετικά με την απευθείας εκποίηση ανταλλαξίμου κτήματος, 

καθώς και για τη μείωση του τιμήματος του κτήματος, που εκποιήθηκε σ' αυτούς. 

4. Εισηγητές των Τμημάτων του Συμβουλίου του παρόντος άρθρου, ορίζονται 

εκάστοτε μέλη αυτών με πράξη του Προέδρου τους. 

Τις υποθέσεις ανταλλάξιμης περιουσίας εισηγείται στο Συμβούλιο ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή 

του οικείου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. 

5. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.» 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 13 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 14 

 

Παράγραφος 1 άρθρου 12 π.δ. 551/1988. 

«1. Οι Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών διακρίνονται σε Α' τάξης, λειτουργούν σε 

επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι εξής: 

1 .............................................................  

28. Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» 

Παράγραφος 1 άρθρου 324 π.δ. 551/1988. 

1 .............................................................  



10. Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Πειραιά» 

Παράγραφος 1 άρθρου 164 π.δ. 551/1988. 

1 .............................................................  

13. Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Θεσ/νίκης» 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 15 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 16 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 17 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 143/1967. «1. Συνιστάται ειδικόν 

Κρατικόν Λαχείον υπό την επωνυμίαν «Κρατικόν Λαχείον Κοινωνικής Αντιλήψεως» 

εκδιδόμενον άπαξ του έτους και κληρούμενον την τελευταίαν εργάσιμον ημέραν 

εκάστου έτους». 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 18 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 16 παράγραφος 19 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2168/1993. 

«3. Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές και δασικές αρχές, 

που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν, δια του 

προϊσταμένου τους υπουργού, όσα απ' αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους ή 

τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την 



τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την παράδοση τους στην αιτούσα αρχή, η 

οποία τα εγγράφει στο υλικό της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». 

 

Άρθρο 17 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 1 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 4 

 

Παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 282/1996. 

«5. Η αμοιβή των Δικηγόρων του Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις του 

Δικηγορικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά και καθορίζεται στα προβλεπόμενα απ' 

αυτές ελάχιστα όρια για κάθε κατά περίπτωση δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε 

δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αμοιβή 

ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της υπόθεσης, οι Δικηγόροι του 

Δημοσίου αμείβονται, για κάθε τέτοια εργασία με το πάγιο ελάχιστο όριο, που ορίζεται 

από τα άρθρα 100 παρ. 4,107 παρ. 1 εδάφ. 2 και 110 παρ. 1 του πιο πάνω κώδικα στην 

πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 111 παράγραφο 1 του ίδιου Κώδικα στη δεύτερη 

περίπτωση. Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάριση τους από το Ν.Σ.Κ. είτε να 

μειωθούν μέχρι το μισό, όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού όμοιων 



υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίσθηκε την υπόθεση με την 

προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν μέχρι το διπλάσιο του προβλεπόμενου 

ελάχιστου ορίου, αν κατά τον χειρισμό αυτής επιδείχθηκε από το δικηγόρο, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και επιμέλεια. Για υποθέσεις, που η εκδίκαση τους γίνεται σε δικάσιμους 

περισσοτέρων της μιας ημέρας, κάθε δικάσιμος λογίζεται ως χωριστή παράσταση, για 

τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου του Δημοσίου. 

6. Στους Δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας 

του Γραφείου τους, για χρονικό διάστημα περισσότερο των τεσσάρων ωρών, σ' 

εκτέλεση της δοθείσης εντολής, καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα και 

ημερήσια αποζημίωση, ίση με το ένα τριακοστό (1/30) του βασικού μισθού του 

Δικαστικού Αντιπροσώπου». 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 5 

 

Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του π.δ. 282/1996. 

«Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του 

45ου έτους». 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 6 

 

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του π.δ. 282/1996. 

«Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, το αργότερο ως το 

τέλος Ιουνίου του έτους έναρξης της άδειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου 

μέλους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου». 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 7 

 

Παράγραφος 6 του άρθρου 48 του π.δ. 282/1996 όπως αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 2753/1999. 

«6. Μέλη του Ν.Σ.Κ. από το βαθμό του παρέδρου και ανωτέρων, είναι δυνατό 

να αποσπαστούν σε Υπουργείο, για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, με απόφαση του 



Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού. Η απόσπαση 

αυτή γίνεται για διάστημα μέχρι τριών (3) ετών και μπορεί να παρατείνεται για 

διάστημα μέχρι τριών (3) ακόμη ετών». 

 

Άρθρο 18 παράγραφος 8 

 

Νέα διάταξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 19 

 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 20 

 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 21 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 22 παράγραφος 1 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 4 του ν. 1479/1984. 

«1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών του, β) 

η ετήσια συνδρομή τους, γ) τα δικαιώματα για την έκδοση από αυτό επαγγελματικών 

αδειών, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, δ) οι κρατήσεις σε αμοιβές που εισπράττονται 

από τα μέλη του για τη σύνταξη μελέτης και πραγματογνωμοσύνης (εφόσον αυτές 

ανατίθενται από το Επιμελητήριο), τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων 

εταιρειών ή κάθε μορφής οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τη συμμετοχή σε κάθε μορφής 



επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας, εφόσον ορίσθηκαν από το Επιμελητήριο. 

Πόρους του Επιμελητηρίου αποτελούν επίσης οι τυχόν επιχορηγήσεις του Κράτους ή 

Ν.Π.Δ.Δ., κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων, τα εισοδήματα που 

αποκτά από την περιουσία του, τα εκλογικά παράβολα και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο». 

 

Άρθρο 22 παράγραφος 2 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984. 

«1. Το Επιμελητήριο διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία 

απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, δηλαδή τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 

Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη και έντεκα (11) Συμβούλους». 

 

Άρθρο 22 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

Άρθρο 22 παράγραφος 4 

 

Νέα διάταξη. 

Άρθρο 22 παράγραφος 5 

 

Παράγραφος 13 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984. 

«13. Μια φορά κάθε έτος η Κεντρική Διοίκηση υποχρεούται να συγκαλεί σε 

κοινή με αυτή σύσκεψη τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα πορίσματα 

των συσκέψεων αυτών λαμβάνονται συμβουλευτικώς υπόψη από την Κεντρική 

Διοίκηση». 

 

Άρθρο 22 παράγραφος 6 

 

Νέα διάταξη 



 

Άρθρο 23 

 

Νέες διατάξεις 

 

Άρθρο 24 παράγραφος 1 

 

Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 21α του ν. 1642/1986, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του ν. 2386/1996. 

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση 

που κατά τη διάρκεια παραμονής των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 

υπάρχει καταστροφή ή απώλεια αυτών που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται και κατά 

το μέρος που δεν υπάρχει από οπουδήποτε μερική ή ολική αναπλήρωση των ζημιών 

αυτών». 

 

Άρθρο 24 παράγραφος 2 

 

Νέα διάταξη 

 

Άρθρο 24 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη 

 

Άρθρο 24 παράγραφος 4 

 

Πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 1956/1991 που 

προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2364/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 

2702/1999. 

«3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα 

προσωρινώς εισαχθούν από την Α/Ο STROYTRANSGAZ και VPO ZARUBEZHN 

EFT-EGAZSTROI για το σκοπό της παρ. 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από την 



καταβολή του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχανημάτων, 

καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεως 

εισαγωγής, για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση 

των παραπάνω συμβάσεων οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από 

την 3.6.2000». 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Άρθρο 25 

 

α) π.δ. 28/7/1931 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3 

(Είσπραξις τελών χαρτοσήμου) 

 

1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν 

των παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) 

δραχμών δια χρήσεως κινητού επισήματος, εάν δε υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε 

χιλιάδων (5.000) δραχμών, εξ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου 

Ταμείου. Το αποδεικτικόν πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία 

του σημαινόμενου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτο. Εις το σώμα δε του 

εγγράφου ή παρά πόδας αυτού αναγράφονται υπό τινός των συναλλασσομένων ή 

προκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο 

συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των τελών. 

Το αποδεικτικόν πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε ήμερων από 

της ημερομηνίας του σημαινόμενου εγγράφου. 

5. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή 

σε άλλους ειδικούς νόμους, εισπράττονται, εάν δεν υπερβαίνουν τις χίλιες (1.000) 



δραχμές, με κινητό επίσημα, και αν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, είτε με κινητό επίσημα, 

είτε με αποδεικτικό πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, κατά την κρίση του υπόχρεου. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8 

 

(Χαρτοσήμανσις εγγράφων συνταγέντων εν τη αλλοδαπή) 

1. 

……………………………………………………………………………………………

… 

2. Παν άλλο έγγραφον, έχον αντικείμενον διάφορον του των εγγράφων της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συντασσόμενον εν τη αλλοδαπή, υπόκειται εις το 

κατά το άρθρον 24 παρ. 6 του παρόντος νόμου τέλος, μόνον εάν προσαχθεί ενώπιον των 

Ελληνικών Δικαστηρίων ή πάσης άλλης του Κράτους Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 13 

 

1.α)………………………………………………………………………………

…………………. 

β) Εφόσον σύμβασις κατηρτίσθη εγγράφως και υπεβλήθη εξ υπαρχής εις το 

τέλος χαρτοσήμου, πάσα εξόφλησις ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις υπόκειται 

εις πάγιον τέλος δραχμών 80, εκτός αν η απόδειξις αύτη αφορά την καταβολήν τόκων ή 

άλλων ωφελειών, δι' α δεν κατεβλήθη προηγουμένως το νόμιμον τέλος, οπότε η 

απόδειξις αύτη υπόκειται εις το τέλος του άρθρου 12 ή του κατωτέρω άρθρου 14, 

αναλόγως προς την φύσιν της κυρίας συμβάσεως. 

γ)

 .......................................................................... …………………………………………

………… 

Δια το ποσόν των από της εκδόσεως του απογράφου μέχρι της εξοφλήσεως 

τόκων, το τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν της περί ης η απόφασις απαιτήσεως 

ή, εν περιπτώσει εκτελέσεως δια πλειστηριασμού, κατά την εξόφλησιν του 

εκπλειστηριάσματος. Εάν δια την τοιαύτην εξόφλησιν, υπαχθείσαν εις το τέλος κατά τα 



ανωτέρω, ενεργηθή πληρωμή δια γραμματίου του Δημοσίου Ταμείου ή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών, η σχετική απόδειξις υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 80. 

Όταν ηττηθείς διάδικος είναι το Δημόσιον ή το Ταμείον του Εθνικού Στόλου ή 

το Εκκλησιαστικόν Ταμείον, το καταβαλλόμενον υπό του νικήσαντος αντιδίκου του, 

προς λήψιν απογράφου, τέλος βαρύνει αυτόν (τον καταβάλλοντα) και δεν είναι 

αποδοτέον μετά της λοιπής δικαστικής δαπάνης. 

δ)

 .......................................................................... …………………………………………

…………… 

ε) Εφόσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν σύμβασιν συνάπτονται 

παρεπόμενα σύμφωνα, αναφερόμενα εις την παροχήν υποθήκης, ενεχύρου, εγγυήσεως 

πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη 

εις το κατά την κλίμακα του άρθρου 12 τέλος η κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον 

συμφωνήται δια του αυτού εγγράφου, εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος. Εάν το 

παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται δια χωριστού εγγράφου, εφόσον μεν η κυρία 

σύμβασις υπεβλήθη εις το τέλος της κλίμακος του άρθρου 12, το παρεπόμενον 

σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 150, εν εναντία δε περιπτώσει εις το 

αναλογικόν τέλος της κλίμακος του άρθρου 12, υπολογιζόμενον επί του ποσού του 

αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας 

συμβάσεως, αδιαφόρως αν το εν τω παρεπομένω συμφωνώ ποσόν είναι έλασσον ή 

μείζον της αξίας της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας συμβάσεως. Παν 

όμως ποσόν καταβαλλόμενον, συνεπεία προσθέτου συμφώνου, πέραν του 

υποβληθέντος εις αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβάσεως, υπόκειται κατά την 

καταβολήν του εις τα κατά το άρθρον 12 τέλη. 

Προκειμένης θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως 

ενεχύρου, όπως τούτο κτήσηται βεβαίαν χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 

1211 και 1247 του Αστικού Κωδικός, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ' 

ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη, ότι το έγγραφον τούτο ή η 

κυρία σύμβασις υπήχθησαν εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το 

προσήκον αυτή πάγιον τέλος. 



στ)

 .......................................................................... …………………………………………

…………… 

ζ) Πάσα σύμβασις, δι' ης δίδεται υπόσχεσις περί μελλούσης καταρτίσεως 

οριστικής συμβάσεως (προσύμφωνον), υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 150, εάν 

όμως κατά την συνομολόγησιν τοιούτων προσυμφώνων λαμβάνει χωράν οιαδήποτε 

καταβολή, ιδία λόγω αρραβώνας, δια το ποσόν της τοιαύτης καταβολής καταβάλλεται 

προσθέτως αναλογικόν τέλος, εκπιπτόμενον κατά την συνομολόγησιν της οριστικής 

συμβάσεως, κατά τα Διατάγματος καθορισθησόμενα. 

2

 ......................................................................... ……………………………………………

…………. 

3

 ......................................................................... ……………………………………………

…………. 

4. Πάσαι αϊ εις τα δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά ταμεία ή τα ταμεία νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου ή εις πάντας εν γένει τους κατ' εντολήν και δια 

λογαριασμόν αυτών ενεργούντος χρηματικός δοσοληψίας διδόμεναι εξοφλητικοί 

αποδείξεις, εκτός αν δια το εξοφλούμενον ποσόν προκατεβλήθη το κατά το άρθρον 12 

αναλογικόν τέλος, οπότε αϊ αποδείξεις αύται υπόκεινται εις το πάγιον τέλος του 

εδαφίου β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αι διατάξεις της παρούσης 

παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων, περί ων άλλως ορίζεται εν τω 

παρόντι νόμω. 

5

 .......................................................................... …………………………………………

……………. 

Εξαιρετικώς, αϊ αποδείξεις καταβολής αποζημιώσεων δια συναπτόμενος εν 

Ελλάδι ή μέσω των εν Ελλάδι νομίμων εκπροσώπων των μεσιτών του Αγγλικού Λόυδ, 

ασφαλίσεις: 



α)

 ...........................................................................…………………………………………

……………. 

β) Πλοίων, αεροσκαφών, ως και των πληρωμάτων αυτών υπόκεινται εις τέλος 

δραχμών 80. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15 

 

1.…………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………

……………. 

γ) Εφόσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν σύμβασιν, υποκειμένην εις τα 

αναλογικά τέλη του παρόντος άρθρου, συνάπτωνται παρεπόμενα σύμφωνα, 

αναφερόμενα εις την παροχήν ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης 

ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη εις το προσήκον αναλογικόν τέλος η 

κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται δια του αυτού εγγράφου, 

εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος, εάν το παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται δια 

χωριστού εγγράφου, εφόσον μεν η κυρία σύμβασις υπεβλήθη εις το προσήκον 

αναλογικόν τέλος, το παρεπόμενον σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 

(νυν) 150, εν εναντία δε περιπτώσει εις το κατά την φύσιν της κυρίας συμβάσεως 

προσήκον αναλογικόν τέλος του παρόντος άρθρου, υπολογιζόμενον επί του ποσού του 

αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το προσήκον αναλογικόν τέλος 

της κυρίας συμβάσεως, αδιάφορος αν το εν τω παρεπομένω συμφώνω ποσόν είναι 

έλασσον ή μείζον της αξίας της μη φορολογηθείσης κυρίας συμβάσεως. Παν όμως 

ποσόν, καταβαλλόμενον συνεπεία προσθέτου συμφώνου πέραν. του υποβληθέντος εις 

το προσήκον αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβάσεως, υπόκειται κατά την 

καταβολήν του εις το κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος. 

Προκειμένης θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως 

ενεχύρου, όπως τούτο κτήσηται βεβαίαν χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 

1211 και 1247 του Αστικού Κωδικός, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ' 



ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη, ότι το έγγραφον τούτο ή η 

κυρία σύμβασις υπήχθησαν εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το 

προσήκον αυτή πάγιον τέλος. 

ε) Εξαιρετικώς, υπόκεινται εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 14 πάσα δι' 

υποθήκης ησφαλισμένη σύμβασις δανείου απλού ή χρεωλυτικού ή πιστώσεως εις 

ανοικτόν λογαριασμόν (αποκλειομένων των δι' υποθήκης ασφαλιζομένων απαιτήσεων 

των στηριζόμενων επί γραμματίων εις διαταγήν ή συναλλαγματικών, εφ' ων 

εφαρμόζεται πάντοτε η αμέσως ανωτέρω υπό στοιχείον δ' διάταξις), ως και πάσα 

σύμβασις δι' ης χορηγείται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας ή μελλούσης 

απαιτήσεως εκ των άνω δανείων ή πιστώσεων, εφόσον τα δάνεια ή αϊ πιστώσεις 

χορηγούνται είτε παρ' ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών προς εμπόρους ή εμπορικός 

εταιρείας οιασδήποτε φύσεως, είτε παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς 

ανωνύμους βιομηχανικός εταιρείας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας, όταν δια χωριστού 

εγγράφου χορηγείται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας εκ δανείου ή 

πιστώσεως οφειλής, η σύμβασις αύτη υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 150, 

εφόσον η κυρία σύμβασις υπήχθη τουλάχιστον εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 14. 

4. (Τέλος 2%) Οι οριστικοί τίτλοι οιουδήποτε είδους μετοχών των ημεδαπών 

ανωνύμων εταιρειών, ως και των ημεδαπών κατά μετοχάς ετερορρύθμων εταιρειών, οι 

τίτλοι παντός είδους ομολογιών και τα εν Ελλάδι κυκλοφορούντα παντός είδους ξένα 

χρεώγραφα. Οι ιδρυτικοί τίτλοι υπόκεινται εις πάγιον τέλος (νυν) 150 δραχμών. 

γ) Τραβηκτικαί, οπουδήποτε εκδιδόμενοι, συνοδεύουσαι παντός είδους 

παραστατικά έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων και ούσαι πληρωτέοι επί παραδόσει 

των ανωτέρω εγγράφων, κατ' εξαίρεσιν και μόνον εφόσον κατηρτίσθη ιδία σύμβασις 

προκαταβολής καθ' οιονδήποτε τύπον επί φορτωτικής, υποβληθείσα εις το νόμιμον 

τέλος, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 80. 

δ) Αι οπισθογραφήσεις και η εξόφλησις των εν των εδαφίω α' της παρούσης 

παραγράφου εγγράφων, γραφόμεναι επ' αυτών, εις ουδέν τέλος υπόκεινται, γιγνόμεναι 

δε δια χωριστών εγγράφων, δημοσίων ή ιδιωτικών, υπόκεινται εις πάγιον τέλος 

δραχμών (νυν) 50, εφόσον, επί μεν των εν Ελλάδι εκδοθέντων ως ανωτέρω εγγράφων, 

κατεβλήθη το κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος κατά την έκδοσιν αυτών, επί δε 



των εν τη αλλοδαπή εκδοθέντων τοιούτων η καταβολή του τέλους εγένετο κατά τους 

ορισμούς και τας διακρίσεις του ανωτέρω εδαφίου β'. 

ε) Οσάκις τα ως άνω έγγραφα εις διαταγήν εκδίδονται εις πολλαπλά πρωτότυπα, 

έκαστον αυτών υπόκειται εις το αυτό τέλος, εκτός εάν άπαντα προσήχθησαν κατά την 

έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών εις τον Οικονομικόν Έφορον προς επιβολήν του 

αναλόγου τέλους, οπότε, υποβληθέντος, του ενός των πρωτοτύπων εις το ανάλογον 

τέλος, τα λοιπά υποβάλλονται εις τέλος δραχμών (νυν) 50. 

12. (Τέλος 2%). Πάσα λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών 

αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών. Αι λογοδοσίαι εντολοδόχου προς εντολέα ή 

αι εξοφλήσεις αυτών, εκτός αν προεπληρώθη το αναλογικόν τέλος κατά την κατάρτισιν 

της σχέσεως εις ην αφορά η δοθείσα εντολή ή κατά την του παρά του εντολοδόχου 

είσπραξιν, οπότε αι εν λόγω λογοδοσίαι ή εξοφλήσεις υπόκεινται εις πάγιον τέλος 

δραχμών (νυν) 80. 

15....................................................................... 

β) Η οπισθογράφησις ενεχυρογράφων των Γενικών Αποθηκών. Εάν όμως η 

σύμβασις του δανείου και ενεχύρου των εν τω ενεχυρογράφω εμπορευμάτων συνέστη 

δι' ιδιαιτέρας συμβάσεως υποβληθείσης εις το νόμιμον αναλογικόν τέλος, η δι' 

οπισθογραφήσεως ταυτοχρόνως προς τον αυτόν δανειστήν λόγω ενεχυριάσεως 

μεταβίβασις του ενεχυρογράφου τούτου υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 80. 

δ) Η ενεχυρίασις αποδείξεων αποθηκεύσεως σταφιδοκάρπου (δελτίων 

παρακρατήσεως), μόνον εφόσον συνιστάται δι' ιδιαιτέρας συμβάσεως, άλλως η λόγω 

ενεχυριάσεως οπισθογράφησις τούτων υπόκειται μόνον εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 

50. 

16......................................................................... 

α) ........................................................................ 

Εξαιρετικώς, αι αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων δια συναπτόμενος εν 

Ελλάδι ή μέσω των εν Ελλάδι νομίμων εκπροσώπων των μεσιτών του Αγγλικού Λόυδ 

ασφαλίσεις πλοίων και αεροσκαφών, ως και των πληρωμάτων αυτών, υπόκεινται εις 

τέλος δραχμών (νυν) 80. 

Αι αποδείξεις επιστροφής ασφαλίστρων, εφόσον εσημάνθη η απόδειξις της 

πληρωμής των ασφαλίστρων, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 80. 



 

ΑΡΘΡΟΝ 15α 

 

1......................................................................... 

2......................................................................... 

3. Συναλλαγματικαί και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδιδόμενα εις πολλαπλά 

πρωτότυπα, υπόκεινται, έκαστον τούτων, εις το κατά το παρόν άρθρον τέλος, εκτός εάν 

κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών, προσήχθησαν άπαντα τα πρωτότυπα 

εις τον Οικονομικόν Έφορον προς θεώρησιν, οπότε, υποβληθέντος του ενός των 

πρωτοτύπων εις το προσήκον τέλος, τα λοιπά, συντασσόμενα επί κοινού χάρτου, 

υποβάλλονται εις πάγιον τέλος (νυν) 50 δραχμών. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15β 

 

1. Εις το τέλος 2% υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον 

υποκαθιστών τούτο επί αγοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής υπό μη απαλλασσομένων των 

τελών χαρτοσήμου φυσικών ή νομικών προσώπων προς άσκησιν του επιτηδεύματος ή 

επαγγέλματος αυτών ή προς εκπλήρωσιν του υπ' αυτών επιδιωκομένου σκοπού). Η επί 

τοιούτων αγορών τυχόν καταρτιζόμενη εν Ελλάδι σύμβασις υπόκειται εις τέλος 

δραχμών (νυν) 150, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. 

3. Επί των αγορών της ανωτέρω παραγράφου 1 υπό προσώπων 

απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου τα τιμολόγια κ.λ.π. εις ουδέν τέλος 

υπόκεινται, η τυχόν όμως καταρτιζόμενη έγγραφος σύμβασις μετά του εν Ελλάδι 

αντιπροσώπου του πωλητού υπόκειται εις τέλος (νυν) 150 δραχμών, ανεξαρτήτως 

αριθμού φύλλων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15γ 

 

1......................................................................... 

2. Αι αποδείξεις εξοφλήσεως ενταλμάτων πληρωμής του αντιτίμου αγοράς 

προϊόντων του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται εις τέλος η εγγράφως όμως τυχόν 



καταρτιζόμενη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχμών (νυν) 150, ανεξαρτήτως αριθμού 

φύλλων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15δ 

 

1.......................................................................... 

2......................................................................... 

3. Αι αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής προς εξόφλησιν του εν παραγράφω 

1 τιμολογίου ή εγγράφου πωλήσεως αγαθών κ.λ.π. δεν υπόκεινται εις τέλος. Η 

εγγράφως όμως τυχόν καταρτιζόμενη σύμβασις πωλήσεως αγαθών υπόκειται εις πάγιον 

τέλος δραχμών (νυν) 150, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. 

4. Το τιμολόγιον χονδρικής πωλήσεως, το εκδιδόμενον δια το εξωτερικόν, 

υπόκειται, ανεξαρτήτως ποσού, εις τέλος 40 (νυν 60) δραχμών. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ε 

 

8. Εις τας υπό των προηγουμένων της παρούσης παραγράφων προβλεπόμενος 

περιπτώσεις, η εγγράφως τυχόν καταρτιζόμενη σύμβασις, υπόκειται εις τέλος δραχμών 

(νυν) 150, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων, και εφόσον δεν ορίζεται άλλο τι περί αυτών 

εν τω παρόντι ή άλλω ειδικώ νόμω. 

11..................................................................... 

Η εγγράφως όμως καταρτιζόμενη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχμών (νυν) 

150, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 16 

……………………………………………………………………………………

……………. 

2. Μεταφοραί αγαθών 

Α. Εκ της ημεδαπής εις την αλλοδαπήν 

Επί μεταφοράς αγαθών εκ της ημεδαπής εις την αλλοδαπήν δι' οιουδήποτε 

μεταφορικού μέσου υπόκεινται: 



[α) η φορτωτική εις τέλος δραχμών 20 (νυν 30)]. 

β) έκαστον αντίγραφαν της φορτωτικής εις τέλος δραχμών (νυν) 80. 

γ) η σύμβασις ή η απόδειξις εξοφλήσεως του ναύλου ή του μισθώματος, ως και 

των σταλιών ή της αποζημίωσεως δι' αργίαν υλικού εις τέλος δραχμών (νυν) 150. 

[δ)το έγγραφον παροχής εγγυήσεως εις τον μεταφορέα εις τέλος δραχμών 20 

(νυν 30)]. 

Β. Εκ της αλλοδαπής εις την ημεδαπήν. 

Επί μεταφοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής εις την ημεδαπήν δι' οιουδήποτε 

μεταφορικού μέσου υπόκεινται: α) η φορτωτική, κατά την πρώτη ενώπιον δημοσίας 

τινός Αρχής προσαγωγήν αυτής, εις τέλος δραχμών (νυν) 80. 

β) η εν Ελλάδι εξόφλησις του ναύλου ή του μισθώματος ή άλλου τινός ποσού 

σχετικού προς την σύμβασιν της μεταφοράς εις τέλος δραχμών (νυν) 150. 

5. Η απόδειξις επιστροφής υπό του μεταφορέως των τυχόν επί πλέον 

εισπραχθέντων: 

α) κομίστρων ή άλλων δικαιωμάτων κ.λπ., επί μεταφοράς αγαθών, υπόκειται εις 

τέλος δραχμών (νυν) 50. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 17 

(Γενικής φύσεως έγγραφα) 

 

1. Εις πάγιον τέλος δραχμών 80 υπόκεινται: 

[α) Αι αιτήσεις ή αναφοραί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αϊ 

υποβαλλόμενοι εις δημοσίας, δικαστικός, δημοτικός, κοινοτικός ή εκκλησιαστικός 

αρχάς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και εις ιδρύματα ή σωματεία, αϊ μη 

ειδικώς υποβαλλόμενοι εις τέλος κατώτερον ή ανώτερον] (Το τέλος χαρτοσήμου των 

ανωτέρω αιτήσεων η αναφορών φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. καταργήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 19 παραγρ. 3 ν. 1882/1990ΦΕΚ43Α'). 

β) Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα εις τέλος χαρτοσήμου εάν προσάγωνται 

ενώπιον αρχής ή προσώπου εκ των εν τη προηγουμένη περιπτώσει α' αναφερομένων. 

γ) Τα προς το συμφέρον των ιδιωτών παρ' οιουδήποτε εκδιδόμενα αντίγραφα 

και αποσπάσματα εγγράφων, [ως και αϊ βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά 



εν γένει έγγραφα], τα μη ειδικώς υποβαλλόμενα εις τέλος κατώτερον ή ανώτερον. Το 

τέλος χαρτοσήμου των ανωτέρω βεβαιώσεων πιστοποιητικών και αποδεικτικών εν γένει 

εγγράφων καθώς και τα αντίγραφα αυτών καταργήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 2α 

του άρθρου 13 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') 

δ) Αι εξώδικοι δηλώσεις, προσκλήσεις και διαμαρτυρίαι. 

ε) Τα κατά συνέχειαν φύλλα εγγράφων, υποκειμένων εις αναλογικόν ή πάγιον 

τέλος. 

στ) Η παρ' οιουδήποτε προσώπου κατάθεσις εγγυήσεως ή σύστασις 

εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, το γραμμάτιον συστάσεως παρακαταθήκης, ως και η 

απόδοσις πάντων τούτων εις τους καταθέσαντος ή συστήσαντας. 

ζ) Αι διδόμεναι εξοφλητικοί αποδείξεις δια συνδρομάς, εισφοράς, επιχορηγήσεις 

και πάσης φύσεως χρηματικός ενισχύσεις, χορηγούμενος υπό του Δημοσίου, των 

Δήμων ή Κοινοτήτων εις παντός είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και αϊ 

διδόμεναι τοιούτοι δι' όμοιας χορηγούμενος υπό του Δημοσίου, των Δήμων ή 

Κοινοτήτων και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου εις ευεργετικά Ταμεία δημοσίων 

εν γένει, δημοτικών ή κοινοτικών εκκλησιαστικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή 

εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή Σωματεία ή Ιδρύματα, 

Ταμεία, Οργανισμούς και Επίτροπος. 

2. Εις τα κάτωθι κατά περίπτωσιν πάγια τέλη υπόκεινται: 

α) Τα καταστατικά των σωματείων και των συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρος δρχ. 1.500 

Αι πράξεις τροποποιήσεως των ως άνω καταστατικών 

380 

β)[Αι πράξεις τροποποιήσεως απλών όρων των καταστατικών εμπορικών 

εταιρειών και συνεταιρισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρος, αϊ μη υποκείμενοι εις 

αναλογικόν τέλος] 

380 

γ)Η συμφωνία περί τροποποιήσεως όρου τινός της αρχικής συμβάσεως δανείου 

ή ανοίγματος πιστώσεως, υποβληθεί σης εις το νόμιμον τέλος, υπό την προϋπόθεσιν, ότι 

συνομολογείται προ της λήξεως της ισχύος της αρχικής συμβάσεως και δεν επέρχεται 



αύξησις του ποσού του δανείου ή της πιστώσεως ή μεταβολή εις τα πρόσωπα των 

αρχικών συμβληθέντων  

380 

δ) Αι εκθέσεις χημικών αναλύσεων ενεργούμενων υπό του Γενικού Χημείου του 

Κράτους, αιτήσει ιδιωτών 

380 

ε) Η υπό του Οικονομικού Εφόρου χορηγούμενη βεβαίωσις περί υποβληθείσης 

δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος (νυν βεβαίωση του άρθρου 19 παρ. 6 του 

Ν. 1882/1990) 

……. 

στ) Αι μεταφράσεις καταστατικών αλλοδαπών εταιρειών 

1.500 

Πάσα μετάφρασις οιουδήποτε ετέρου εγγράφου 

150 

ζ) Η κύρωσις υπογραφής, ενεργούμενη παρά δημοσίας ή δημοτικής ή κοινοτικής 

αρχής ή παρ' οιουδήποτε προσώπου δραχμές 50. Επί της, υπό των εν Κρατεί αρμοδίων 

αρχών επικυρώσεως υπογραφής διπλωματικής ή προξενικής αρχής, εν Ελλάδι 

εδρευούσης, εφαρμόζεται ο όρος της αμοιβαιότητας. 

3. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου: 

α) Αι αιτήσεις των αναπήρων πολέμου και εν γένει θυμάτων πολέμου και τα κατ' 

αίτησιν αυτών εκδιδόμενα πάσης φύσεως πιστοποιητικά ή αντίγραφα ή αποσπάσματα. 

β) Αι αιτήσεις και τα κατόπιν τούτων εκδιδόμενα πιστοποιητικά, όπως 

χρησιμοποιηθώσι δια την εγγραφήν μαθητών εις τα Σχολεία Δημοτικής ή Μέσης 

Εκπαιδεύσεως, ως και σπουδαστών εις τα Σχολάς Ανωτέρας ή Ανωτάτης 

Εκπαιδεύσεως. 

γ) Αι αιτήσεις και τα κατόπιν τούτων εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

υπό οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή εκκλησιαστικής αρχής, δια την 

εγγραφήν εις τους εκλογικούς καταλόγους. 

δ) Αι αιτήσεις και τα προς έκδοσιν δελτίου ή πιστοποιητικού ταυτότητος 

Έλληνος υπηκόου, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ως και το δελτίον ή πιστοποιητικόν 

ταυτότητος. 



ε) Τα υπό δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών εκδιδόμενα 

πιστοποιητικά, δια την εγγραφήν εις τα μητρώα αυτών αδήλώτων δημοτών. 

στ) Αι διδόμεναι εξοφλητικοί αποδείξεις δι' επιστροφάς αχρεωστήτως 

καταβληθέντων χρημάτων. 

ζ) Αι αποδείξεις εξοφλήσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών 

εξόδων, εξόδων κινήσεως ή οιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητος, 

φωτισμού, θερμάνσεως, υδρεύσεως κ.λπ.), πραγματοποιηθέντων κατ' εντολήν και δια 

λογαριασμόν του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή οιουδήποτε νομικού προσώπου 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμού ή ατομικής επιχειρήσεως, υπό την 

προϋπόθεσιν, ότι τα δικαιολογητικά των εξόδων ή δαπανών υπεβλήθησαν εις τα οικεία 

τέλη χαρτοσήμου. 

η) Αι αποδείξεις πληρωμής βοηθημάτων εις απόρους ή παθόντας εκ θεομηνιών 

ή άλλης αιτίας, αϊ αιτήσεις προς έκδοσιν των πιστοποιητικών της ιδιότητος των ταύτης, 

ως και τα τοιαύτα πιστοποιητικά. 

θ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής επιχορηγήσεων 

από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες επιχειρήσεις, με 

μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη ελλειμμάτων του 

προϋπολογισμού αυτών. 

ι) Οι αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών και των 

υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με 

οποιαδήποτε σχέση και αν έχουν προσληφθεί, που υποβάλλονται για τη λήψη της 

κανονικής τους άδειας. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 18 

(Άδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα) 

 

Α' Άδειες 

 

1. Οι κάθε είδους άδειες και οι ανανεώσεις αυτών, που εκδίδονται από δημόσιες, 

δημοτικές ή εκκλησιαστικές αρχές ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

υπόκεινται σε πάγιο τέλος. 



δρχ. 1.000 

2. Κατ' εξαίρεση, οι κατωτέρω άδειες και οι τυχόν ανανεώσεις αυτών υπόκεινται 

σε τέλη ως ακολούθως: 

α) Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου 

5.000 

β) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού αυτοκινήτου 

5.000 

γ) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού δικύκλου ή τρίκυκλου αυτοκινήτου 

2.000 

δ) Η άδεια γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού, και η πράξη διαζυγίου 

5.000 

ε) Η άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης 

στην αλλοδαπή 

15.000 

στ) Οι χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και τα 

δελτία ταυτότητας αυτών, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν προβλέπεται διαφορετικά: 

(αα) βραχείας διάρκειας      10.000 

(ββ) ετήσιας διάρκειας      20.000 

(γγ) διάρκειας 2 ετών και άνω     30.000 

(δδ) δελτία ταυτότητας αλλοδαπού     2.000 

Τα τέλη χαρτοσήμου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 

αντίστοιχου σε δραχμές ποσού, που καταβάλλεται από τους Έλληνες υπηκόους στη 

χώρα του αλλοδαπού. Στις περιπτώσεις παράτασης του χρόνου προσωρινής διαμονής 

ακόμη μέχρι τρεις (3) μήνες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του 

ν.1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α'), το τέλος χαρτοσήμου είναι ίσο με το καταβληθέν για την 

αρχική χορήγηση της προξενικής θεώρησης. Προκειμένου για Έλληνες ξένης 

υπηκοότητας τα ανωτέρω τέλη περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2), μη δυνάμενα να 

είναι κατώτερα των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών. 

ζ)Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από ιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά 

ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί νοούνται στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον 

βάσει διατάξεων νόμου προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας   



  δρχ. 10.000 

η)Η άδεια θήρας         5.000 

θ)Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου      

200.000 

Κατ' εξαίρεση, η ανανέωση της άδειας αυτής     

100.000 

ι) Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών      

25.000 

και τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων       

50.000 

Κατ' εξαίρεση, η ανανέωση της άδειας αυτής: 

- Για τις ιαματικές πηγές        

15.000 

- Για τα τουριστικά ή τα ταξιδιωτικά γραφεία     30.000 

ια) Άδειες άρθρων 1 έως και 29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α') και του ν. 

456/1976 (ΦΕΚ 277 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 

2168/1993, ως ακολούθως: 

(αα) άδειες οπλοφορίας προς άσκηση στη σκοποβολή    

  5.000 

(ββ) λοιπές άδειες οπλοφορίας       

  15.000 

(γγ) επέκταση των αδειών οπλοφορίας      

  5.000 

(δδ) άδειες κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης 

  30.000 

(εε) άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό προς εμπορία 

  10.000 

(στστ) κάθε άλλη άδεια, πιστοποιητικό ή βεβαίωση, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν.2168/1993 και του ν.456/1976     

    1.000 

3. Εξαιρούνται από τα τέλη χαρτοσήμου: α) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια 



οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου 

β) Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου εν γένει και η άδεια οπλοφορίας, εφόσον 

χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους για υπηρεσιακές ανάγκες. 

Β' Έγγραφα ναυτιλιακά - διπλώματα - πτυχία και άλλα 

Στα κατωτέρω, κατά περίπτωση, πάγια τέλη υπόκεινται: 

α) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα 

πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα 

αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών      

     δρχ. 10.000 

β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών     2500 

γ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή 

αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του 

προσωπικού εδάφους (διπλώματα, πτυχία, άδειες ή πιστοποιητικά), καθώς και τα 

αντίγραφα αυτών. 

          δρχ. 

3.000 

δ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας 

(πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς 

κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.     

 δρχ. 3.000 

ε) Τα χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας 

εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα 

αντίγραφα αυτών: 

(αα) Α', Β', Γ τάξης..       10.000 

(ββ) Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης       30.000 

(γγ) Ζ' και ανώτερης τάξης       50.000 

Γ' Τέλη διαβατηρίων 

1. Η έκδοση διαβατηρίου και η ανανέωση τούτου, υπόκειται σε πάγια τέλη 

χαρτοσήμου, που υπολογίζονται για κάθε έτος ισχύος τους ως εξής: 

α) Ατομικό διαβατήριο .        δρχ. 

1.500 



β) Οικογενειακό διαβατήριο       3.000 

γ) Ομαδικό διαβατήριο για κάθε άτομο      750 

2.Οι θεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές στην ημεδαπή διαβατηρίων, που 

εκδόθηκαν από ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. 

3.Τα διαβατήρια, που εκδίδονται από τις Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές 

στην αλλοδαπή, υπόκεινται στα οικεία προξενικά τέλη. 

4.Εξαιρούνται από τα τέλη χαρτοσήμου τα διαβατήρια, καθώς και τα προς 

έκδοση αυτών απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α) Των τραυματιών ή αναπήρων πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και ανδρών 

των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας παντός βαθμού, που μεταβαίνουν 

στην αλλοδαπή προς θεραπεία. 

β) Όσων προσφεύγουν στην Ελλάδα από την αλλοδαπή ομογενών, προκειμένου 

να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα. 

γ) Τα Διπλωματικά και Ειδικά Υπηρεσιακά Διαβατήρια, για τα οποία οι 

διατάξεις του ν.δ. 1110/1972 (ΦΕΚ 22 Α'). 

δ) Όσων μεταναστεύουν μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστών 

από την Ευρώπη (ΔΕΜΕ). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 19 

 

(Τέλη επί αποφάσεων και πράξεων αρχών ή επιτροπών, ως και προσφυγών ή 

ενστάσεων κατ' αυτών, πλην των δικαστικών, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου) 

 

1. Πάσαι εν γένει αι εις ιδιώτας αναφερόμενοι αποφάσεις εκκλησιαστικής 

αρχής, πλην των ειδικώς εις ανώτερον ή κατώτερον τέλος υποβεβλημένων 

  δρχ. 150 

2. Πάσα πράξις ή απόφασις διοικητικής αρχής, κρατικής επιτροπής ή 

συμβουλίου, εξαιρέσει των πειθαρχικών, δι' ης κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις 

επιβάλλεται πρόστιμον ή ποινή οιαδήποτε δια παραβάσεις νόμων ή διαταγμάτων ή 

διοικητικών πράξεων και κανονισμών 



          δρχ. 

50 

Επί παραβάσεων αναφερομένων εις πλείονα του ενός όμοια έγγραφα (μετοχαί, 

ομολογίαι, αποδείξεις πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) το τέλος της παρούσης 

παραγράφου άπαξ μόνον επιβάλλεται. 

3. Πάσα ένστασις, έφεσις ή προσφυγή κατά των εν τη ανωτέρω παραγράφω 2 

πράξεων ή αποφάσεων, ασκούμενη κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις ενώπιον 

των αυτών αρχών ή επιτροπών ή συμβουλίων ή ενώπιον άλλων ή ανωτέρων αρχών ή 

άλλων επιτροπών ή συμβουλίων ή διοικητικών δικαστηρίων   

  ................................................    δρχ. 80 

4. Πάσαι αι συνεπεία της κατά την ανωτέρω παράγραφαν 3 ασκηθείσης 

ενστάσεως, προσφυγής ή εφέσεως εκδιδόμενοι αποφάσεις των διοικητικών αρχών ή 

συμβουλίων ή επιτροπών ή διοικητικών δικαστηρίων  

5. Πάσα αίτησις αναθεωρήσεως των εν τη ανωτέρω παραγράφω 4 αποφάσεων, 

όπου επιτρέπεται αύτη κατά τους κείμενους νόμους     

    300 

3. Πάσα απόφασις εκδιδομένη συνεπεία ασκηθείσης αιτήσεως αναθεωρήσεως 

  150 

4. Υπομνήματα κατατιθέμενα εις διαδικασίας, περί ων αι ανωτέρω παράγραφοι, 

ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων 

 δρχ. 300 

5. Των κατά το παρόν άρθρον τελών απαλλάσσονται αϊ κατά την παράγραφαν 2 

πράξεις ή αποφάσεις δημοσίων φορολογικών αρχών, ως και δημοτικών ή κοινοτικών 

τοιούτων, τα κατά των πράξεων ή αποφάσεων τούτων προβλεπόμενα ένδικα μέσα 

πρώτου βαθμού, ως και άπασα η συνεπεία τούτων δημιουργούμενη διαδικασία του 

αυτού βαθμού και αϊ κατ' αυτήν εκδιδόμενοι αποφάσεις. 

  ........................................ 80 

 

ΑΡΘΡΟΝ 20 

(Έγγραφα στρατολογικής υπηρεσίας) 

 



1. Αι παρά των διαρκών στρατολογικών συμβουλίων εκδιδόμενοι αποφάσεις 

δυνάμει των άρθρων 29,31,54,55,56,62,65 και 67 του νόμου 3644 περί στρατολογίας 

 δρχ. 50 

2. Αι αποφάσεις του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου περί ανικάνων (άρθρον 

40 

του αυτού νόμου).      

 ατελώς 

3. Αι αποφάσεις των επιτροπών απαλλαγών και της Ανωτάτης του Στρατού 

Υγειονομικής Επιτροπής (άρθρον 30 του αυτού νόμου)    

  ατελώς 

4. Τα εις αντικατάστασιν απωλεσθέντων 

φύλλων πορείας εκδιδόμενα νέα τοιαύτα      δρχ. 

80 

Των πρωτοτύπων φύλλων πορείας απαλλασσομένων παντός τέλους. 

5. Τα αντίγραφα φύλλων μητρώου και αποφάσεων    

  δρχ. 80 

6. Πιστοποιητικά στρατολογικής καταστάσεως και άλλα εν γένει πιστοποιητικά 

εκδιδόμενα παρά των στρατολογικών γραφείων      

  .................................................   δρχ. 50 

 

ΑΡΘΡΟΝ 21 

(Έγγραφα τελωνειακά) 

 

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται: α) Τα δηλωτικά εισαγωγής και τα 

αποσπάσματα αυτών, κατά φύλλον.        

 δρχ. 380 

β) Αι πάσης φύσεως διασαφήσεις, ως και τα πρωτόκολλα εξετάσεως αποσκευών 

επιβατών 

 ...........................................        380 



γ) Τα κατατιθέμενα αυτοτελή τελωνειακά παραστατικά έγγραφα δι' οιανδήποτε 

μεταβολήν του τελωνειακού προορισμού των εν αποταμιεύσει ευρισκομένων 

εμπορευμάτων (αιτήσεις αναλώσεως και αποστολών εν γένει κ.λπ.) 

 ...........................................        150 

δ) Τα υπό των Τελωνειακών Αρχών εκδιδόμενα, αιτήσει των ιδιωτών, 

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αντίγραφα παραστατικών εγγράφων. Ωσαύτως, τα υπό των 

ιδιωτών κατατιθέμενα και εις τα τελωνειακά παραστατικά προσαρτώμενα έγγραφα, ως 

και άπαντα τα δια την διαδικασίαν του τελωνισμού, αναγκαιούντα τοιαύτα 

 .......................................................    δρχ. 150 

ε) Τα έγγραφα, τα αφορώντα εις την διαδικασίαν της εφαρμογής των νόμων περί 

προστασίας του εθνικού νομίσματος και την τοιαύτην του περιορισμού των εισαγωγών 

και του κανονισμού των εξαγωγών εμπορευμάτων     

 ........................................................ 150 

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου: 

α) Τα επί αεροπορικών αφίξεων κατατιθέμενα δηλωτικά εισαγωγής και τα επί 

μεταφορτώσεων, αιτήσει των αεροπορικών εταιρειών, εκδιδόμενα αποσπάσματα των 

δηλωτικών τούτων. 

β) Τα εις τα Τελωνεία Αερολιμένων κατατιθέμενα τελωνειακά έγγραφα και τα 

τούτοις προσαρτώμενα δικαιολογητικά, τα αφορώντα εις την εισαγωγήν, αποταμίευσιν 

και διαμετακόμισιν του δια τα ανάγκας των αεροσκαφών και των αεροπορικών 

εταιρειών προοριζομένου αεροπορικού υλικού πάσης φύσεως. 

γ) Τα τελωνειακά έγγραφα, τα αφορώντα εις τα, δια των συνοριακών 

σιδηροδρομικών σταθμών Μεσονησίου, Ειδομένης, Προμαχώνος, Πυθίου και Δικαίων, 

διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα και τας αποσκευάς επιβατών. 

δ) Τα τελωνειακά έγγραφα, τα αφορώντα εις τον τελωνισμόν και διακίνησιν των 

αποσκευών επιβατών εκ του εξωτερικού. 

ε) Αι ταχυδρομικοί διασαφήσεις, τα Π.Ε.Α.Ε., ως και άπαντα τα λοιπά έγγραφα, 

τα αναφερόμενα εις την εν γένει τελωνειακήν διαδικασίαν, των δια της ταχυδρομικής 

οδού εισαγομένων και παραδιδομένων ατελώς ειδών βοηθείας η υποβαλλομένων κατά 

την εισαγωγήν των εις ειδικόν, κατ' αποκοπήν, δασμόν. 

στ) Αι άδειοι εξαγωγής μικροαντικειμένων παρ' επιβατών. 



 

ΑΡΘΡΟΝ 22 

(Έγγραφα τραπεζικά, χρηματιστηριακά, 

εμπορικά και συναφή τοιαύτα) 

 

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται: 

α) Η σύμβασις παραχωρήσεως εγγυητικής επιστολής 

παρά Τραπέζης ή υπό προσώπου εις ο δια νόμου παρέχει το δικαίωμα εκδόσεως 

εγγυητικών επιστολών  .................         δρχ. 

230 

β) Η επί τη βάσει των ανωτέρω συμβάσεων εκδιδομένη εγγυητική επιστολή

 ........................................................   750 

γ) Αι εντολαί εισπράξεως εκ μέρους Τραπέζης αξιών δια λογαριασμόν τρίτων, αϊ 

αποδείξεις παραδόσεως αξιών ελευθέρων πληρωμής, αϊ εντολαί ενεργείας 

χρηματιστηριακών πράξεων εν γένει, αϊ εντολαί προς ενέργειαν πράξεως 

συναλλάγματος επί προθεσμία, ως και τα πινάκια προεξοφλήσεως γραμματίων και 

συναλλαγματικών εν γένει ή αϊ αποδείξεις αναλήψεως του αντιτίμου της 

προεξοφλήσεως ..............................        δρχ. 

80 

δ) Τα κατά τας κείμενος διατάξεις περί χρηματιστηρίου συντασσόμενα πρακτικά 

συμβιβασμού       

 1.500 

ε) Τα πρωτότυπα των συμβάσεων τα κατατιθέμενα εις το χρηματιστήριον 

εμπορευμάτων προς καταχώρησιν εις τα βιβλία συναλλαγών   

 .......................................................    80 

στ)

 .......................................................................... …………………………………………

……. 

ζ) ................. ·

 ................................ ………………………………………………. 

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου: 



α) Αι καταθέσεις χρημάτων εις Τράπεζαν ή άλλην ανώνυμον εταιρείαν ή 

νομικόν πρόσωπον δικαιούμενον να δέχηται καταθέσεις, ως και η ανάληψις τούτων. 

β) Αι επιταγαί επί τη εμφανίσει (cheques), αδιαφόρως τόπου εκδόσεως, 

οπισθογραφήσεως και πληρωμής, ως και αϊ αποδείξεις εξοφλήσεως των εντολών 

πληρωμής πάσης φύσεως και των πιστοποιητικών επιστολών. 

γ)

 .......................................................................... …………………………………………

……. 

δ)

 ......................................................................... ……………………………………………

…… 

 

ΑΡΘΡΟΝ 23 

(Θεώρησις βιβλίων, σχέδια μηχανικών κ.λπ. 

πρωτόκολλα ορκωμοσίας, διορισμοί κ.λπ.) 

 

Α' Θεώρησις βιβλίων 

 

Εις πάγιον τέλος δραχμών 80 υπόκεινται: α) Η υπό του Οικονομικού Εφόρου 

Θεώρησις των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς τηρουμένων, υπό των επιτηδευματιών, 

βιβλίων μέχρις εκατόν φύλλων έκαστον. Ως εν βιβλίον λογίζονται και τα εκατόν κινητά 

φύλλα ή πινακίδια (καρτέλλαι), ανεξαρτήτως διαστάσεων. Εάν ο επιτηδευματίας, βάσει 

των διατάξεων του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων (νυν Κ.Β.Σ.), βιβλιοδέτηση 

πλείονα βιβλία εις εν ή τήρηση συνηνωμένα το ημερολόγιον και το καθολικόν ή 

συγχώνευση οιαδήποτε βιβλία εις έτερον, το τέλος θεωρήσεως οφείλεται δι' έκαστον 

των συνενωθέντων βιβλίων. 

β) Η υπό του κατά νόμον οργάνου παρά τω Χρηματιστήρια) Θεώρησις των 

τηρουμένων υπό των χρηματιστών ή μεσιτών του Χρηματιστηρίου βιβλιαρίων, 

πινακιδίων ή αποδείξεων εκτελέσεως εντολών ή καταθέσεως εγγυήσεως, μέχρις εκατόν 

φύλλων έκαστον. 

 



Β' Σχέδια - Προϋπολογισμοί - Εκθέσεις - Μελέτες 

1. Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των 

μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών, που υποβάλλονται: 

α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2%0), που υπολογίζεται στον προϋπολογισμό του έργου, 

όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές. 

Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του 

Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό 

του τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4). 

Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 622/1977 (ΦΕΚ 171 Α'). 

β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων, 

Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα έργα 

αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α', επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 

δύο τοις χιλίοις (2%<>), που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το 

τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1000) δραχμές και καταβάλλεται 

από τον μελετητή του έργου στο Δημόσιο Ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από 

την είσπραξη της αμοιβής του. 

Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες μηχανικών και 

αρχιτεκτόνων και στα αντίγραφα τους, που συντάσσονται σε κάθε περίπτωση, εκτός 

από αυτές, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και στους 

προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων και εκκαθαριστών και στα 

αντίγραφα τους επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου 150 δραχμών κατά φύλλον, 

ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 

 

Γ' Πρωτόκολλα ορκωμοσίας. 

Συμβάσεις μισθώσεως υπηρεσιών. 

Διορισμοί ανταποκριτών και πρακτόρων 

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται: 



α) Τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και 

εκκλησιαστικών υπαλλήλων ή λειτουργών, ως και υπαλλήλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου  

δρχ. 150 

β) Αι υπαλληλικοί ή οιαιδήποτε έτεραι συμβάσεις μισθώσεως υπηρεσιών 

ιδιωτών 

  ...........................................        750 

Εάν δια του αυτού εγγράφου δίδεται όρκος ή μισθούνται αι υπηρεσίαι πλειόνων 

προσώπων, οφείλονται ισάριθμα προς τον αριθμόν των προσώπων πάγια τέλη. 

2. Η σύμβασις ή τα έγγραφα διορισμού ανταποκριτού ή αντιπροσώπου ή 

πράκτορος επιχειρήσεων εν γένει ή προσλήψεως πράκτορος Κρατικών Λαχείων, ως και 

η ανανέωσις της συμβάσεως ή του διορισμού, υπόκεινται εις πάγιον τέλος 

 δρχ. 1.500 

Εάν δια του αυτού εγγράφου διορίζωνται ή προσλαμβάνωνται πλείονα 

πρόσωπα, ως αντιπρόσωποι, ανταποκριταί ή πράκτορες, οφείλονται ισάριθμα προς τον 

αριθμόν των προσώπων τούτων τέλη. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 24 

(Διαθήκαι, απογραφαί, διαμαρτυρικά, πληρεξούσια) 

 

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται: α) Αι υπό των συμβολαιογράφων 

συντασσόμενοι διαθήκαι, οι πράξεις καταθέσεως μυστικών διαθηκών και αϊ ενώπιον 

των δικαστηρίων προσαγόμεναι ιδιόγραφοι διαθήκαι.    

   δρχ. 380 

β) Αι υπό των συμβολαιογράφων συντασσόμενοι απόγραφα!   δρχ. 

380 

γ) Τα διαμαρτυρικά τα συντασσόμενα υπό συμβολαιογράφων ή δικαστικών 

επιμελητών 

 ............................................         380 

δ) Τα έγγραφα δι' ων δίδεται πληρεξουσιότης    150 



Το τέλος τούτο οφείλεται και οσάκις η πληρεξουσιότης δίδεται προφορικώς δια 

δηλώσεως καταχωριζομένης εις τα πρακτικά ή την έκθεσιν δικαστηρίων. 

Εάν δια του αυτού εγγράφου δίδεται πληρεξουσιότης: 

αα) Υπό πλειόνων ή προς πλείονας, οφείλονται τόσα πάγια τέλη όσοι οι εντολείς 

ή εντολοδόχοι 

ββ) Υπό πλειόνων προς πλείονας, οφείλονται ισάριθμα πάγια τέλη όσον το 

συνολικόν άθροισμα των εντολέων και εντολοδόχων. 

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου τα έγγραφα, ως και τα αντίγραφα 

αυτών, δι ων δίδεται πληρεξουσιότης υπό: 

α) Των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. 

β) Των ασθενών εργατών προς λήψιν βοηθήματος ή επιδόματος ασθενείας εξ 

ασφαλιστικού φορέως. 

γ) Των εν γένει υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου ή νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, προς είσπραξιν των μισθών, συντάξεων, ημερομισθίων ή 

ετέρων απολαύων ή νόμων καταβαλλομένων αυτοίς αποζημιώσεων. 

δ) Φυσικών ή νομικών προσώπων προς υπάλληλόν των, ίνα προβαίνη εις 

είσπραξιν χρημάτων ή αξιών δια λογαριασμόν των ή προς οιονδήποτε προς χρήσιν παρά 

τη Αγροτική Τραπέζη της Ελλάδος. 

ε) Οιουδήποτε προσώπου, προς παραλαβήν υπό τρίτου συστημένων 

ταχυδρομικών αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων και ταχυδρομικών επιταγών, ή 

προς είσπραξιν των επιταγών τούτων ή αποδείξεων δι' ων καταβάλλονται υπό του 

ΕΛΤΑ εις τους δικαιούχους συντάξεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως 

παροχαί του ΙΚΑ, ΟΓΑ ή ετέρων Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 25 

(Τέλη επί εγγράφων πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας) 

 

Α' Τέλη επί εισαγωγικών δίκης εγγράφων 

1. Παν εισαγωγικόν κυρίας ή παρεμπιπτούσης δίκης έγγραφον (αγωγή, αίτησις 

περί παροχής εννόμου προστασίας, ανακοπαί πάσης φύσεως, τριτανακοπαί κ.λπ.) εις 

πάντα βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον δεν προβλέπεται 



ίδιον τέλος ενώπιον: Ειρηνοδικείου       δρχ. 

110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου        200 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου       380 

2. Εισαγωγικά δικόγραφα περί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά τας ειδικάς 

διατάξεις περί μικροδιαφορών (άρθρα 483 έως 489 Κ.Πολ.Δικ.)   

   110 

3. Αιτήσεις ενώπιον του προέδρου Πρωτοδικών περί αμφισβητήσεων, ως προς 

την δικαιοδοσίαν ή την αρμοδιότητα προς συνδιαλλαγήν (άρθρον 611 παρ.3 

Κ.Πολ.Δικ.)  200 

4. Αιτήσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως 

μισθίου (άρθρα 644 και 655 και 685 έως 690 Κ.Πολ.Δικ.) ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ...................        

 .......................................................  110 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου .     

 200 

Ανακοπαί κατά διαταγής πληρωμής ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως μισθίου 

(άρθρα 653 και 690 Κ,Πολ.Δικ.) υπόκεινται εις τα τέλη της ανωτέρω παραγράφου 1. 

5. Εισαγωγικά δικόγραφα επί υποθέσεων εκ διαφορών: 

α)εκ πιστωτικών τίτλων (άρθρα 656 έως 667 Κ.Πολ.Δικ.) 

β)εκ παραδόσεως ή αποδόσεως μισθίου (άρθρα 668 έως 684 Κ.Πολ.Δικ.), και 

γ)εξ αμοιβών δια την παροχήν εργασίας (άρθρα 721 έως 725 Κ.Πολ.Δικ.) 

ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....................        δρχ. 

110 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου .     200 

Αι κλήσεις προς συζήτησιν παραπεμφθέντων ισχυρισμών (άρθρον 666 

Κ.Πολ.Δικ.) υπόκεινται εις τα τέλη της ανωτέρω παραγράφου 1. 

Η κλήσις προς συζήτησιν παραπεμφθείσης εις το αρμόδιον δικαστήριον αγωγής 

κατά την περίπτωσιν του άρθρου 658 Κ.Πολ.Δικ. υπόκειται εις τα τέλη της ανωτέρω 

παραγράφου 1. 



6. Εισαγωγικά δικόγραφα επί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά την 

διαδικασίαν των εργατικών διαφορών (άρθρα 691 έως 720 Κ.Πολ.Δικ.) ή δι' ων 

διώκεται η ικανοποίησις αξιώσεων περί διατροφής εκ του νόμου ή δικαιοπραξίας 

ενώπιον: 

Παντός δικαστηρίου ..........       δρχ. 110 

7. Αιτήσεις περί ασφαλιστικών μέτρων, αυτοτελώς υποβαλλόμενοι, ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου  ...............................       δρχ. 110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εισηγητού     200 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου .     380 

Αιτήσεις περί ασφαλιστικών μέτρων μη αυτοτελώς υποβαλλόμενα εις ουδέν 

τέλος υπόκεινται. 

Εις τα ανωτέρω τέλη υπόκεινται και πάντα τα εισαγωγικά δικόγραφα επί 

υποθέσεων εκδικαζομένων κατά την διαδικασίαν των άρθρων 726 έως 783 Κ.Πολ. 

Δικονομίας. 

8. Αιτήσεις εκδικαζόμεναι κατά την διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας 

(άρθρα 786 έως 927 Κ.Πολ.Δικ.), εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι, ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....................       δρχ. 110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εισηγητού     200 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου .    δρχ. 380 

9. Αιτήσεις περί κηρύξεως εις κατάστασιν πτωχεύσεως ή δηλώσεις περί 

παύσεως των πληρωμών 

 ...........................................       750 

10. Ανακοινώσεις δίκης, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, αιτήσεις καθορισμού 

δικαστικής δαπάνης (άρθρον 193 παρ.3 Κ.Πολ.Δικ.), ως και αιτήσεις εκκαθαρίσεως 

εξόδων 

(άρθρον 194 Κ.Πολ.Δικ.), ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....................        δρχ. 

110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εισηγητού      200 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου       δρχ. 

380 



Εάν το εισαγωγικόν έγγραφον της κυρίας δίκης επί των περιπτώσεων της 

παρούσης παραγράφου 10 υπόκειται, κατ' αλλάς διατάξεις του παρόντος, εις έλασσον 

τέλος, εις το τέλος τούτο υπόκεινται και τα εν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα 

δικόγραφα. 

Επί παρεμβάσεων ασκουμένων άνευ καταθέσεως ιδίου δικογράφου, οφείλονται 

μόνον τα τέλη τα οριζόμενα εν τοις επομένοις τίτλοις Β' και Γ' του παρόντος άρθρου, 

κατά περίπτωσιν. 

11. Αιτήσεις παραπομπής (άρθρον 49 Κ.Πολ.Δικ.)    δρχ. 

110 

12. Αιτήσεις εξαιρέσεως: 

α) Ειρηνοδικών ..................        110 

β) Μελών Πρωτοδικείων και Διαιτητών     380 

γ) Μελών Εφετείων ............        750 

δ) Μελών Αρείου Πάγου ..        1.130 

ε) Υπαλλήλων της Γραμματείας των Δικαστηρίων     110 

Προτάσεις εξαιρέσεως υποβαλλόμενοι παρά των ιδίων των ως άνω 

αναφερομένων προσώπων εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

13. Αιτήσεις περί εξαιρέσεως πραγματογνωμόνων    δρχ. 

110 

Προτάσεις εξαιρέσεως υποβαλλόμενοι υπό των ιδίων των πραγματογνωμόνων 

(άρθρον 392 Κ.Πολ.Δικ.) εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

14. Αιτήσεις περί παρατάσεως ή συντμήσεως προθεσμίας ή επαναφοράς των 

πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν (άρθρα 151 έως 160 Κ.Πολ.Δικ.) 

υποβαλλόμεναι αυτοτελώς ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....................        δρχ. 

110 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου      200 

Αιτήσεις μη αυτοτελώς υποβαλλόμενοι εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

15. Αιτήσεις περί παροχής ευεργετήματος της πενίας ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ...................         δρχ. 

50 



Παντός ετέρου Δικαστηρίου        110 

16. Αιτήσεις περί διορθώσεως ή ερμηνείας αποφάσεως, ως και αιτήσεις 

διεξαγωγής συντηρητικής αποδείξεως ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....................         δρχ. 

110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου       200 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου . » 380 Καθ' ας περιπτώσεις το 

δικαστήριον προβαίνει εις την διόρθωσιν της αποφάσεως αυτεπαγγέλτως, ουδέν τέλος 

οφείλεται. 

17. Αιτήσεις ή ανακοπαί επί υποθέσεων περί ων τα άρθρα 1018 παρ. 4, 1025 

παρ. 1, 1057 παρ. 2, 1058 και 1064 Κ.Πολ.Δικ. ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ...................       δρχ. 110 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου .     200 

18. Αιτήσεις συμβιβαστικής επεμβάσεως ειρηνοδικών (άρθρα 210 έως 215 

Κ.Πολ. Δικ.)          

 50 

19. Κλήσεις προ συζήτησιν υποθέσεως: 

α) Παραπεμφθείσης εις το αρμόδιον δικαστήριον, λόγω αναρμοδιότητας του εις 

ο αρχικώς εισήχθη η υπόθεσις δικαστηρίου, και 

β) Παραπεμφθείσης εις ιδιαιτέραν συζήτησιν δι' αποφάσεως του εις ο αύτη 

εισήχθη δικαστηρίου, υπόκεινται εις τα τέλη εισαγωγικού δικογράφου, άτινα θα 

κατεβάλλοντο, κατά περίπτωσιν, αν η υπόθεσις εισήγετο απ' ευθείας εις το δικαστήριον 

ενώπιον του οποίου απευθύνεται η κλήσις. 

Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται επί των περιπτώσεων του άρθρου 253 του Κ. 

Πολ. Δικονομίας. 

Κλήσεις εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

20. Εάν αι εις τας προηγούμενος παραγράφους αναφερόμενοι διαδικαστικοί 

ενέργειαι λαμβάνουν χωράν ουχί δια καταθέσεως δικογράφου, εις τα ανωτέρω τέλη 

υπόκεινται αι πιστοποιούσαι την άσκησιν τούτων δικαστικοί πράξεις (άρθρα 216 παρ. 

1, 219 και 236 Κ. Πολ. Δικ.). 

21. Εις τα εν ταις ανωτέρω υπ' αριθ. 1 έως 20 παραγράφοις οριζόμενα τέλη 



υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των εγγράφων, των λοιπών φύλλων μη 

υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου. 

22. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις αναφερομένων 

δικογράφων, εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

 

Β' Τέλη επί προτάσεων των διαδίκων ενώπιον των εις πρώτον βαθμόν 

δικαζόντων δικαστηρίων 

1. Προτάσεις υποβαλλόμενοι κατά την συζήτησιν των υποθέσεων, ων τα 

εισαγωγικά της δίκης έγγραφα υπόκεινται εις το εν παραγράφω 1 του προηγουμένου 

τίτλου Α' του παρόντος άρθρου τέλος: 

α) παρά του καταθέσαντος το εισαγωγικόν έγγραφον ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ........      δρχ. 200 

Μονομελούς Πρωτοδικείου      380 

Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου ..    570 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου      570 

β) παρά του αντιδίκου του καταθέσαντος το εισαγωγικόν δίκης έγγραφον 

ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου .....       110 

Μονομελούς Πρωτοδικείου      200 

Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου ..    380 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου      380 

2. Προτάσεις υποβαλλόμενοι παρά παντός διαδίκου κατά την συζήτησιν 

των εν παραγράφω 2 του προηγουμένου τίτλου 

Α' του παρόντος άρθρου υποθέσεων     50 

3. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμενοι κατά την συζήτησιν 

υποθέσεων αναφερομένων εν παραγράφοις 5 και 7 του προηγουμένου τίτλου Α' του 

παρόντος άρθρου υποβαλλόμεναι ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου ....       60 

Παντός ετέρου Δικαστηρίου      δρχ. 150 



4. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμεναι κατά την συζήτησιν 

υποθέσεων αναφερομένων εν παραγράφω 8 του προηγουμένου τίτλου Α' του παρόντος 

άρθρου ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου       δρχ. 60 

Μονομελούς Πρωτοδικείου      200 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου      380 

5. Προτάσεις παντός διαδίκου επί υποθέσεων αναφερομένων εν παραγράφω 9 

του προηγουμένου τίτλου Α' του παρόντος άρθρου.   380 

6. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμενοι επί υποθέσεων αναφερομένων εν 

παραγράφω 10 του προηγουμένου τίτλου Α' του παρόντος άρθρου ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου..      60 

Μονομελούς Πρωτοδικείου      150 

Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου   δρχ. 290 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου      290 

7. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμενοι κατά την συζήτησιν υποθέσεων 

αναφερομένων εν παραγράφοις 3, 6, 11, 14, 16 έως και 18 του προηγουμένου τίτλου Α' 

του παρόντος άρθρου ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου      δρχ. 60 

Μονομελούς Πρωτοδικείου      110 

Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου..    200 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου       200 

8. Εις τα εν παραγράφοις 1 έως και 7 του παρόντος τίτλου Β' τέλη υπόκεινται 

μόνον αι προτάσεις της πρώτης συζητήσεως εκάστης υποθέσεως. 

Προτάσεις των επομένων συζητήσεων εις ουδέν τέλος υπόκεινται: 

Πλείονες διάδικοι υπό την αυτήν υπεράσπισιν παριστάμενοι υποχρεούνται εις 

εφάπαξ καταβολήν τελών. 

Εάν υπόθεσις, παραπεμφθείσα υπό του Εισηγητού του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου, δικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αϊ προτάσεις ενώπιον 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκεινται εις τα κατά τας ανωτέρω διατάξεις τέλη, 

ανεξαρτήτως καταβολής τέλους προτάσεων ενώπιον του εισηγητού. 



9. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται επί προτάσεων των διαδίκων μη 

υπερβαινουσών τα πέντε φύλλα. Δια παν επί πλέον φύλλον καταβάλλεται πρόσθετον 

τέλος εκ δραχμών 30 επί ειρηνοδικείου, 50 επί πρωτοδικείου και 80 επί ετέρων 

δικαστηρίων. Το αυτό ισχύει και επί προτάσεων μη υποκειμένων εις τέλος. 

10. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν υποβάλλονται προτάσεις ή δεν προβλέπεται η 

υποβολή τοιούτων, το δια ταύτας οφειλόμενον τέλος καταβάλλεται επί του πρακτικού 

συνεδριάσεως του δικαστηρίου. 

11. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις εγγράφων εις ουδέν 

τέλος υπόκεινται. 

 

Γ' Τέλη επί δικογράφων ασκήσεως ενδίκων μέσων και προτάσεων 

1. Επί εφέσεων κατ' αποφάσεων: 

α) Ειρηνοδικείου     δρχ. 300 

β) Μονομελούς Πρωτοδικείου      570 

γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου ..   950 

2. Επί αντεφέσεων ασκουμένων δι' ιδίου δικογράφου κατ' αποφάσεων: 

α) Ειρηνοδικείου        200 

β) Μονομελούς Πρωτοδικείου     380 

γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου     750 

3. Επί αναιρέσεων κατ' αποφάσεων: 

α) Ειρηνοδικείου      1.130 

β) Μονομελούς Πρωτοδικείου    2.250 

γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου   3.380 

Επί αναιρέσεων κατ' αποφάσεων οιουδήποτε δικαστηρίου εκδιδομένων κατά τας 

διατάξεις των άρθρων 483 έως 489 Κ. Πολ. Δικ. (μικροδιαφοραί), ως και κατά την 

διαδικασίαν των άρθρων 691 έως 720 (διαδικασία εργατικών διαφορών) τα ως άνω 

οριζόμενα τέλη μειούνται κατά 25%. 

4. Επί ανακοπών και αναψηλαφήσεων κατ' αποφάσεων: 

α) Μονομελών Δικαστηρίων, Εισηγητών και Πολυμελών Πρωτοδικείων, 

καταβάλλονται τα εν τω τίτλω Α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, κατά περίπτωσιν 

τέλη. 



β) Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου   950 

γ) Αρείου Πάγου............    δρχ. 1.500 

5. Επί προτάσεων παντός διαδίκου υποβαλλομένων κατά την συζήτησιν των 

ενδίκων μέσων εφέσεως και αναιρέσεως ενώπιον: 

α) Πολυμελούς Πρωτοδικείου...   380 

β) Εφετείου.... δρχ.     570 

γ) Αρείου Πάγου....      950 

Αι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 10 του υπό στοιχείον Β' τίτλου του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των περιπτώσεων της παρούσης 

παραγράφου. 

6. Επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ή ισχύος αναιρεσιβληθείσης αποφάσεως 

(άρθρα 583 παρ.2 και 816 Κ.Πολ.Δικ.) πολιτικού δικαστηρίου κατάστασιν, 

απευθυνόμενων ενώπιον: » 380 

7. Επί αιτήσεων, αυτοτελώς υποβαλλομένων, περί επαναφοράς των πραγμάτων 

εις την προ της εκτελέσεως αποφάσεως 

Α) Μονομελών δικαστηρίων.....   200 

Β) Πολυμελών δικαστηρίων.....   380 

Αιτήσεις μη αυτοτελώς υποβαλλόμενοι εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

8. Επί ενδίκων μέσων ασκουμένων ουχί δια καταθέσεως δικογράφου (άρθρον 

512 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ.) εις τα κατά τον παρόντα τίτλον τέλη υπόκειται η πιστοποιούσα 

την άσκησιν τούτων δικαστική πράξις. 

9. Δικόγραφα εφέσεων και προτάσεων, υποβαλλόμενα παρά των διαδίκων κατά 

την ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου διαδικασίαν, επί υποθέσεων 

δικαζομένων κατά την διαδικασίαν των εργατικών διαφορών (άρθρα 691 έως 720 

Κώδ.Πολ.Δικ.), υπόκεινται εις το ήμισυ των τελών των παραγράφων 1, 2 και 5 του 

παρόντος τίτλου. 

10. Η διάταξις της παραγράφου 21 του υπό στοιχείον Α' τίτλου του παρόντος 

άρθρου, εφαρμόζεται και εν προκειμένω. 

11. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις αναφερομένων 

δικογράφων εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

 



Δ' Τέλη ενίων πρακτικών Πολιτικών Δικαστηρίων 

1. Πρακτικόν δημοσιεύσεως διαθήκης παρ' οιουδήποτε Δικαστηρίου.. 

  δρχ 200 

2. Πρακτικόν συνεδριάσεως δικαστηρίου επί ασφαλιστικών μέτρων εις τας 

παντός είδους Περί νομής ή κατοχής υποθέσεις 

(άρθρον 779 Κ.Πολ.Δικ.).       

 380 

Το τέλος τούτο καταβάλλεται άμα τη καταθέσει της περί αυτών αιτήσεως. 

 

Ε' Τέλη επί διαφόρων εκθέσεων και εγγράφων και καταχωρίσεων εις βιβλία 

1. Εκθέσεις: 

α) Επί των κατά το άρθρον 873 Κ.Πολ.Δικ. δηλώσεων 

     δρχ 200 

β) Επί δηλώσεων διορισμού, αντικαταστάσεως ή ανακλήσεως αντικλήτου  

200 

γ) Επί καταθέσεως εγγράφων εγγυοδοσιών (άρθρον 167 παρ 2 Κ.Πολ. Δικ.). 

 200 

δ) Επί δηλώσεων τρίτου (άρθρον 1049 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ.)  

  50 

ε) Επί της εν άρθρω 1020 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. δηλώσεως 

   50 

στ) Επί των εν άρθρω 504 παρ. 1,505 και 849 Κ.Πολ.Δικ. εκθέσεων κληρώσεων. 

δρχ 380 

ζ) Εκθέσεως σφραγίσεως και αποσφραγίσεως. 

50 

2. Έγγραφα: 

α) Επί διαιτητικών αποφάσεων  

1.130 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των λοιπών φύλλων μη 

υποκειμένων εις τέλος. Το τέλος τούτο προκαταβάλλεται εις τον διαιτητήν υπό των 

επιζητησάντων την διαιτησίαν μερών. 



β) Επί αναγγελιών, κατά την πτωχευτικήν διαδικασίαν, διαδικασίαν 

αναγκαστικής εκτελέσεως, ως και κατά τας περιπτώσεις των άρθρων 807 και 817 

Κ.Πολ. Δικονομίας.  

50 

3. Καταχωρίσεις εις βιβλία: 

α) Καταχώρησις αποφάσεως διοριζούσης διαχειριστήν (άρθρον 1090 παρ. 1 

Κ.Πολ. Δικ.). .» 380 

β) Καταχώρησις αποφάσεως διατασσούσης αναγκαστικήν διαχείρισιν 

επιχειρήσεως (άρθρον 1099 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.). 

380 

γ) Καταχώρησις αποφάσεως διατασσούσης την εξάλειψιν της εγγραφής εκ του 

κατά την προηγουμένην περίπτωσιν βιβλίου (άρθρον 1109 παρ. 2 Κ.Πολ. Δικ.).  δρχ. 

380 

 

ΣΤ' Τέλη επί εγγράφων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 

1. Αίτησις ακυρώσεως και προσφυγή    δρχ. 750 

2. Αίτησις αναιρέσεως.      750 

3. Αίτησις αναστολής.      750 

4. Εγγραφή εν τω πινακίω ..       300 

5. Δικόγραφον προσθέτων λόγων (Νόμος 4986)   300 

Εκάστου των επομένων του πρώτου φύλλων υποκειμένου εις τέλος 150 

6. Παρέμβασις ....................       450 

7. Τριτανακοπή ..................       450 

8. Προτάσεις, υπομνήματα, το πρώτον φύλλον   300 

Εκάστου των λοιπών φύλλων υποκειμένου εις τέλος.  80 

9. α) Εγγραφή εις το πινάκιον μετά πρώτην αναβολήν, αιτήσει του διαδίκου 

γενομένην          

 750 

β) Εγγραφή εις το πινάκιον μετά δευτέραν αναβολήν, αιτήσει του διαδίκου 

γενομένην 

 ............................................       1.500 



Το αυτό τέλος καταβάλλεται και δι' εκάστην εφεξής αναβολήν, αιτήσει του 

διαδίκου γενομένην. 

10. Πρακτικά συζητήσεως .       230 

11. Πρακτικά δημοσιεύσεως      δρχ. 80 

12. Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας »> 750 Εις τας περιπτώσεις των 

ανωτέρω παραγράφων 9, 10 και 12 υπόκειται εις τέλος μόνον το πρώτον φύλλον των 

πρακτικών ή αποφάσεων, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος. 

 

Ζ' Τέλη επί εγγράφων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1. Αίτησις αναθεωρήσεως πράξεως     ρχ. 150 

2. Προσφυγή      380 

3. Έφεσις ....       380 

4. Παρέμβασις      380 

5. Αίτησις αναθεωρήσεως αποφάσεως, ως και πάσα άλλη αίτησις, εφ' ης 

προκαλείται έκδοσις αποφάσεως       380 

6. Υπομνήματα, το πρώτον φύλλον      150 

Εκάστου των λοιπών φύλλων υποκειμένου εις τέλος  30 

7. Εγγραφή εις το πινάκιον      150 

8. Πρακτικά αναβολής  ..       δρχ. 300 

9. ...................................... Πρακτικά συζητήσεως    150 

10. Πρακτικά δημοσιεύσεως       80 

11. ................................... Αποφάσεις (πρωτότυπον)    600 

Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 8, 9 και 11 υπόκεινται εις τέλος 

μόνον το πρώτο φύλλον των πρακτικών ή αποφάσεων, των λοιπών φύλλων μη 

υποκειμένων εις τέλος. 

Εξαιρετικώς, τα έγγραφα της διαδικασίας επί εφέσεων, κατά καταλογιστικών 

αποφάσεων υπολόγων εν γένει, και επί προσφυγών κατά πράξεων περί κανονισμού 

συντάξεων υπόκεινται εις το ήμισυ των ως άνω οριζομένων τελών. 

12. Οσάκις, ασκούμενης εφέσεως υπό του Οικονομικού Εφόρου, ενώπιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθίσταται τούτο αρμόδιον να δικάσει και την υπό του 

φορολογουμένου ασκουμένην έφεσιν, ήτις άλλως λόγω ποσού θα υπήγετο εις την 



αρμοδιότητα των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, καταβάλλονται υπό του 

φορολογουμένου τα δια την διαδικασίαν ενώπιον των δικαστηρίων τούτων οριζόμενα 

τέλη υπό της κατωτέρω περιπτώσεως Η' του άρθρου τούτου. 

13. Τα καταβαλλόμενα υπό του προσφεύγοντος τέλη βαρύνουσι πάντοτε αυτόν, 

ασχέτως παραδοχής ή μη της προσφυγής, εφέσεως ή αιτήσεως του αναθεωρήσεως 

πράξεων ή αποφάσεων. 

Τα τέλη των ανωτέρω παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 της παρούσης περιπτώσεως 

εισπράττονται δι' αποδεικτικού εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου. 

 

Η' Τέλη επί εγγράφων ενώπιον των Φορολογικών Δικαστηρίων 

α) Δευτεροβαθμίων Φορολογικών Δικαστηρίων του Νόμου 5116/1931. 

β) Εκδικαστικής Επιτροπής Εφέσεων Α.Ν. 660/1937 «περί φόρου κύκλου 

εργασιών των εξ αλλοδαπής προερχομένων ειδών», γ) Εκδικαστικής Επιτροπής 

Εφέσεων Α.Ν. 2075/1939 «περί εκτάκτου προσωρινού φόρου επί των κερδών των 

φορτηγών πλοίων», και δ) Δευτεροβαθμίου Ειδικού Φορολογικού Δικαστηρίου Α.Ν. 

2094/1939 «περί φόρου επί του κύκλου εργασιών κ.λπ.». 

Η ενώπιον των φορολογικών τούτων δικαστηρίων διαδικασία υπόκειται εις το 

ήμισυ των τελών χαρτοσήμου, άτινα προβλέπονται δια την ενώπιον του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διαδικασίαν, όταν τούτο δικάζει ως φορολογικόν δικαστήριον. 

 

Θ' Τέλη επί αποφάσεων Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων 

1. Αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων   δρχ.  

 380 

2. Πειθαρχικοί αποφάσεις των εκκλησιαστικών αρχών και δικαστηρίων 

 150 

Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 υπόκειται εις τέλος 

μόνον το πρώτον φύλλον των αποφάσεων, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις 

τέλος. 

 

Γ Τέλη επί εγγράφων συντασσομένων υπό δικαστικών κλητήρων 



1. Πράξεις και εκθέσεις δικαστικών κλητήρων, πλην των ειδικώς εξαιρουμένων 

ή εις άλλο τέλος υποβεβλημένων       δρχ. 

50 

2. Εκθέσεις επιδόσεων εγγράφων της ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων 

διαδικασίας και εξώδικων εγγράφων       

 30 

3. Αντίγραφα υπό δικαστικών κλητήρων εκδιδόμενα   30 

 

ΑΡΘΡΟΝ 26 

(Τέλη επί των εγγράφων εν τοις Υποθηκοφυλακείοις και Ληξιαρχείοις) 

 

Α' Έγγραφα εν τοις Υποθηκοφυλακείοις 

1. Πάσαι αι περί εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως περιλήψεις δρχ. 

80 

2. Πάσα κατά νόμον καταχώρησις και σημείωσις εν τω βιβλίω διεκδικήσεων 

αναφερομένη εις δίκην ενώπιον: 

Ειρηνοδικείου  ..        380 

Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου     750 

3. Πάσαι αι αιτήσεις αϊ υποβαλλόμενοι εις έμμισθον ή άμισθον φύλακα 

υποθηκών ή μεταγραφών προς ενέργειαν πάσης εκ του νόμου ανατεθειμένης εις αυτόν 

πράξεως πάσης φύσεως        

    80 

4. Τα υπό των υποθηκοφυλάκων εκδιδόμενα: 

α) Πιστοποιητικά πάσης φύσεως       200 

β) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πάσης φύσεως     80 

5. Τα κατά το άρθρον 50 του υπ' αριθ. 434/1937 Α.Ν. «περί οργανώσεως των 

Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» καθοριζόμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα

 80 

6. Αι δια την έκδοσιν των κατά την ανωτέρω παράγραφαν 5 πιστοποιητικών και 

λοιπών εγγράφων υποβαλλόμενοι αιτήσεις      

 80 



 

Β' Έγγραφα εν τοις Ληξιαρχείοις 

1. Πάσα αίτησις περί διορθώσεως ληξιαρχικής πράξεως (συμφώνως τη 

παραγράφω 4 του άρθρου 12 της κωδικοποιήσεως των νόμων 2430 και 4485) 

 δρχ. 80 

2. Πάσα αίτησις προς καταχώρησις ληξιαρχικής πράξεως περί γεγονότος 

γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, λαβόντος χωράν προ της εκασταχού εφαρμογής του 

νόμου 2430 300 

3. Αι βεβαιώσεις προς δημοσίας, δημοτικός ή κοινοτικός αρχάς ατελώς 

4. Αντίγραφα πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων ή αποσπάσματα (πλην των 

αιτουμένων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και των αναπήρων πολέμου 

και εν γένει θυμάτων πολέμου)     δρχ. 80 

5. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εκ των ληξιαρχικών βιβλίων 80 

6. Τα οικογενειακά ληξιαρχικά βιβλιάρια ατελώς Εν περιπτώσει απώλειας 

οικογενειακού ληξιαρχικού βιβλιαρίου το χορηγούμενον δεύτερον τοιούτον 

  150 

7. Πάσα κατά το άρθρον 34 (παρ. 3) του νόμου 5097/1931 εκπρόθεσμος 

δήλωσις, περί ης η υπό στοιχείον α' περίπτωσις της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου, 

υπόκειται εις τέλος δρχ. 150 

Πάσα δε τοιαύτη, περί ης η υπό στοιχείον β' περίπτωσις, υπόκειται εις τέλος

  300 

 

ΑΡΘΡΟΝ 27 

(Τέλη επί διαφόρων ειδικών τινών αιτήσεων προς Δικαστικός Αρχάς ή 

εγγράφων τινών ενώπιον Δικαστικών Αρχών, συμβολαιογράφων κ.λπ.) 

 

1. Αντίγραφα αποφάσεων και οιωνδήποτε άλλων εγγράφων, επιφυλασσομένων 

των διατάξεων του παρόντος, δι' ων ορίζεται ατέλεια ή μειωμένα τέλη, εκδιδόμενα παρά 

των γραμματέων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, ως και 

παρά προανακριτικών υπαλλήλων εν γένει, εν σχέσει προς ποινικήν υπόθεσιν, 

υπόκεινται εις τέλος δραχμών 80 κατά φύλλον, προκειμένου περί ειρηνοδικείων και 



πταισματοδικείων, και δραχμών 120 κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν. Αντίγραφα 

εγγράφων κοινοποιουμένων αυτεπαγγέλτως εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

2. Αντίγραφα εγγράφων εκδιδόμενα παρά δικηγόρων ή των διαδίκων και 

πληρεξουσίων αυτών υπόκεινται εις τέλος δραχμών 50 κατά φύλλον. Εάν το 

εκδιδόμενον αντίγραφαν είναι αντίγραφαν εγγράφου εκδοθέντος ατελώς, το παρά 

δικηγόρου εκδιδόμενον αντίγραφαν εις ουδέν τέλος υπόκειται. 

3. Τα επικεκυρωμένα έγγραφα, αποσπάσματα και αντίγραφα τα υπό των 

συμβολαιογράφων εκδιδόμενα υπόκεινται εις τέλος δραχμών 50 ανά φύλλον. 

4. Η έκθεσις δικαστικής εκποιήσεως πλοίων  δρχ. 3.750 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των υποκειμένων εις 

τέλος, λοιπών μη  

5. Τα κοινοποιούμενα ισοζύγια πιστώσεων και χρεών ανά φύλλον . δρχ. 

80 

6. Γνωμοδοτήσεις και υπομνήματα νομομαθών ..   δρχ. 750 

Εις τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των υπολοίπων μη 

υποκειμένων εις τέλος. 

7. Σύνταξις κανονισμού αβαρίας (άρθρον 233 Κ.Ι.Ν.Δ.).  δρχ. 7.500 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των υπολοίπων μη 

υποκειμένων εις τέλος τι. 

Η επικύρωσις του κανονισμού παρά του Πρωτοδικείου εις ουδέν τέλος 

υπόκειται. 

8. Η έκθεσις του πλοιάρχου περί των κατά τον πλουν εκτάκτων συμβάντων 

(άρθρον 50 Κ.Ι.Ν.Δ.)       1.500 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των λοιπών μη 

υποκειμένων εις τέλος. 

9. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου και συμβολαιογράφου 

  80 

Εάν οι εν τη ενόρκω βεβαιώσει βεβαιούται υπό του ομνύοντος η λήψις 

χρηματικού ποσού, το πρωτότυπον της εκθέσεως υπόκειται προσθέτως εις τα αναλογικά 

τέλη, εις α κατά νόμον υπόκειται η σχέσις ην αφορά η γενομένη καταβολή, 

υπολογιζόμενα επί του ομολογουμένου ως ληφθέντος ποσού, εκτός εάν αποδεικνύηται 



εκ των προσαγομένων εγγράφων, ότι η σχέσις δι' ην η ομολογουμένη καταβολή 

υπεβλήθη εις τα οικεία αναλογικά τέλη, οπότε δεν οφείλεται το αναλογικόν τέλος. Εις 

την περίπτωσιν ταύτην δέον να αναγράφωνται τα προσαγόμενα έγγραφα εξ ων 

αποδεικνύεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. 

10. Πάσα αίτησις προς τας δικαστικός αρχάς και την γραμματείαν των 

δικαστηρίων και εισαγγελιών προς έκδοσιν πιστοποιητικού προς το συμφέρον ιδιώτου 

εις ουδέν τέλος υπόκειται. 

Τα επί των αιτήσεων όμως τούτων εκδιδόμενα πιστοποιητικά υπόκεινται εις 

τέλος δραχμών 230 ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. 

11. Αιτήσεις συγκλήσεως συγγενικού συμβουλίου.  δρχ. 150 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται το πρώτον φύλλον, των λοιπών μη υποκειμένων εις 

τέλος. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 28 

(Τέλη ποινικής διαδικασίας) 

 

1. Έφεσις κατ' αποφάσεων ή βουλευμάτων, αίτησις ακυρώσεως αποφάσεως ή 

διαδικασίας: 

α. Πταισματοδικείου ...........       δρχ. 200 

β. Μονομελούς Πλημμελειοδικείου     570 

γ. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν      750 

2. Αναίρεσις και αίτησις επαναλήψεως της διαδικασίας κατ' αποφάσεων ή 

βουλευμάτων: 

α. Πταισματοδικείου ..........       750 

β. Μονομελούς Πλημμελειοδικείου     950 

γ. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν      δρχ 1.130 

3. Ανακοπαί λιπομαρτύρων εγγράφως ή προφορικώς διατυπωθείσαι, κατά 

πάσαν περίπτωσιν ..........................        80 

4. Ανακοπαί λιπενόρκων .....      δρχ. 200 

5. Τέλη πολιτικής αγωγής: 

α. Κατά την προδικασίαν ..       200 



β. Ενώπιον συνεδριάζοντος Πταισματοδικείου    200 

γ. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν      380 

Τα τέλη ταύτα καταβάλλονται εφ' άπαξ είτε κατά την προδικασίαν, είτε κατά 

την επ' ακροατηρίου διαδικασίαν και καλύπτουν την παράστασιν του πολιτικώς 

ενάγοντος μέχρι του αμετακλήτου της αποφάσεως. 

6. Αιτήσεις, πλην μηνύσεων, και προσφυγαί, κατ' ακολουθίαν των οποίων 

εκδίδεται διάταξις, βούλευμα ή απόφασις: 

α. Του Πταισματοδικείου, δημοσίου κατηγόρου ή πταισματοδίκου 200 

β. Του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών ή ανακριτού   380 

γ. Του Πλημμελειοδικείου ή του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών  380 

δ. Του Εφετείου, Συμβουλίου Εφετών ή Εισαγγελέως Εφετών  570 

ε. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν      570 

7. Υπομνήματα υποβαλλόμενα εις ανακριτικός, εισαγγελικός και δικαστικός εν 

γένει αρχάς, εν σχέσει προς εκκρεμούσαν ποινικήν υπόθεσιν και κλήσεις μαρτύρων εκ 

μέρους διαδίκων, κατά φύλλον.       80 

8. Παν άλλο έγγραφον ή δικόγραφον της ποινικής διαδικασίας και πάσα αίτησις 

ή μήνυσις ή έγκλησις υποβαλλομένη ενώπιον αρχών ασκουσών ποινικήν δικαιοδοσίαν 

        δρχ. 80 

9. Παν απόγραφαν ποινικής αποφάσεως επιδικαζούσης αποζημίωσιν ή 

χρηματικήν ικανοποίησιν υπόκειται εις τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 3% επί του 

επιδικαζομένου ποσού. 

10. Πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 7 του παρόντος, εις τα ανωτέρω 

τέλη υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των εγγράφων, των λοιπών φύλλων μη 

υποκειμένων εις τέλος. 

11. Τα δικόγραφα και λοιπά έγγραφα της ενώπιον των Στρατοδικείων, 

Ναυτοδικείων και Αεροδικείων διαδικασίας υπόκεινται εις τα δια τα τριμελή 

πλημμελειοδικεία προβλεπόμενα τέλη, του δε Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εις τα τέλη 

της κατ' έφεσιν διαδικασίας ενώπιον των τριμελών εφετείων. 

13. Δικόγραφα και λοιπά έγγραφα της ενώπιον των δικαστηρίων ανηλίκων 

διαδικασίας εις ουδέν τέλος υπόκεινται. 

14. Επί της διαδικασίας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, 



εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου περί τελών, ενώπιον του πενταμελούς 

εφετείου δικάζοντος εις πρώτον βαθμόν. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 29 

(Τέλη επί εγγράφων της πειθαρχικής διαδικασίας) 

 

1. Το πρωτότυπον των πειθαρχικών κατηγορητηρίων, της προς απολογίαν 

κλήσεως εκ μέρους πάσης δημοσίας πολιτικής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, 

δυναμένης κατά νόμον ν' ασκήσει πειθαρχικήν δίωξιν, συμπεριλαμβανομένων και των 

δικαστικών τοιούτων, ως και το κοινοποιούμενον αντίγραφαν των εγγράφων τούτων εις 

τον διωκόμενον υπάλληλον 

 ...........................................      δρχ. 50 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των εν λόγω εγγράφων, 

των λοιπών μη υποκειμένων εις τέλος. 

Εις το αυτό ως άνω τέλος υπόκειται και το έγγραφον της απολογίας του 

διωκομένου υπαλλήλου. 

2. Τα πρωτότυπα των αποφάσεων πάσης δημοσίας πολιτικής, δημοτικής ή 

κοινοτικής αρχής, παντός Συμβουλίου και πάσης Επιτροπής, δι' ων επιβάλλεται 

Πειθαρχική τιμωρία εις τον δημόσιον πολιτικόν ή δημοτικόν ή κοινοτικόν υπάλληλον, 

περιλαμβανομένων και των αποφάσεων των δικαστικών πειθαρχικών Συμβουλίων

  .................................................  230 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των αποφάσεων, των 

λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος. 

3. Τα πρωτότυπα των αποφάσεων πάσης δημοσίας πολιτικής, δημοτικής ή 

κοινοτικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, παντός Συμβουλίου ή 

Επιτροπής, δι' ων επικυρούνται άλλαι καταδικαστικοί πειθαρχικοί αποφάσεις, είτε εξ 

επαγγέλματος, είτε μετά προσφυγήν των διωκομένων υπαλλήλων. 

Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των αποφάσεων, των 

λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος      450 



4. ......................................... Τα αποδεικτικά της επιδόσεως των εν ταις 

προηγουμέναις παραγράφοις εγγράφων εις τον υπό δίωξιν υπάλληλον  

  50 

 

ΑΡΘΡΟΝ 32 

5. 

……………………………………………………………………………………………

…. 

β) Επί συμβάσεων υποκειμένων εις αναλογικόν τέλος, συναπτομένων δε δι' 

ιδιωτικών εγγράφων και εκδιδομένων εις διπλούν ή πολλαπλούν, το εν μόνον των 

εγγράφων υποβάλλεται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου, πάντα δε τα λοιπά εις το 

πάγιον τέλος το οριζόμενον υπό της παραγράφου 17 του άρθρου 21 (νυν άρθρον 17 

παρ. ιγ) του παρόντος. Το επί του αναλογικού χαρτοσήμου γραφόμενον έγγραφον 

παραμένει, αναλόγως της συγκεκριμένης σχέσεως, εις τον πωλητήν, εις τον 

εκμισθωτήν, εις τον δανειστήν, επί άλλων δε συμβάσεων εις το υπό Διαταγμάτων 

οριζόμενον πρόσωπον, εκτός αν άλλως ήθελον συμφωνήσει οι συμβαλλόμενοι, οπότε η 

συμφωνία αυτή, ισχυρά ούσα, ρητώς μνημονεύεται εις τα έγγραφα. 

γ) Επί εγγράφων υποκειμένων εις πάγιον τέλος και εκδιδομένων εις πλείονα του 

ενός πρωτότυπα, έκαστον πρωτότυπον υπόκειται εις το αυτό τέλος. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 34 

(Έγγραφα συντασσόμενα ενώπιον συμβολαιογράφων. 

Τέλη μεταγραφής) 

 

1. α) Όσα έγγραφα είναι νόμω τελείως απηλλαγμένα παντός τέλους χαρτοσήμου 

γράφονται εφ' απλού χάρτου και αν συντάσσωνται ενώπιον συμβολαιογράφου. 

β) Παν έγγραφον απαλλασσόμενον των τελών χαρτοσήμου κατά την σύνταξιν ή 

έκδοσιν αυτού απαλλάσσεται και των τελών της μεταγραφής. Εάν το έγγραφον 

υπόκειται εις το πάγιον τέλος κατά την σύνταξιν ή έκδοσιν αυτού, δια την μεταγραφήν 

αυτού καταβάλλεται πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 150. 

2. Εις ο αναλογικόν ή πάγιον τέλος χαρτοσήμου υπόκειται έγγραφον τι, εις το 



αυτό υπόκειται τούτο και εάν καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου. 

3. Όσα έγγραφα δεν προβλέπονται υπό του παρόντος νόμου ως υποκείμενα εις 

αναλογικόν είτε εις πάγιον τέλος εάν συντάσσωνται ενώπιον συμβολαιογράφου, 

υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (νυν) 150. 

β) ν. 1587/1950, άρθρον 19 παρ.1 

Επί των από 1 Ιανουαρίου 1951 και εφεξής μεταβιβάσεων ακινήτων, 

πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, πλοίων ή μεριδίου αυτών δεν επιβάλλονται: α) 

αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου και κατά περίπτωσιν προξενικόν τέλος δια τε το 

συμβόλαιον δια την μεταγραφήν αυτού, 

και β) .....................................................  

Επί μεταβιβάσεων τούτων επιβάλλεται πάγιον τέλος χαρτοσήμου δραχμών (νυν) 

150 δι' έκαστον συμβόλαιον και δι' εκάστην αίτησιν μεταγραφής αυτού. 

γ) ν.δ.3842/1958, άρθρον 7  

παρ.1 Συμβάσεις προικός και δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, ανεξαρτήτως 

αριθμού φύλλων του εγγράφου, μέχρι ποσού τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμών 

υπόκεινται εις πάγιον τέλος χαρτοσήμου δραχμών (νυν) 1.500, πέραν δε του ποσού 

τούτου εις τέλος δραχμών (νυν) 3.000. 

παρ.2. Εις το ήμισυ πάγιον τέλος της προηγουμένης παραγράφου υπόκειται και 

η μεταγραφή των συμβάσεων δωρεάς και προικός. 

παρ.3. Καταργούνται τα επί των συμβάσεων δωρεάς και προικός και επί της 

μεταγραφής των αυτών συμβάσεων αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, τα δε δικαιώματα του 

Ταμείου Συντάξεων Νομικών μειούνται εις το ήμισυ. 

δ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την παρ. 3 άρθρο 18 

ν.2459/1997. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Άρθρο 19 

Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών 

 



6. Υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1642/1986, έχουν όλοι όσοι ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, 

ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμενης 

αξίας. Για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές δηλώσεις έναρξης 

δραστηριότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας σχετική βεβαίωση. 

Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και για τις δηλώσεις μεταβολών, εφόσον αφορούν 

στην ίδρυση υποκαταστήματος ή είσοδο νέου μέλους, σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, 

με οποιαδήποτε αιτία. 

Στις κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες βεβαιώσεις επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, 

χωρίς τούτο να προσαυξάνεται με εισφορά Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις κατωτέρω 

διακρίσεις: 

 

Α. Φυσικά πρόσωπα: 

α. Δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000), εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή 

κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές. 

β. Δραχμές επτάμισι χιλιάδες (7.500), εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σε 

κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε χωριά 

ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. 

γ. Δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000), εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε 

πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους. 

δ. Δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις 

άνω των 50.000 κατοίκων. 

 

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες 

(15.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλεται επί πλέον με βάση τον 

τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα: 

α. Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία 

Α, κατά τις διακρίσεις αυτής 



β. Προκειμένου περί ετερορρύθμων μελών το τέλος, που ορίζεται στην 

κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημένο κατά 50%. 

 

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000). 

Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην 

κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης δραστηριότητας 

από τις εταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

 

Δ. Το πάγιο τέλος, που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομόρρυθμων, 

ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στη βεβαίωση που 

εκδίδεται συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής 

δραστηριότητας για την είσοδο κάθε νέου μέλους σ' αυτές με οποιαδήποτε αιτία. 

 

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000). 

Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο των Κοινοπραξιών της παραγράφου 

2 του άρθρου 1 του π.δ.99/ 1977 (ΦΕΚ 34 Α') επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που 

ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης 

της δραστηριότητας της Κοινοπραξίας. 

 

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες δραχμές διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000). 

 

Ζ. Λοιπά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες 

(15.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος που 

χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης. 

 

Η. Το τέλος, που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαίρεση το τέλος για 

τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, 

επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως 

μεταβολής δραστηριότητας, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος. 



Το τέλος, που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εισπράττεται 

με αποδεικτικό πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που εκδίδει την κατά 

τα ανωτέρω βεβαίωση. 

ε) ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1884/1990 

 

Άρθρο 34 

Πάγιο τέλος χαρτοσήμου επιτηδευματιών 

 

1. Το πάγιο τέλος, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 19 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') για κάθε υποκατάστημα, επιβάλλεται και στην 

περίπτωση, που το υποκατάστημα ιδρύεται συγχρόνως με την υποβολή εκ μέρους των 

υπόχρεων της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας. 

2. Σε περίπτωση που επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της ή την επαγγελματική 

της εγκατάσταση σε τόπο, που κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του 

ν.1882/1990 προβλέπεται μεγαλύτερο πάγιο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά του πάγιου 

τέλους κατά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περί υποβολής δήλωσης μεταβολής 

δραστηριότητας. 

3. Στα λοιπά πρόσωπα της κατηγορίας Ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του 

ν.1882/1990 περιλαμβάνονται και οι ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) του 

ν.383/1976 (ΦΕΚ 182 Α'), καθώς και οι ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 (ΦΕΚ 192 

Α'). 

4. Οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης 

δραστηριότητας από επιχειρήσεις, που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση κατά 

τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α'), όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο πάγιο 

τέλος των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν.1882/1990. 

5. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται με τις ισχύουσες 

διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, δεν καταλαμβάνουν τα τέλη χαρτοσήμου των 

βεβαιώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν.1882/1990. 

 

στ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2459/1997 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 18 

Αναμόρφωση πάγιων τελών χαρτοσήμου 

 

1. Το άρθρο 18 του π. δ/τος 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

2. Τα τέλη χαρτοσήμου του άρθρου 18 του π. δ/τος 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α'), 

εφόσον δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές δύνανται να 

εισπράττονται και με τα χρησιμοποιούμενα εκάστοτε παράβολα είσπραξης τελών 

χαρτοσήμου. 

 

Άρθρο 20 

Άλλες διατάξεις 

 

1. 

……………………………………………………………………………………………. 

8. Οι εκδιδόμενες βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης μεταβολής 

δραστηριότητας στις περιπτώσεις ίδρυσης πρόσκαιρων υποκαταστημάτων σε 

προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους, κατά την έννοια του Κ.Β.Σ. δεν υπόκεινται από 

1.1.1996, για τις πέραν της πρώτης υποβαλλόμενες δηλώσεις, στα τέλη χαρτοσήμου που 

επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η' της παραγράφου 6 του 

άρθρου 19 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'). 

 

Άρθρο 26 

 

α) π.δ. 28/7/1931 

 

Άρθρο 18 

 

Α. Άδειες 



 

4. Κατ' εξαίρεση οι κατωτέρω άδειες και οι τυχόν ανανεώσεις αυτών υπόκεινται 

σε τέλη ως ακολούθως: 

β) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού αυτοκινήτου δραχμές πέντε 

χιλιάδες (5.000). 

γ) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού, δικύκλου ή τρίκυκλου αυτοκινήτου 

δραχμές δύο χιλιάδων (2.000). 

 

β)ν.4169/1961 

Άρθρο 11 παρ.1, Γ, όπως ισχύει 

 

Γ. Πρόσθετον ποσοστόν επί των τελών χαρτοσήμου. 

Το ποσοστόν τούτο ορίζεται ως είκοσι τοις εκατό (20%) επί τω κατά τας 

διατάξεις του Διατάγματος της 28 Ιουλίου 1931 «περί κωδικός των νόμων περί τελών 

χαρτοσήμου» ως ισχύει σήμερον, ως και των υπό ετέρων νόμων ή διαταγμάτων 

προβλεπομένων πάσης φύσεως αναλογικών και παγίων τελών χαρτοσήμου. 

 

γ) ν. 187/1943 

Άρθρο 10παρ.1 

 

Εκάστη απόδειξης εκδιδομένη παρά των ταμείων Δήμων, Κοινοτήτων ή 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως και των κατ' εντολήν τούτων ενεργούντων 

(τραπεζών, κ.λπ.), δια πληρωμάς ενεργούμενος δια τα ταμεία ταύτα και εις τα ταμεία 

ταύτα, ή τους κατ' εντολήν τούτων ενεργούντος, υποβάλλεται εν πάση περιπτώσει εις 

τέλος χαρτοσήμου της εμπορικής κλίμακας (νυν 2%) είτε φέρει τα στοιχεία κανονικής 

αποδείξεως, περί εξοφλήσεως υποχρεώσεως είτε φέρει μορφήν απλής αποδείξεως περί 

γενομένης καταθέσεως ή οιανδήποτε άλλην εν γένει μορφήν. 

 

δ)ν.2556/1997 

Άρθρο 10 

 



2. Το άρθρο 6 του ν.984/1979, όπως ισχύει με τις υπουργικές αποφάσεις 

Φ.22/919/167-1990 (ΦΕΚ 477 Β') και Φ.22/1392/30-11-1990 (ΦΕΚ 773 Β') 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Η υπέρ του Τ.Σ.Α. πάγια εισφορά, περί της οποίας οι διατάξεις των 

περιπτώσεων ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 404/1974 (ΦΕΚ. 127 Α'), 

καθορίζεται ως ακολούθως: 

α) Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ι.Χ. δραχμές είκοσι 

χιλιάδες (20.000). 

β) Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δ.Χ. δραχμές τριάντα 

χιλιάδες (30.000). 

γ) Πα την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, 

δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000)». 

 

Άρθρο 27 

α) ν.δ. 1146/1972 

 

Άρθρο 4 

 

1. Επιφυλασσομένων επί συστάσεως προικός ή δωρεάς των ειδικών διατάξεων, 

περί διαφόρου υπολογισμού των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου δια τας μεταβιβάσεις 

της κυριότητας επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών υπό αίρεσιν, ή άνευ 

αιρέσεως, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τα δια των επομένων διατάξεων του 

παρόντος άρθρου οριζόμενα αναλογικά και κλιμακωτά πάγια τέλη χαρτοσήμου. 

2  ............................................................  

3  ...........................................................  

4. Οι συντελεσταί των, δι' εκάστην μεταβίβασιν της 

κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, εν παραγράφω 1 του 

παρόντος άρθρου αναφερομένων τελών χαρτοσήμου ορίζονται, κατά κατηγορία 

αυτοκινήτων οχημάτων, ως ακολούθως: 

α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως: 



Δι' ισχύν κινητήρας μέχρι και τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων εις δραχμάς 

4.500 ανά ίππον. 

Δι' ισχύν κινητήρας μεγαλυτέραν των τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων εις 

δραχμάς 18.000, προσαυξανόμενος κατά 1.800 δραχμάς, δι' έκαστον επί πλέον των 

τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων ισχύος κινητήρας. 

β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, εις δραχμές 

720 ανά φορολογήσιμον ίππον. 

γ) Μοτοσυκλέτται, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εις δραχμάς 3.600 ανά 

φορολογήσιμον ίππον. 

δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, πάσης κατηγορίας και χρήσεως: 

Δια μικτόν βάρος μεγαλύτερον των τεσσάρων (4) τόνων εις δραχμάς 19.200, 

προσαυξανόμενος κατά 1.800 δραχμάς δι' έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) τόνων 

μικτού βάρους. 

ε) Λεωφορεία, πάσης κατηγορίας και χρήσεως εις δραχμάς 1.500 ανά θέσιν 

καθήμενου επιβάτου και εις δραχμάς 300 ανά θέσιν όρθιου επιβάτου. 

5. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος δημοσίας χρήσεως, 

πάσης κατηγορίας, εις ας περιπτώσεις αύτη επιτρέπεται, πλην των υπό της 

προηγουμένης παραγράφου οριζομένων τελών χαρτοσήμου, καταβάλλεται επί πλέον, 

υπέρ του Δημοσίου και τέλος χαρτοσήμου οριζόμενον εις ποσοστόν ενός και 

πεντήκοντα εκατοστών επί τοις εκατόν (1,50%) επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας 

τούτου (υπεραξία), κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως. Δια κοινής αποφάσεως των 

Υπουργών Οικονομικών και της Ναυτιλίας, Μεταφορέων και Επικοινωνιών, 

δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζεται δια τον άνω 

σκοπόν εκάστοτε η αξία των μεταβιβαζομένων αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 

οχημάτων ως δημοσίας χρήσεως (υπεραξία), αναλόγως προς τας κρατούσας εν τη 

αγορά συνθήκας, συνθήκας εκμεταλλεύσεως εκάστης κατηγορίας τούτων. 

6. Επί μεταβιβάσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών, 

οιασδήποτε κατηγορίας και χρήσεως, τα κατά την παράγραφαν 4 του παρόντος άρθρου 

οριζόμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου μειούνται κατά πέντε επί τοις εκατόν (5%), δι' 

έκαστον έτος κυκλοφορίας εν Ελλάδι του μεταβιβαζομένου οχήματος. Η μείωσις αύτη 

δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή εν συνόλω τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις 



εκατόν (75%) των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου. Δια τον υπολογισμόν των κατά 

τα ανωτέρω ετών κυκλοφορίας, ως πρώτον έτος λογίζεται το έτος εντός του οποίου 

εξεδόθη το πρώτον άδεια κυκλοφορίας δια τον αυτοκίνητον εν Ελλάδι. 

Εξαιρετικώς, επί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών υπό του 

Κρατικού Οργανισμού Διαχειρίσεως Πλεονάζοντος Συμμαχικού Υλικού (Ο.ΔΙ.Σ.Υ), το 

τέλος χαρτοσήμου ορίζεται εις ποσοστόν εξ ενός και πεντήκοντα εκατοστών επί τοις 

εκατόν (1,50%) επί του τιμήματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εκδίδεται υπό του Ο.ΔΙ.Σ.Υ. 

βεβαίωσις ατελώς, εις ην αναγράφεται το τίμημα και παν έτερον στοιχείον απαραίτητον 

δια την πραγματοποίησιν της μεταβιβάσεως. Η βεβαίωσις αύτη, προκειμένης 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος, αναπληροί την υπό των 

διατάξεων τούτων προβλεπομένην βεβαίωσιν. 

7. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου οχήματος 

ή μοτοσικλέτας, τα υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενα προς καταβολήν τέλη 

χαρτοσήμου επιμερίζονται αναλόγως. 

8. Επί πάσης, συμφώνως τω παρόντι Ν.Δ/πι, μεταβιβάσεως κυριότητος, εν όλω 

ή εν μέρει, επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, ο υπό του άρθρου 10 παρ. 

1εδαφ.ιστ' του Νόμου 4114/1960 «περί του κωδικός του Ταμείου Νομικών» 

προβλεπόμενος πόρος ορίζεται εφεξής εις το ήμισυ (1/2) των κατά τας παραγράφους 4 

και 6του παρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου οριζομένων τελών χαρτοσήμου. 

Ειδικώς, προκειμένου περί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, ο πόρος 

ούτος προσαυξάνεται εισέτι κατά εν επί τοις εκατόν (1%) επί του ποσού της αξίας της 

αδείας κυκλοφορίας (υπεραξίας) του αυτοκινήτου. Δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου 

προτάσσει των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος εισπράξεως του πόρου 

τούτου ως και πάσα εν προκειμένου αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

β) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Αριθ. Κ. 1563/92 / 25-1-1973 

 



Περί καθορισμού της αξίας της αδείας κυκλοφορίας (υπεραξία) των 

μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων Δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπ' όψιν: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1146/1972 «περί τρόπου 

μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσικλετών». 

2. Τας εν τη αγορά κρατούσας συνθήκας εκμεταλλεύσεως εκάστης κατηγορίας 

αυτοκινήτων οχημάτων Δημοσίας χρήσεως εν γένει, αποφασίζομεν: 

Καθορίζομεν από 1ης Απριλίου 1973 την αξίαν της αδείας κυκλοφορίας 

(υπεραξίαν) των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων Δημοσίας χρήσεως πάσης 

κατηγορίας, εφ' ης υπολογίζονται τα υπό της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1146/1972 

προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου, ως κάτωθι: 

Κατηγορία αυτοκινήτων Αξία αδείας (υπεραξία) 

Ι. Φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) ωφελίμου φορτίου: 

1)' £ έως 3/4 του τόνου Εις δρχ 100.000 

2) 1 τόνον »  ............. 120.000 

3) 2 τόνων »  .............. 150.000 

4) 3 τόνων »  .............. 180.000 

5) 4 τόνων »  ............. 200.000 

6) 5 τόνων »  .............. 230.000 

7) άνω των 5 τόνων 

προστίθεται ανά τόνον ............. »   25.000 

8) Βυτιοφόρο εκκενώσεως βόθρων, γερανοφόρα και βυτιοφόρο μεταφοράς 

ασφάλτου: 

α) Έχοντα έδραν την περιφέρειαν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και την 

Θεσ/νίκην. 



 Εις το, δια τα αντιστοίχου ωφελίμου φορτίου κοινά φορτηγά αυτοκίνητα 

Δ.Χ. καθοριζόμενον ποσόν. 

Κατηγορία αυτοκινήτων 

β) Έχοντα έδραν την υπόλοιπον Ελλάδα. 

 

Αξία αδείας (υπεραξία) 

Εις το 1/3 του ποσού του καθοριζόμενου δια τα αντιστοίχου ωφελίμου φορτίου 

κοινά φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. εφ' όσον υφίσταται απαγόρευσις μετατροπής των εις 

οχήματα ετέρας κατηγορίας. Εάν δεν υφίσταται τοιαύτη απαγόρευσις εις το, δια τα 

αντιστοίχου ωφελίμου φορτίου κοινά φορτηγά Δ.Χ. καθοριζόμενον ποσόν. 

 

9) Βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων  

Εις το, δια τα αντιστοίχου ωφελίμου φορτίου κοινά φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. 

καθοριζόμενον ποσόν προσηυξημένον κατά ποσοστόν 10%. 

 

10) α) Βυτιοφόρο μεταφοράς ύδατος, χημικών ουσιών και υγραερίων. 

β) Ψυγεία, ως και ειδικώς διασκευασμένα φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. 

χρησιμοποιούμενα δια την μεταφορά σφαγίων, εξομοιούμενα κατά τούτο προς ψυγεία. 

Εις το 1/3 του ποσού του καθοριζομένου δια τα αντιστοίχου ωφελίμου φορτίου 

κοινά φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. εφ' όσον υφίσταται απαγόρευσις μετατροπής των εις 

οχήματα ετέρας κατηγορίας. 

Εάν δεν υφίσταται τοιαύτη απαγόρευσις εις το, δια τα αντιστοίχου ωφελίμου 

φορτίου κοινά φορτηγά Δ.Χ. καθοριζόμενον ποσόν. 

Κατηγορία αυτοκινήτων    Αξία αδείας (υπεραξία) 

II. Λεωφορεία αυτοκίνητα 

Δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) 

1) Αστικά: 

α) ΕΚΤΕΛ: Ενοποιημένον 

Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων 

Λεωφορείων (Αθηνών) Εις δρχ .     400.000 

β) ΚΤΕΛ: Κοινά Ταμεία Εισπράξεων 



Λεωφορείων (Υπολοίπου Ελλάδος)   250.000 

2) Υπεραστικά: 

α) Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης   400.000 

β) Νομών Υπολοίπου Ελλάδος .      300.000 

III. Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως 

(Δ.Χ.) μετά ή άνευ μετρητού: 

1) Έχοντα έδραν Δήμους ή Κοινότητας κείμενος εντός της περιμετρικής 

ζώνης Αθηνών-Πειραιώς (χρήσις τιμολογίου Ι.) 

α) Βενζινοκίνητα Εις δρχ ............   550.000 

β) Πετρελαιοκίνητα » .................    600.000 

2) Έχοντα έδραν Δήμους ή Κοινότητας κείμενος εις απόστασιν μέχρις 

είκοσι (20) χιλιομέτρων εκ του Κέντρου των Αθηνών, πλην της αμέσως ανωτέρω 

περιπτώσεως (1) και της νήσου Σαλαμίνος. 

α) Βενζινοκίνητα ........................ Εις δρχ   350.000 

β) Πετρελαιοκίνητα.................... »    400.000 

3) Λοιπών Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής 

α) Βενζινοκίνητα ........................ Εις δρχ   150.000 

β) Πετρελαιοκίνητα....................     250.000 

4) Θεσσαλονίκης 

α) Βενζινοκίνητα Εις δρχ    350.000 

β) Πετρελαιοκίνητα »      400.000 

5) Πατρών 

α) Βενζινοκίνητα Εις δρχ     200.000 

β) Πετρελαιοκίνητα »      300.000 

Κατηγορία αυτοκινήτων Αξία αδείας (υπεραξία) 

6) Λοιπών Πρωτευουσών Νομών 

α) Βενζινοκίνητα Εις δρχ    120.000 

β) Πετρελαιοκίνητα >      200.000 

7) Λοιπών Επαρχιών 

α) Βενζινοκίνητα Εις δρχ    100.000 

β) Πετρελαιοκίνητα »>      150.000 



γ) ν.2459/1997 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επιβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό 

(20%) στα τέλη χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α.-Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε. τα υπέρ οποιουδήποτε 

άλλου τρίτου προβλεπόμενα, από τις σχετικές με αυτούς διατάξεις, έσοδα από 

κρατήσεις, εισφορές, τέλη, δικαιώματα κ.λ.π. που υπολογίζονται από τέλη χαρτοσήμου, 

εξακολουθούν να υπολογίζονται στα τέλη χαρτοσήμου στα οποία υπολογίζονταν και 

πριν από την αύξηση που γίνεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

(Βάσει της διάταξης αυτής ο νόμος υπέρ του Ταμείου Νομικών προκειμένου 

περί μεταβίβασης της κυριότητας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και δίκυκλου ή τρίκυκλου 

αυτοκινήτου Ι.Χ. ανέρχεται στο 1/36 των τελών χαρτοσήμου). 

δ) ν. 1759/1988 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

3. Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την δημοσίευση του παρόντος 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζεται υπέρ του Τ.Σ.Α.: 

α) Ποσοστιαία εισφορά 3% στη μεταβιβαζόμενη συνολική αξία κάθε 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης ή ποσοστού αυτού, καταβαλλόμενη κατά ίσα μέρη από 

τους συμβαλλόμενους. 

Η εισφορά συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τα υπόλοιπα τέλη υπέρ 

του Δημοσίου μετά από ειδικό σημείωμα του οργάνου που θα συντάξει την πράξη 

μεταβίβασης και αποδίδεται στο Τ.Σ.Α. μέσα σε ένα τρίμηνο από την είσπραξη της. 

 

Άρθρο 28 

 

α) ν.2367/1953 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1326/1983, το άρθρο 

12 του ν. 1870/1989, το άρθρο 9 παρ.1 του ν. 1884/1990, το άρθρο 115 παρ.3 του 

ν.2362/1995, το άρθρο 18 παρ.1 του ν.2386/96 και το άρθρο 28 παρ.1 του ν.2556/1997 



 

Άρθρο 15 

 

1. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων είναι ετήσια και ορίζονται, 

για κάθε κατηγορία ως εξής: 

 

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης 

α) Αυτοκίνητα επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) δραχμές 20.000 

β) Αυτοκίνητα φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, μπετονιέρες, 

δραχμές 5 το κιλό ωφέλιμου φορτίου. 

γ) Ρυμουλκά (τράκτορ), δραχμές 81 ο ίππος ισχύος του κινητήρα. 

δ) Λεωφορεία βενζινοκίνητα, δραχμές 114η θέση. 

ε) Λεωφορεία β' τάξης (φορτοεπιβατικά) βενζινοκίνητα, δραχμές 114 η θέση και 

1 το κιλό ωφέλιμου φορτίου. Πετρελαιοκίνητα, δραχμές 187 η θέση και 1 το κιλό 

ωφέλιμου φορτίου. 

στ) Λεωφορεία πετρελαιοκίνητα. 

Αστικά επαρχιών, δραχμές 114η θέση. Υπεραστικά, δραχμές 284 η θέση. 

Λοιπά λεωφορεία (τουριστικά), δραχμές 1625 η θέση. 

ζ) Αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, δραχμές 

244 ο ίππος ισχύος του κινητήρα. 

η) Μοτοσικλέτες τρίκυκλες φορτηγές δραχμές 5 το κιλό ωφέλιμου φορτίου. 

ν. 2523/1997 

 

Άρθρο 7 

 

Πρόστιμα για παραβάσεις στην προμήθεια του ειδικού σήματος των τελών 

κυκλοφορίας 

1. Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των αυτοκινήτων 

οχημάτων, την προμήθεια σήματος μικρότερης κατηγορίας ή την παράλειψη 

προμήθειας σήματος, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που 

αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του οχήματος. Όταν το όχημα απαλλάσσεται από τα 



τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών 

κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του. 

2. Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και επτακόσια ογδόντα πέντε 

(785) κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες 

(10.000) δραχμές. Επίσης, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και 

στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής 

αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως 

είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Το πρόστιμο των δέκα 

χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής του 

ειδικού σήματος, εφόσον αφαιρεθούν οι πινακίδες λόγω μη επικόλλησης του σήματος. 

 

ν. 2275/1994 

Άρθρο έβδομο 

 

Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 

Α') και του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ181 Α') 

11. Για τα οχήματα που περιγράφονται στη διάταξη της παραγράφου 1 του 

άρθρου 36 του ν. 2093/1992 για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση, δεν έγινε μέχρι 

31 Μαρτίου κάθε έτους προμήθεια του οριζόμενου, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 

του ίδιου άρθρου, ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας του προηγούμενου έτους ή έγινε 

προμήθεια ειδικού σήματος μικρότερης κατηγορίας, η ονομαστική αξία του σήματος 

που αντιστοιχεί στο όχημα, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο 

εκπρόθεσμης προμήθειας του σήματος βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ και 

καταβάλλονται εφάπαξ από τα πρόσωπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 16 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α') μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Ιουνίου. Στην περίπτωση που είχε γίνει προμήθεια σήματος μικρότερης 

κατηγορίας, δεν αφαιρείται το ποσό που καταβλήθηκε για την προμήθεια του σήματος 

αυτού. 

Εφόσον γίνει βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο, για όχημα για το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες ή και η 

άδεια κυκλοφορίας, επειδή δεν έφερε το ειδικό σήμα του έτους στο οποίο αφορά η 



βεβαίωση, για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται η 

προσκόμιση στην αρμόδια αστυνομική αρχή του αποδεικτικού καταβολής ολόκληρου 

του απαιτούμενου ποσού. 

Στην περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνει από 1ης Απριλίου μέχρι την 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο βεβαίωση, τα ποσά που βεβαιώθηκαν 

διαγράφονται. 

Τα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου αφορούν τέλη 

κυκλοφορίας έτους 1994 και επομένων. 

12. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 προστίθεται εδάφιο, που 

έχει ως εξής: 

«Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη 

προμήθεια του προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό ειδικού σήματος τελών 

κυκλοφορίας». 

 

στ) ν. 1759/1988 

άρθρο 33 παραγ. 3 

 

Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζεται υπέρ του ΤΣΑ: 

Ποσοστιαία εισφορά ίση με το 25% του συνόλου των τελών κυκλοφορίας κάθε 

επαγγελματικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης. Το κατά το προηγούμενο εδάφιο 

ποσοστό μπορεί να αυξάνεται μετά γνώμη του Δ.Σ. του ΤΣΑ με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο τρόπος είσπραξης της παραπάνω εισφοράς καθορίζεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Άρθρο 29 

 

Νέες διατάξεις. 

Άρθρο 30 παράγραφος 1 



 

ν.2515/1997 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

5. Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε παιγνιομηχάνημα, στο οποίο 

εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά παίγνια, 

με σκοπό την εκμετάλλευση σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες 

αναγνωρισμένων σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), 

καθώς επίσης και σε κάθε τραπέζι, που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και 

υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής: 

α. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, σε είκοσι 

πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή 

μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια 

παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην 

επόμενη περίπτωση. 

β. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν 

περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, 

καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) 

δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για 

κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 

γ. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 

κατοίκους, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, 

ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη 

διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 

δ. Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους, σε 

εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή 

μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια 

παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 



ε. Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, σε εκατόν σαράντα 

χιλιάδες (140.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού 

παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με 

παιγνιόχαρτα. 

στ. Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε εκατόν ογδόντα 

χιλιάδες (180.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού 

παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με 

παιγνιόχαρτα. 

6. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου ή κοινότητας λαμβάνεται 

υπόψη η τελευταία απογραφή. 

Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου ως ένας Δήμος. Το αυτό ισχύει και για το Πολεοδομικό Συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ειδικά διασκευασμένα 

τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά 

τα οποία φέρουν σταθερή ή μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) ή άλλου 

πρόσφορου επιτρεπόμενου μέσου. 

 

Άρθρο 30 παράγραφοι 2 και 3 

 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 31 παράγραφος 1 ν. 2648/1998 

 

Άρθρο 27 

 

1. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15α του προεδρικού διατάγματος της 28ης 

Ιουλίου 1931, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 



«1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην 

Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το ποίο ορίζεται ως ακολούθως: 

Για ονομαστική αξία δρχ.    1 - 100.000 δρχ.  500 

   100.001 - 200.000δρχ.  1.000 

   200.001 - 400.000    2.000 

   400.001 - 600.000    3.000 

   600.001 - 800.000   4.000 

   800.001-1.000.000   5.000 

   1.000.001-1.400.000   7.000 

   1.400.001-1.800.000   9.000 

   1.800.001-2.200.000   11.000 

   2.200.001-2.600.000   13.000 

   2.600.001-3.000.000   15.000 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης 

των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις 

(5%ο) για την πέραν των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών ονομαστική αξία 

αυτών. 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή 

γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς. 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για 

συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) 

δραχμές εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για 

συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού 

εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας τριών 

εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και με χρήση κινητού επισήματος ή αποδεικτικού 

πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 

του άρθρου 3 του κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή 

περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή.» 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ορίζεται η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων 

ειδικών εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και 



καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 31 παράγραφοι 2 έως και 13 

 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 31 παράγραφος 14 

(ν. 1439/1984 άρθρο 19) 

 

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67 Α') όπως ισχύει, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή 

προϊόντα ορίζεται από 21.1.1984 ως ακολούθως: 

 

Είδος   ` Δασμ.   Ποσό  Μονάδα 

Διάκριση  φόρου   Επιβολής 

σε δρχ. 

Ι. Θείο ακατέργαστο   25.03Α  400   τόνος 

 

Άρθρο 32 

α) ν. 1599/1986 

 

Άρθρο 8 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

1. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα 

αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, μπορεί ν' αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή 

υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που 

συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών. 

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 



Κυβέρνησης και Οικονομικών. 

 

β) ν. 2579/1998 

Άρθρο 13 

Αύξηση της αξίας των υπεύθυνων δηλώσεων 

του ν. 1599/1986 

Κατάργηση ορισμένων πάγιων τελών χαρτοσήμου 

 

1. Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη 

δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), αυξάνεται από 1η Μαρτίου 1998 σε τριακόσιες (300) δραχμές. 

 

Άρθρο 33 

α) ν. 1676/1986 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 6 

Επιβολή φόρου 

 

Επιβάλλεται φόρος με την ονομασία «ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

Άρθρο 7 

Αντικείμενο φόρου 

 

Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6, είναι: 

β. τα ακαθάριστα έσοδα των αυτών τραπεζών που προκύπτουν στην Ελλάδα και 

προέρχονται από τόκους, προμήθειες, μεσιτείες, προεξοφλήματα, νομισματικές ή 



συναλλαγματικές διαφορές, διαφορές τιμήματος και κάθε φύσης εισοδήματα ή 

ωφέλειες, έστω και αν προέρχονται από συμπτωματικές εργασίες. 

 

Άρθρο 10 

Συντελεστής φόρου 

 

Ο συντελεστής φόρου ορίζεται: 

α ...........................................................  

β. σε 8% για τα ακαθάριστα έσοδα που προβλέπει η περίπτωση β' του άρθρου 7. 

β) ν. 2166/1993 Άρθρο 6 

1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται στα έσοδα των 

τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 

(ΦΕΚ 204 Α'), καταργείται. 

Στα έσοδα αυτά και στις παρεπόμενες αυτών συμβάσεις δεν επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου ή φόρος κύκλου εργασιών. 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1994 και 

καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 

ημερομηνία αυτή. 

 

γ) ν. 2187/1994 

Άρθρο 2 

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των 

τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 

(ΦΕΚ 204 Α') μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 1994 και 

καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 

ημερομηνία αυτή.» 

 

δ) ν. 2515/1997 



Άρθρο 22 

 

β.1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των 

τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 

(ΦΕΚ 204 Α'), όπως ισχύει, μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.9.1997 και 

καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 

ημερομηνία αυτή. 

 

ε) ν. 2601/1998 

Άρθρο 16 

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως ισχύουν, 

εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή 

πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α') και έχουν λάβει άδεια 

λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α'), από τον 

κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 1 

Παράγραφος 8 άρθρου 13 ν.δ. 12/2-1.3.1923 

 

8. Αι περιούσιοι παντός αποβιώσαντος ακλήρου πολιτικού υπαλλήλου, αϊ εις το 

δημόσιον κατά νόμον περιερχόμεναι. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 2 

Παράγραφος 21 άρθρου 14 Π.Δ. 10-5/20.7.1926 

 



21. Εξ ολοκλήρου του χρηματικού ποσού του εισπραττομένου εξ 

αντισηκωμάτων των στρατευσίμων, ως και των ανυπότακτων και λιποτακτών των 

προβλεπομένων υπό του Νόμου 3298 και υπό προγενεστέρων νόμων, ως και παντός 

γενικώς επιβαλλομένου προστίμου ή εξαγοράς υπηρεσίας προβλεπομένου υπό του 

παγίου Περί στρατολογίας νόμου 3328 ή και οιουδήποτε άλλου Νόμου, όπερ 

περιέρχεται εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην στρατού, ως επίσης 

και του εισπραχθησομένου τοιούτου εκ των παρά τω Ταμείων Εθνικής Αμύνης 

εκκρεμούντων της 2 Μαΐου 1925 ανεκκαθαρίστων τοιούτων αντισηκωμάτων, ή παρά 

των Γενικώ Λογιστηρίω ή οπωσδήποτε άλλως, άτινα όμως δεν διανέμονται μετά των 

λοιπών εσόδων, χρησιμοποιούμενα προς αύξησιν των αποθεματικών κεφαλαίων του 

Μετοχικού Ταμείου, του κατά γην στρατού, εξαιρέσει των καθοριζομένων 

αντισηκωμάτων δια του από 3 Μαρτίου 1926 Ν.Δ. περιοριζόμενων εις πεντήκοντα τοις 

εκατό (50%). 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 3 

 

Εδάφιο πρώτο παραγρ. 20 άρθρου 14 Π.Δ. 10-5/20.7.1926 

20. Εκ του εισπραττομένου ποσού εκ της εκποιήσεως παντός είδους αχρήστου 

υλικού στρατού, υλικού πολέμου, ιματισμού, ρακών εξαρτύσεως και στρατοπεδείας, 

Παρυφών, σκυβάλων, πυτίρων, κόπρου, δερμάτων σφαγίων και ερίων αυτών, δερμάτων 

θνησκόντων ή σφαζομένων κτηνών. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 4 

 

Εδάφιο δεύτερο παρ. 20 άρθρου 14 Π.Δ. 10-5/20.7.1926 

Εκ της εκποιήσεως κτηνών του στρατού ή οχημάτων (αυτοκινήτων, κάρων 

κλπ.), πολεμικών οργάνων (τηλεβόλων, αεροπλάνων, όπλων, πολυβόλων) 

προερχομένων μόνο εξ αγοράς ή προμηθείας, καταστάντων δε αχρήστων, λόγω φθοράς 

δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Εξαιρούνται της διατάξεως ταύτης και φέρονται υπέρ 

του Δημοσίου τα εισπραττόμενα εκ της εκποιήσεως κτηνών του στρατού ή οχημάτων 

(αυτοκινήτων κλπ.), ή πολεμικών οργάνων προερχομένων εξ επιτάξεως, εις οιανδήποτε 



κατάσταση και αν ευρίσκονται ταύτα, ή τοιούτων μη προερχομένων μεν εξ επιτάξεως, 

αλλ' εκποιουμένων ουχί λόγω αχρηστίας, αλλά λόγω αλλαγής συστήματος. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 5 

Παράγραφος 6, 7 άρθρου 21 ν.δ. 398/74 

 

6. Προς ενίσχυσιν των πόρων των Ταμείων Αλληλοβοήθειας επιβάλλεται 

κράτησις εκ ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί των πληρωμών των Ενόπλων Δυνάμεων 

ως ακολούθως: 

α) Δια προμηθείας υλικού και εφοδίων πάσης φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β) Δι' επισκευάς, μετασκευάς, κατασκευάς και μεταφοράς υλικού και εφοδίων 

πάσης φύσεως. 

γ) Δι' ανεγέρσεις κτιρίων και κατασκευάς εγκαταστάσεων εν γένει ως και 

μετασκευάς και επισκευάς τούτων. 

δ) Δια καταβαλλόμενα μισθώματα. 

7. Εις την έννοιαν πληρωμών, περί ων αϊ υποπαράγραφοι 6β και 6γ του 

παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται και η δαπάνη αφορώσα εις την πληρωμήν 

ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού προσλαμβανομένου υπό της υπηρεσίας δια 

την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών. Η κράτησις επί των δαπανών των ημερομισθίων 

βαρύνει τας οικείας πιστώσεις του προϋπολογισμού Υπουργείου Εθνικής Αμύνης από 

1.1.1975, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9 του Νόμου 3106/1954. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 6 και 7 

Παράγραφος 1 άρθρου 2 α.ν. 2141/39. 

 

Άρθρον 2 

 

1. Η μέχρι τούδε ενεργούμενη κράτησις 3% επί των πάσης φύσεως δαπανών, 

προμηθειών υλικού, τροφών, νομής και εκτελουμένων έργων κλπ., η προβλεπομένη υπό 

των Νομοθεσιών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 



αυξάνεται από της 1ης Ιανουαρίου 1940 εις 4% και αποτελεί πρόσοδον του Κράτους, 

ήτις διατίθεται υπ' αυτού, ως κοινός πόρος των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, 

Βασιλικού Ναυτικού και Βασιλικής Αεροπορίας. 

 

Αρ. 44 ΚΝ 5481/32 

Άρθρον 44 

 

Μερίσματος δικαιούνται οι εκ της ενεργού υπηρεσίας οπωσδήποτε 

απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι, εφ' όσον δικαιούνται συντάξεως εκ του Δημοσίου 

Ταμείου, τα δε κατά τας διατάξεις του παρόντος πρόσωπα της χηρεούσης οικογενείας, 

εφ' όσον στερηθώσι δια θανάτου του δικαιοπαρόχου αυτών προστάτου και δικαιωθώσι 

και ταύτα συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, εξαιρέσει των συζύγων των ως 

αποστράτων νυμφευομένων μετόχων, αίτινες δικαιούνται μερίσματος και αν ακόμη δεν 

τύχωσι συντάξεως εκ του Δημοσίου, εφ' όσον όμως ο γάμος έγινε προτού ο απόστρατος 

συμπλήρωση το 63ον έτος της ηλικίας του και εν έτος τουλάχιστον προ του θανάτου 

του αποστράτου. 

Εκ των στρατευσίμων και εφέδρων υπαξιωματικών και ναυτών και των 

τασσομένων εις το Π.Ν. εν επιστρατεύσει ή πολεμώ με βαθμόν αξιωματικού εργατών 

θαλάσσης, όσοι κατά την εν τω Π. Ναυτικώ υπηρεσίαν των καταστώσι, λόγω 

τραύματος ή ασθενείας, εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας αρμοδίως 

βεβαιούμενης, και εφ' όσον η βεβαίωσις αυτή γίνη το αργότερον εν έτος από της 

απομακρύνσεως εκ της ενεργού υπηρεσίας, απολύτως ανίκανοι προς εξακολούθησιν 

του ναυτικού επαγγέλματος, ή να πορίζωνται τα προς το ζην, δικαιούνται μερίσματος εκ 

του Μ.Τ.Π.Ν. κατά τας σχετικός περί τούτου διατάξεις του παρόντος, αν τύχωσι 

συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, ως και αι χηρεύουσαι οικογένειαι των υπό τας ως 

άνω προϋποθέσεις και όρους εξ αυτών θνησκόντων εν τη εκτελέσει διατεταγμένης 

υπηρεσίας. 

Το μέρισμα των χηρευουσών οικογενειών είναι το αυτό προς εκείνο, ου θα 

εδικαιούτο ο προστάτης αυτών αν έζη και εγένετο μερισματούχος, καταβάλλεται δε 

ολόκληρον εις αυτός κατά την σειράν του άρθρου 26, οιανδήποτε και αν υποστή 



ελάττωσιν η σειρά της χηρευούσης οικογενείας, παύει δε μόνον, όταν ουδέν μέλος 

ταύτης έχη δικαίωμα, μεταβιβαζόμενον, από κατηγορίας εις κατηγορίας. 

Χηρεύουσαι οικογένειαι δικαιωθείσαι και λαμβάνουσαι μέρισμα προς της 

δημοσιεύσεως του παρόντος, δυνάμει των πρότερων ισχυουσών διατάξεων, 

εξακολουθούσι να λαμβάνωσι τούτο και εάν δεν λαμβάνωσι σύνταξιν εκ του Δημοσίου 

Ταμείου. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 8 

 

άρθρο 50 Ν. 5481/1932 

 

Άρθρον 50 

 

Αι προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου δια την λήψιν μερίσματος ποσού 

υποχρεώσεις των προ της ισχύος του παρόντος αποστρατευθέντων ή αποθανόντων 

μετόχων κανονίζονται επί τη βάσει των κατά την εποχήν της αποστρατείας ή του 

θανάτου των ισχυόντων νόμων και αν ακόμη το μέρισμα των μέλλη να κανονισθή υπό 

την ισχύν του παρόντος. 

 

άρθρο 10 δεν υπάρχει Ν.Δ. 2740 

Άρθρον 1 

 

1. Κατώτεροι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς αποστρατευθέντες 

αυτεπαγγέλτως από 1ης Απριλίου 1946 μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. 

ένεκεν αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας λόγω νοσήματος μη 

περιλαμβανομένου εις τις άρθρα 4 και 6 του Ν. 4506/1930, προς της συμπληρώσεως 1 

θετούς συνταξίμου Υπηρεσίας, δύνανται κατόπιν αιτήσεως των υποβαλλομένης εις το 

Υπουργείον Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Σ./Β1) εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της 

ισχύος του παρόντος να επανέλθωσιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν κατά τας επόμενος 

διατάξεις. 

2. Εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. δεν υπάγονται οι οπωσδήποτε 



συνταξιοδοτούμενοι Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρον 2 

 

1. Οι περί ων το προηγούμενον άρθρον Αξιωματικοί παραπέμπονται δια 

Διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Σ./Β1) ενώπιον της Α.Σ.Υ.Ε., ήτις 

γνωματεύει εάν η υγιεινή αυτών κατάστασις επιτρέπει την εκτέλεσιν Υπηρεσίας 

Γραφείου. 

2. Δι' όσους η Α.Σ.Υ.Ε. ήθελεν αποφανθή περί της ικανότητος αυτών δι' 

εκτέλεσιν υπηρεσίας Γραφείου, το Αν. Σ. Σ., λαμβάνον υπ' όψει τους ατομικούς 

φακέλους των αιτούντων, αποφασίζει ποιοι εκ τούτων δέον να επανέλθωσιν εις της 

ενεργόν υπηρεσίαν τιθέμενοι εις την κατάστασιν της Υπηρεσίας Γραφείου. 

3. Αι αποφάσεις του Αν. Σ.Σ. συνεδριάζοντος υπό την εν άρθρω 16 παρ. 1 του 

Ν. Δ. 2387/1953 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως καθοριζομένης σύνθεσίν του 

τυγχάνουσι αναγκαστικοί και υποχρεωτικοί δια τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης, όστις 

εντός μηνός από της εκδόσεως τούτων, προκαλέση τα σχετικά Βασ. Διατάγματα. 

 

Άρθρον 3 

 

1. Οι κρινόμενοι όπως επανέλθωσιν εις την ενέργειαν επανέρχονται με τον 

βαθμόν ον έφερον κατά την αποστρατείαν των, πλην των προαχθέντων εν Εφεδρεία εις 

τον ανώτερον βαθμόν οίτινες επανέρχονται με τον βαθμόν τούτον, εντασσόμενοι εν τη 

Επετηρίδι των Αξιωματικών εις ην σειράν ευρίσκοντο προ της αποστρατείας των. 

2. Οι εντασσόμενοι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου προ 

νεωτέρων των εν ενεργεία εχόντων προαχθή εις ανώτερον βαθμόν κρίνονται προς 

προαγωγήν δια τον βαθμόν τούτον κατά τας κείμενος διατάξεις και κρινόμενοι 

προακτέοι προάγονται εις τον βαθμόν τούτον αφ1 ης προήχθησαν νεώτεροι των. Οι εκ 

τού των έχοντες προαχθή εν Εφεδρεία θεωρούνται προαχθέντες εις τον εν Εφεδρεία 

κτηθέντα βαθμόν αν ης προήχθησαν εις τον βαθμόν τούτον οι Μόνιμοι εν ενεργεία 

νεώτεροι συνάδελφοι των άνευ άλλης διατυπώσεως. 

 



Άρθρον 4 

 

1. Ο διανυθείς εκτός Υπηρεσίας χρόνος των βάσει του παρόντος Ν.Δ. 

Επανερχομένων εις την ενέργειαν Αξιωματικών λογίζεται ως τοιούτος ενεργού 

υπηρεσίας μόνον δια την απόκτησιν των προς προαγωγήν απαιτουμένων τυπικών 

προσόντων. 

2. Οι δια του παρόντος Ν.Δ. αποκαθιστάμενοι Αξιωματικοί δεν δύνανται να 

προαχθώσιν αναδρομικώς πλέον του ενός βαθμού κατά το χρονικόν διάστημα τους 

εκτός υπηρεσίας διανυθέντος χρόνου μέχρι της δια του παρόντος Ν.Δ. αποκαταστάσεως 

των. 

 

Άρθρον 5 

 

1. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος Ν.Δ. 

καθορίζεται δια Διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Σ./Β1). 

2. Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 111 Ν. 5121/1931 

Άρθρον 111 

 

Ότι προβλέπεται κατά την έναρξιν της ισχύον του παρόντος υπό του νόμου 

Στρατολογίας του κατά γην Στρατού, εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και εις την 

Αεροπορίαν, εις τας κάτωθι περιπτώσεις και εφ' όσον άλλως δεν προβλέπει ο παρών ή 

έτερος νόμος εν τη Αεροπορία. 

1) Δια τας απαλλαγάς εν γένει εκ της θητείας. 

2) Δια την εξαγοράν των αγυμνάστων κατόπιν των ανωτέρω απαλλαγών. 

3) Δια τας απαλλαγάς των Ισραηλιτών και Μουσουλμάνων. 

4) Δια τους ανυπότακτους, λιποτάκτας και στερήσεις αυτών. 

5) Δια τον αποκλεισμόν εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας. 

6) Δια τους επιθυμούντος να λάβωσι διαβατήρια. 



7) Δια τας παραβάσεις, πειθαρχικός τιμωράς και ποινάς 

8) Δια την κλήσιν εν γένει των εφέδρων εν ειρήνη και επιστρατεύσει ως και των 

αγυμνάστων. 

9) Δια την επανεξέτασιν των ανικάνων, βοηθητικών και τυχόντων αναβολής 

λόγω παροδικής παθήσεως. 

10) Δια την χορήγησιν αναστολών. 

11) Δια την καταβολήν των αντισηκωμάτων, προστίμων, εξαγορών και 

επιστροφής τούτων ως και του καταβλητέου ποσού. 

Ο τρόπος της καταβολής ως και της επιστροφής κανονίζεται των μεν 

προερχομένων εκ του Στρατού της ξηράς ως προβλέπει ο νόμος Στρατολογίας του κατά 

γην στρατού, των δε προερχομένων εκ του Ναυτικού ως ο νόμος περί Ναυτικής 

Στρατολογίας προβλέπει, απφαινομένου εν τη περιπτώσει επιστροφής του Υπουργού 

της Αεροπορίας και ενασκούντος δια ταύτην πάντα τα δικαιώματα των Υπουργών 

Στρατιωτικών και Ναυτικών. Πάντως αϊ περιπτώσεις καταβολής αντισηκωμάτων, 

προστίμου και εξαγορών, ως και τα καταβλητέα ποσά είναι εκείνα, τα οποία προβλέπει 

ο νόμος περί Στρατολογίας του κατά γην Στρατού. 

12) Ομοίως εφαρμόζεται, ως ανωτέρω, εις την Αεροπορίαν πάσα ετέρα διάταξις 

του νόμου περί Στρατολογίας του κατά γην Στρατού, εφόσον αύτη δεν αντίκειται εις τον 

παρόντα νόμον ή εις έτερον τοιούτον εν τη Αεροπορία, ως και ο νόμος περί 

πολυτέκνων. 

Ουδεμία αναβολή λόγω σπουδών ή υπηρετούντος αδελφού χορηγείται μετά την 

εκλογήν και μετάταξιν των στρατευσίμων εις την Αεροπορίαν. 

 

Άρθρο 50 

Ν. 5481/1932 

 

Αι προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου δια την λήψιν μερίσματος ποσού 

υποχρεώσεις των προ της ισχύος του παρόντος αποστρατευθέντων ή αποθανόντων 

μετόχων κανονίζονται επί τη βάσει των κατά την εποχήν της αποστρατείας ή του 

θανάτου των ισχυόντων νόμων και αν ακόμη το μέρισμα των μέλλη να κανονισθή υπό 

την ισχύν του παρόντος. 



 

Άρθρο 34 περίπτωση 9 

Άρθρα 86-89 ν.δ. 3850/58 

 

Άρθρον 86 

 

1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται, τη προτάσει του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, να επιτρέψη την δια καταβολής αντισηκώματος απαλλαγήν της εκπληρώσεως 

των στρατιωτικών υποχρεώσεων εις τας κάτωθι κατηγορίας στρατευσίμων, νομίμως 

ευρισκομένων εκτός του στρατεύματος, εφ' όσον η πρόσκλησις τούτων δεν θεωρείται 

επιβεβλημένη δια τας ανάγκας των Ενόπλων Δυνάμεων: 

α) Υπόχρεων εκγυμνάσεως. 

β) Ικανών δια βοηθητικός υπηρεσίας, οίτινες ήθελον εξαιρεθή των 

προσκλήσεων λόγω μικρών γραμματικών γνώσεων. 

γ) Αναχωρησάντων εξ Ελλάδος προ της κατατάξεως της κλάσεως ή κατηγορίας 

των, συμφώνως τω εδαφίω δ' της παραγρ. 1 του κατωτέρω άρθρου 98 και 

εγκατασταθέντων μονίμως εν τη αλλοδαπή ως μεταναστών. 

δ) Μονίμως εν τη αλλοδαπή διαμενόντων και εφόσον μέχρι προσκλήσεως της 

κλάσεως ή κατηγορίας των έχουσι συμπληρώσει δεκαετή μόνιμον και συνεχή διαμονήν 

εν τω εξωτερικώ, συνυπολογιζομένης προς συμπλήρωσιν ταύτης και της επί 12μηνον 

κατά το άρθρον 99 του παρόντος ελευθέρας εν Ελλάδι παραμονής των. 

ε) Αλλογενών στρατευσίμων. 

2. Στρατεύσιμοι διαμένοντες εν τη Αλλοδαπή και κατέχοντες σημαίνουσας 

θέσεις εις Ανώτατα Επιστημονικά Ιδρύματα ή Διεθνείς Οργανισμούς Επιστημονικών 

Ερευνών, θεωρούνται νομίμως τελούντες εκτός του στρατεύματος δι' όσον χρόνον 

κατέχουσι τας θέσεις ταύτας. Ούτοι, εάν διατηρήσωσι τας θέσεις των πέραν της διετίας, 

υπάγονται εις τας ανωτέρω περί καταβολής αντισηκώματος διατάξεις, άλλως 

υποχρεούνται προς εκπλήρωσιν των στρατιωτικών των υποχρεώσεων. 

Υπό τους εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου όρους, δύναται ο 

Υπουργός Εθνικής Αμύνης να επιτρέψη την έναντι καταβολής αντισηκώματος 

απαλλαγήν της εκπληρώσεως πάσης υπό του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένης προσθέτου 



στρατιωτικής υπηρεσίας, πλην της επιβαλλομένης εις τους ουδόλως παρουσιαζόμενους 

εις τα Συμβούλια Επιλογής. 

III. Λοιπά αντισηκώματα και πρόστιμα 

 

Άρθρον 88 

 

1. Δια την μεταφοράν εις υπόχρεους εκγυμνάσεως (άρθρον 16) και δι' 

απαλλαγάς, συμφώνως τη παραγρ. 1 του άρθρου 17, καταβάλλεται αντισήκωμα. 

2. Αι περιπτώσεις καθ' ας επιβάλλεται πρόστιμον ορίζονται ειδικώς εις τα 

διατάξεις του παρόντος Ν. Δ/τος. 

IV. Καθορισμός αντισηκωμάτων και προστίμων 

 

Άρθρον 89 

 

1. Τα εν τοις προηγουμένοις άρθροις αντισηκώματα και πρόστιμα ορίζονται ως 

κάτωθι: 

α) Δια την μεταφοράν εις υπόχρεους εκγυμνάσεως δραχμαί 150. 

β) Δια τας απαλλαγάς (αρθρ. 17 παραγρ. 1), δραχμαί 1.200. 

γ) Δια την απαλλαγήν της εκπληρώσεως εκάστου μηνός υποχρεώσεων (θητείας 

ή εκγυμνάσεως) δραχμαί 150. 

δ) Δια την απαλλαγήν της εκπληρώσεως εκάστου μηνός προσθέτου υπηρεσίας 

λόγω ανυποταξίας πολέμου ή επιστρατεύσεως δραχμαί 200, πλην των ανυπότακτων 

εξωτερικού δι ους το ποσόν τούτο ορίζεται εις δραχμάς 500. Δια τας λοιπός προσθέτους 

υπηρεσίας δραχμαί 150 κατά μήνα. 

ε) Δι έκαστον πρόστιμον δραχμαί 150. 

2. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται δια διαταγής του 

Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 

3. Τα κατά τας προηγούμενος παραγράφους καθοριζόμενα ποσά, δύνανται, δια 

πρόσωπα ανήκοντα εις κατηγορίας ομολογουμένως ευπόρων να αυξάνωνται μέχρι του 

δεκαπλασίου αναλόγως των περιπτώσεων δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης 

μετά πρότασιν της παρ' αυτώ Επιτροπής Στρατολογικών Εφέσεων. 



 

Άρθρο 34 περίπτωση 10, 11, 12 και 13 

Παράγραφος 2 άρθρου 21 ν.δ. 398/74 

 

2. Επί των καθαρών κερδών των εν τω Στρατεύματι λειτουργουσών 

Εκμεταλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, ενεργείται κράτησις υπέρ του οικείου 

Ταμείου Αλληλοβοήθειας, μέχρι ποσοστού είκοσι επί τοις εκατόν (20%), οριζόμενη δι' 

αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Δια τα Εκμεταλλεύσεις του Λιμενικού 

Σώματος το ποσοστόν της κρατήσεως καθορίζεται δια κοινών αποφάσεων των 

Υπουργών Αμύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 14, 15 και 16 

Παράγραφος 5 άρθρου 21 ν.δ. 398/74 

 

5. Τα βάσει της ισχυούσης Στρατολογικής νομοθεσίας καθοριζόμενα 

αντισηκώματα και πρόστιμα περιέρχονται εις τους πόρους των Ταμείων 

Αλληλοβοήθειας κατά ποσοστόν δέκα πέντε τοις εκατόν (15%). 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 18 

Παράγραφος 11 αρθρ. 4 α.ν. 1988/39 

 

11) Κράτησις 3% τρις επί τοις εκατόν επί της, εις βάρος του Δημοσίου ή της 

περιουσίας του Ταμείου Αμύνης Β. Αεροπορίας και του Μ.Τ.Β.Α. καταβαλλομένης 

συνολικής αξίας των εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού δι' εργολαβίας, προμηθείας, 

παραγγελίας ή άλλως πως υπό εργολάβων, προμηθευτών, καταστημάτων ιδιωτών, 

Δημοσίων Αρχών κλπ., αγοραζομένων εν ειρήνη επιστρατεύσει και πολεμώ και 

προμηθευομένων εις το Υπουργείο Αεροπορίας και τα υπαγόμενος αυτώ Υπηρεσίας, 

υλικών τροφίμων και εφοδίων πάσης φύσεως. 

Εις την αυτήν ως άνω κράτησιν 3% υπόκειται και το αντίτιμον των εις χρήμα 

χορηγουμένων εν ειρήνη επιστρατεύσει και πολεμώ σταθερών χορηγιών, γραφικών, 

ατομικής καθαριότητος και συντηρήσεως ιματισμού ανδρών, καθαριότητος και 



συντηρήσεως κτιρίων, εγκαταστάσεων και επίπλων, ως και το αντίτιμον τροφής ή 

σταθερού επιδόματος του συσσιτίου το δικαιολογουμένον δια τους" εις είδος 

διατρεφομένους. Η κράτησις αύτη ενεργείται επί του εκάστοτε συνολικώς 

δικαιολογουμένου και εισπραττομένου υπό των Μονάδων ποσού και εκπιπτόμενη 

αποδίδεται εις το Ταμείον. 

Εις την ως άνω κράτησιν 3% υπόκειται και η καταβαλλομένη εις βάρος του 

Δημοσίου ή της περιουσίας του Τ.Α.Β.Α. και Μ.Τ.Β.Α. συνολική αξία εις πάντα 

αναλαμβάνοντα την κατασκευήν, επισκευήν και συντήρησιν κτιρίων και 

εγκαταστάσεων και την εκτέλεσιν πάσης φύσεως δημοσίων έργων και εργασιών εν 

γένει, προωρισμένων δια την χρήσιν του Υ.Α. και των εκ τούτου εξαρτωμένων 

υπηρεσιών, ως και την προμήθειαν υλικών πάσης φύσεως προς εκτέλεσιν των έργων 

και εργασιών τούτων. 

Εις την αυτήν ως άνω κράτησιν 3% υπόκειται και το σύνολον των 

καταβαλλομένων επιχορηγήσεων πάσης φύσεως ως και παροχών εις πάντα 

αναλαμβάνοντα επί αποζημιώσει αντιμισθία, προμήθεια ή ημερομισθίω την εκτέλεσιν 

πάσης εργασίας προσωρινής φύσεως και διαρκείας, ως και τας μεταφοράς παντός 

είδους υλικού και εφοδίων εν γένει ανηκόντων ή προοριζομένων δια τας ανάγκας του 

Υπουργείου Αεροπορίας και των υπαγομένων αυτώ Υπηρεσιών. 

Η αυτή ως άνω κράτησις 3% επιβάλλεται και επί της συνολικής αξίας της 

καταβαλλομένης τω Δημοσίω υπό παντός τρίτου δια γενομένην ή εκτελουμένην υπέρ 

αυτού προμήθειαν ή εργασίαν πάσης φύσεως υπό του Υπουργείου Αεροπορίας και των 

υπαγομένων αυτών υπηρεσιών. 

Η αυτή ως άνω κράτησις 3% επιβάλλεται και επί της καταβαλλομένης εις βάρος 

του Δημοσίου του Τ.Α.Β.Α. και του Μ.Τ.Β.Α. συνολικής αξίας μισθώσεων πάσης 

φύσεως, απαλλοτριώσεων εν γένει, επιτάξεων και εισφορών πάσης φύσεως και 

ναυλώσεων εν γένει. 

Η κατά τα ανωτέρω κράτησις εκ 3% ενεργείται εις βάρος των προμηθευτών και 

λοιπών δικαιούχων και οφειλετών επί παντός ποσού πληρωνομένου δια της αυτής 

αποδείξεως υπερβαίνοντος τας δραχμάς 100 

Δεν υπόκεινται εις την κράτησιν ταύτην αϊ πάσης φύσεως δαπάναι αϊ 

πραγματοποιούμενοι εις βάρος του Δημοσίου, ή του Τ.Α.Β.Α. εις εκτέλεσιν συμβάσεων 



του Κράτους κυρωθεισών δια Νόμου, εφ' όσον ρητώς εν αυταίς αναγράφεται η τοιαύτη 

απαλλαγή. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 19 

Παράγραφος 13 αρθρ. 4 α.ν. 1988/39 

 

13. Το προϊόν εκ της εκποιήσεως αχρήστων ή και εύχρηστων αλλ' ακαταλλήλων 

υλικών και εφοδίων πάσης φύσεως και προελεύσεως των ανηκόντων εις το Υπουργείον 

Αεροπορίας και τας υπαγόμενος αυτώ Υπηρεσίας, πλην του κατά τας διατάξεις του υπ' 

αριθμ. 1077/1938 Α.Ν. «περί τρόπου εκποιήσεως παλαιοτέρου υλικού» εκποιουμένων 

τοιούτων, ως το προϊόν ανήκει εις τους πόρους του Δημοσίου ή του τυχόν υφισταμένου 

Τ.Α.Β.Α. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 20 

άρθρ.8 ν.δ.3834/58 

 

Το υπό του Νόμου 2796/1954 «περί επιβολής δικαιώματος χρήσεως λιμένος επί 

των εισαγομένων πετρελαιοειδών» επιβληθέν τέλος καταβάλλεται και επί των υπό του 

Κρατικού Διυλιστηρίου παραγομένων προϊόντων, συνεισπραττόμενον υπό του 

Δημοσίου μετά των υπό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δασμών κ.λ.π. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 21 

παρ.1, 3 άρθρο 1 ν.357/69 

 

1. Επί των ανωτέρω αναφερομένων πετρελαιοειδών εισαγομένων εκ του 

εξωτερικού παραγομένων υπό των εν τη ημεδαπή διυλιστηρίων, επιβάλλεται τέλος υπέρ 

των Λιμενικών Ταμείων της χώρας, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π), της 

Ελευθέρας Ζώνης και Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ε.Ζ.Λ.Θ.) και του Ειδικού Ταμείου 

Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων (Ε.Τ.Μ.Λ.Ε) ως κάτωθι: 

3. Υπόχρεως δια την καταβολήν του τέλους τυγχάνει ο παραλήπτης επ' 

ονόματι του οποίου λαμβάνει χωράν ο εκτελωνισμός προς ανάλωσιν ή προκειμένου 



περί των εν τη ημεδαπή παραγομένων ο παραλήπτης επ' ονόματι του οποίου εκδίδονται 

τα παραστατικά παραλαβής. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 22 

παρ.1 άρθρου 5 ν.843/48 

 

1. Εις βάρος των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων επιβάλλεται 

φόρος υπέρ τρίτων ίσος προς 6% επί των από 1 Ιανουαρίου 1949 και εφεξής αποδοχών 

των εργατών και υπαλλήλων αυτών. 

Άρθρο 34 περίπτωση 32 Άρθρο 30 ν.4544/1966 

1. Εις όσους λιμένας του Κράτους προέκυψεν ή θα πρόκυψη ανεργία είτε 

υποαπασχόλησις των λεμβούχων, λόγω παραβολής των πλοίων συνεπεία κατασκευής 

λιμενικών έργων είτε εξ οιουδήποτε άλλου λόγου απομακρύνονται οι εκ τούτων 

πλεονάζοντες. 

2. Οι απομακρυνόμενοι λεμβούχοι και οι διατηρούμενοι ως απαραίτητοι δια την 

εξυπηρέτησιν των αναγκών του λιμένος καθορίζονται αριθμητικώς και ονομαστικώς 

κατά λιμένα υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ του Προέδρου του οικείου Λιμενικού 

Ταμείου, ως Προέδρου, και των Προϊσταμένων της Λιμενικής και Τελωνειακής Αρχής 

ως μελών. 

4. Εις τους απομακρυνομένους λεμβούχους απαγορεύεται η περαιτέρω άσκησις 

των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων επαγγελμάτων εις οιονδήποτε 

λιμένα του Κράτους των παραβατών τιμωρουμένων κατά το άρθρον 458 του Ποινικού 

Κωδικός. 

5. Λεμβούχος νοείται κατά τον παρόν Ν.Δ. ο κατ' επάγγελμα εκμεταλλευόμενος 

προσωπικώς λέμβον ιδιόκτητον ή μη και εγγεγραμμένος εις τα οικεία βιβλία της 

λιμενικής αρχής. 

6. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών της παραγράφου 2 του παρόντος χωρεί 

έφεσις των ενδιαφερομένων εντός προθεσμίας 20 ημερών από της κοινοποιήσεως των 

ενώπιον τριμελούς εξ αντιπρόσωπων των Υπουργεί ων Δημοσίων Έργων και 

Εμπορικής Ναυτιλίας Επιτροπής συγκροτούμενης δια κοινής αποφάσεως των οικείων 

Υπουργών. 



 

Άρθρο 34 περίπτωση 33 

περ. β' παρ.2 άρθρ.38 ν.3239/55 

 

β) εκ της επιβολής ειδικής εισφοράς εκ πεντήκοντα λεπτών (δραχ. 0,50) εφ' 

εκάστου τόνου σίτου προελεύσεως εξωτερικού ή εσωτερικού εκφορτωνομένου εις 

λιμένα ή όρμον δια μηχανικών μέσων (Σιλό) του Ο.Λ.Π. ή των Κυλινδρόμυλων ή 

ετέρων οργανώσεων ή οργανισμών. Η τοιαύτη ειδική εισφορά βαρύνει τον υπόχρεον 

προς καταβολήν των δικαιωμάτων εκφορτώσεως σιτηρών δια των μηχανικών μέσων 

(Σιλό). 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 35 

παρ.2 άρθρου 11 ν.843/1948 

 

2. Προς αναπλήρωσιν των εσόδων εκ του καταργουμένου φόρου της 

παραγράφου 1 του παρόντος αποδίδονται εις τα Ταμεία Μονίμων οδοστρωμάτων τα 

από 10 Ιανουαρίου 1949 και εφεξής εισπραττόμενα έσοδα εκ των φορολογιών του 

άρθρου 7 του από 6 Απριλίου 1935 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων 

των διεπουσών το Ταμείον Συντάξεων αυτοκινητιστών» επί της βενζίνης, των 

ελαστικών αυτοκινήτων και των αεροθαλάμων αυτών. 

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

δύναται να ορίζηται ότι η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου ενεργείται εν των 

τελωνείων κατά την εισαγωγήν των ανωτέρω ειδών. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 36 

περ. 10 παρ. 1 άρθρου 6 Β.Δ.284/61 

 

10) Η δυνάμει του Ν.Δ. 2167/1952 ως ούτος ετροποποιήθη δια του 

Ν.2584/1953 προβλεπομένη εισφορά επί των αποστειρουμένων σύκων, ως και τα υπέρ 

του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών παράβολα και τέλη σημάνσεως. 

 



Άρθρο 34 περίπτωση 39 

περ. 11 παρ.1 άρθρου 6 Β.Δ. 284/61 

 

11) Τα δυνάμει του άρθρου 2 του Α.Ν. 1850/1951 υπέρ του Δημοσίου 

εισπραττόμενα χρηματικά ποσά εκ στρεμματικής αποζημιώσεως αδειών 

ορυζοκαλλιεργείας. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 40 

περ. 12 παρ.1 άρ.6 Β.Δ. 284/61 

 

12) Το υπό των άρθρων 4 και 5 του Ν.Δ. 2686/1953 «περί προστασίας των 

ελαιοπυρήνων» παράβολον αναθεωρήσεως τιμών ελαιοπυρήνων και ετησία εισφορά 

μηχανοκινήτων ελαιοτριβείων. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 41 

περ. 13 παρ.1 άρθ.6 Β.Δ. 284/61 

 

13) Το υπό του άρθρου 1 του Ν.2152/1952 «περί προστασίας Σηροτροφικής 

παραγωγής», ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 5 παρ.2 του Νόμου 2818 

ποσοστόν 15% του φόρου πολυτελείας, επί της εν τη ημεδαπή κατασκευαζόμενης 

τεχνητής μετάξης. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 42 

παρ.3 άρθρο 15 α.ν.813/37 

 

3. Οι μη συμμορφούμενοι προς τας ούτω εκδιδόμενος αγρονομικός διατάξεις 

αποκλείονται πάσης ενισχύσεως εκ των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων ως 

και λήψεως πάσης φύσεως δανείου εκ μέρους της Αγροτικής Τραπέζης. 

Επί πλέον δύναται, προς εξαναγκασμόν αυτών προς συμμόρφωσιν εις τας 

διατάξεις του παρόντος νόμου να επιβληθή εις τούτους υπό του αρμοδίου Γενικού 

Διοικητού ή Νομάρχου μετά πρότασιν του οικείου Προϊσταμένου της Γεωργικής 



Υπηρεσίας ή του Επαρχιακού Γεωπόνου πρόστιμον 100 μέχρι 5000 δραχμών. Εν 

υποτροπή δύνανται ούτοι να διωχθώσι ποινικώς εγκλήσει του οικείου Προϊσταμένου 

της Γεωργικής Υπηρεσίας εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου Πλημμελειοδικών, επιβαλλομένης αυτοίς της ποινής της φυλακίσεως ενός 

μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής πέντε μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών. 

Τα αυτά ως άνω πρόστιμα και ποιναί δύνανται καθ' όμοιον τρόπον να 

επιβληθώσιν εις τους κατά τα άρθρα 4,5 και 11 απολούοντας των εν αυτοίς 

διαλαμβανομένων επιχορηγήσεων και πλεονεκτημάτων και μετερχομένους μέσα προς 

καταδολίευσιν των σκοπών του παρόντος νόμου (εμπορία των παρεχομένων αυτοίς 

ζώων, μηχανημάτων κλπ). 

Τα εκ της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου έσοδα περιέρχονται εις το 

Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών διατιθέμενα κατά τας διατάξεις 

του παρόντος νόμου δια σκοπούς προωθήσεως της εντατικής καλλιέργειας. 

 

Άρθρο 34 περίπτωση 43 

 

Άρθρο 111 Ν.670/77 

 

Άρθρον 111 

 

Πόροι εκάστου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου είναι: α) Η ετησία συνδρομή των 

μελών αυτού ως αύτη καθορίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου, β) το κατ' άρθρον 101 παράγραφος 2 εδάφιον α' του παρόντος ποσοστόν, 

γ) τα δικαιώματα δια την έκδοσιν αντιγράφων συμβολαίων και πάσης φύσεως πράξεων 

προς χρήσιν του Δημοσίου, είτε ταύτα εκδίδονται υποχρεωτικώς κατ' εφαρμογήν των 

κειμένων διατάξεων, είτε κατόπιν παραγγελίας της ενδιαφερόμενης αρχής, δ) τα 

δικαιώματα δια την έκδοσιν παρά του αρχειοφυλακείου αντιγράφων των εν αυτώ 

ευρισκομένων παντός είδους συμβολαίων και εν γένει εγγράφων, ε) έκτακτοι εισφοραί, 

δωρεαί και χορηγίαι. 

 

παρ.2 άρθρο 101 



 

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον συγκεντρούμενον ποσόν διατίθεται 

κατά μήνα ως ακολούθως: α) ποσοστόν μέχρις 20% υπέρ του οικείου 

Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Το ύψος του ποσοστού τούτου ορίζεται κατά 

Ιανουάριον εκάστου έτους δι' αποφάσεως του 

Υπουργού Δικαιοσύνης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, δυναμένης να τροποποιηθή δια της αυτής διαδικασίας 

διαρκούντος του έτους, διατίθεται δε δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς 

κάλυψιν των εξόδων λειτουργίας και εκπλήρωσιν των σκοπών του Συλλόγου, β) 

ποσοστόν μέχρι 5% οριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού 

Συλλόγου Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου υπέρ του συνεστημένου δυνάμει του 

άρθρου 30 του Ν.4507/66 παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικού λογαριασμού υπό τον 

τίτλον «λογαριασμός διανομής δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως Κρατικών 

συμβολαίων». Εκ του λογαριασμού τούτου διατίθεται εκάστοτε εις Συμβολαιογράφους 

εδρεύοντας εις πόλεις κάτω των 5.000 κατοίκων ων αϊ πρόσοδοι εκάστου 

ημερολογιακού έτους είναι κατώτεροι των δρχ. 150.000, ανάλογον ποσόν προς 

συμπλήρωσιν των προσόδων των μέχρι του ποσού τούτου. Ομοίως δύναται δι' 

αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Αιγαίου – Δωδεκανήσου να 

διατίθεται και προς συμπλήρωσιν των προσόδων των Συμβολαιογράφων των 

παραμεθορίων περιοχών των κατά τας κείμενος εκάστοτε διατάξεις χαρακτηριζομένων 

ως τοιούτων, εφ' όσον αύται δεν υπερβαίνουν τας 150.000 δρχ. ετησίως, ανεξαρτήτως 

πληθυσμού της έδρας αυτών. Ως πρόσοδοι κατά την έννοιαν της παρούσης 

παραγράφου, θεωρούνται τα εισπραττόμενα δικαιώματα εκ της ασκήσεως του 

λειτουργήματος του συμβολαιογράφου ως και το ήμισυ των εισπραττομένων εκ της 

ασκήσεως καθηκόντων Υποθηκοφύλακας, γ) το απομένον υπόλοιπον κατανέμεται εξ 

ίσου μεταξύ αα) απάντων των εν τη αυτή περιφέρεια κατά τα εν άρθρω 98 οριζόμενα εν 

ενεργεία Συμβολαιογράφων εχόντων πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν. Ειδικώς οι 

Συμβολαιογράφοι οι μη κεκτημένοι πενταετή υπηρεσίαν δικαιούνται μειωμένης μερίδος 

ως εξής: Οι μη συμπληρώσαντες ενιαύσιον υπηρεσίαν το 1/5 της πλήρους μερίδος. 



Μετά την συμπλήρωσιν του πρώτου έτους και εφεξής μέχρι συμπληρώσεως πενταετούς 

υπηρεσίας ή μερίς εκάστου αυξάνεται κατά 1/5 κατ' έτος ββ) των καθ' οιονδήποτε 

τρόπον εξερχόμενων μετά συμπλήρωσιν δεκαετούς πραγματικής υπηρεσίας 

Συμβολαιογράφων, γγ) των οικογενειών των εν υπηρεσία αποβιούντων 

Συμβολαιογράφων ανεξαρτήτως χρόνου Υπηρεσίας. Ως οικογένεια του αποβιούντος 

Συμβολαιογράφου λογίζεται ή σύζυγος, τα άρρενα ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα 

προς εργασίαν λόγω νόσου τέκνα, αϊ άγαμοι θυγατέρες και αϊ άποροι εν χηρεία ή εν 

διαζεύξει τοιαύται. 

Εις τα αυτά πρόσωπα συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματος εν περιπτώσεις 

θανάτου του μετά δεκαετή υπηρεσίαν εξελθόντος Συμβολαιογράφου, δδ) των 

εξερχόμενων της υπηρεσίας μετά συμπλήρωσιν 10ετούς τουλάχιστον υπηρεσίας 

υπαλλήλου του οικείου Συλλόγου και επί εν έτος από της 

 

Άρθρο 35 περίπτωση β 

παρ.7 άρθρ.13 ν.δ.12/2-1/3/1923 

 

7. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και ποινικοί ρήτραι ή χρηματικοί ποιναί εις τους 

εργολάβους και προμηθευτάς του Δημοσίου, εκτός των του Στρατού. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση δ' 

παρ.5άρ.13 ν.δ.12/2-1/3/1923 

 

5. Το τίμημα του εκποιουμένου παρ' οιασδήποτε πολιτικής αρχής αχρήστου 

δημοσίου υλικού, εκτός αν τούτο δι ειδικών νόμων έχει προορισθή ως πόρος άλλου 

ειδικού ταμείου, ή ταμιευτηρίου. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ε' 

παρ. 12 αρ. 14 δ/τος10/5-20/7/1926 

 

21) Εξ ολοκλήρου του χρηματικού ποσού του εισπραττομένου εξ 

αντισηκωμάτων των στρατευσίμων, ως και των ανυπότακτων και λιποτακτών των 



προβλεπομένων υπό του Νόμου 3298 και υπό προγενεστέρων νόμων, ως και παντός 

γενικώς επιβαλλομένου προστίμου ή εξαγοράς υπηρεσίας προβλεπομένου υπό του 

παγίου περί στρατολογίας νόμου 3328 ή και οιουδήποτε άλλου Νόμου, όπερ 

περιέρχεται εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου του κατά γήν στρατού, ως επίσης 

και του εισπραχθησομένου τοιούτου εκ των παρά τω Ταμείω Εθνικής Αμύνης 

εκκρεμούντων τη 2 Μαΐου 1925 ανεκκαθαρίστρων τοιούτων αντισηκωμάτων ή παρά τω 

Γενικώ Λογιστηρίω ή οπωσδήποτε άλλως, άτινα όμως δεν διανέμονται μετά των λοιπών 

εσόδων, χρησιμοποιούμενα προς αύξησιν των αποθεματικών κεφαλαίων του Μετοχικού 

Ταμείου του κατά γήν στρατού, εξαιρέσει των καθοριζομένων αντισηκωμάτων δια του 

από 3 Μαρτίου 1926 Ν.Δ. περιοριζόμενων εις πεντήκοντα τοις εκατόν (50%). 

 

Άρθρο 35 περίπτωση στ' 

εδάφιο β' άρθρ.3 ν.4407/29 

 

β) Το προϊόν εκποιήσεως κτηνών του Στρατού, οχημάτων εν γένει, πολεμικών 

οργάνων και πάσης φύσεως υλικού προερχομένου εξ επιτάξεως. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ζ' 

εδαφ. γ' αρ.3 ν.4407/29 

 

γ) Το προϊόν του κατά τας διατάξεις του από 4 Οκτωβρίου 1927 Ν. Διατάγματος 

εκποιουμένου υλικού και κτηνών του Στρατού και γενικώς το προϊόν παντός 

εκποιουμένου υλικού εύχρηστου μεν, αλλ' οριστικώς μη αναγκαίου εις τον Στρατόν. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση η' 

εδαφ. ζ' αρ.3 ν.4407/29 

 

ζ) Τα εισπραττόμενα και υπέρ του Δημοσίου φερόμενα έσοδα εκ προστίμων, 

ποινών, αντισηκωμάτων, εξαγοράς προσθέτων υπηρεσιών κλπ. εκ των καταβαλλομένων 

εκ των στρατευσίμων ή εφέδρων προς τακτοποίησιν της στρατολογικής των 

καταστάσεως. 



 

Άρθρο 35 περίπτωση θ' 

άρθρο3ν.4977/31 

 

Εις το αυτό Ταμείον Εθνικής Αμύνης θα περιέρχονται εφεξής και τα δυνάμει 

των διατάξεων του Κωδικός περί Εισφορών εισπραττόμενα χρηματικά ποσά άτινα έδει 

δυνάμει του αυτού νόμου να περιέρχονται εις το Ταμείον Ιππωνειών Στρατού. Την 

εκπλήρωσιν του προορισμού του καταργουμένου Ταμείου Ιππωνειών Στρατού 

αναλαμβάνει το Ταμείον Εθνικής Αμύνης. 

Άρθρο 35 περίπτωση ι' εδάφιο θ' άρθρο 3 ν.4407/29 ι) Τα εκ λείας πολέμου 

πάσης φύσεως υλικά. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ιγ' 

εδάφιο γ' άρθρο 3 ν.δ.3960/59 

 

γ) Το προϊόν εκποιήσεως του πλεονάζοντος εύχρηστου μεν αλλ' οριστικώς μη 

αναγκαίου εις την Βασιλικήν Αεροπορίαν Πολεμικού Υλικού κατά την κρίσιν του 

Υπουργού Εθνικής Αμύνης, στηριζομένην και εις σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Αεροπορίας, το οποίον εκποιείται κατά την καθοριζομένην υπό των 

ισχυουσών διατάξεων, περί εκποιήσεως πραγμάτων του Δημοσίου, διαδικασίαν, του 

αχρήστου τοιούτου υλικού περιερχομένου εις το Μετοχικόν Ταμείον Βασιλικής 

Αεροπορίας. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ιδ' 

εδ.13 άρθρο ν.1077/38 

 

13. Το προϊόν εκ της εκποιήσεως αχρήστων ή και εύχρηστων αλλ' ακαταλλήλων 

υλικών και εφοδίων πάσης φύσεως και προελεύσεως των ανηκόντων εις το Υπουργείον 

Αεροπορίας και τας υπαγόμενος αυτώ Υπηρεσίας, πλην του κατά τας διατάξεις του υπ’ 

αριθ. 1077/1938 Α.Ν. «περί τρόπου εκποιήσεως παλαιοτέρου υλικού» εκποιουμένων 



τοιούτων, ων το προϊόν ανήκει εις τους πόρους του Δημοσίου ή του τυχόν υφισταμένου 

Τ.Α.Β.Α. 

Άρθρο 35 περίπτωση ιστ' παρ.2άρ.1 ν.δ.3883/58 

2. Τα εκ της κατά την παράγραφαν 1 φορολογίας έσοδα εισάγονται εις το 

Δημόσιον Ταμείον υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον και διατίθενται κατά το εν τρίτον 

προς ενίσχυσιν του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου 

του ενός δεκάτου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς 

ενίσχυσιν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπον τρίτον δια την 

προώθησιν της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων. 

Άρθρο 35 περίπτωση ιζ' 

Νόμος 1597/21.5.86 (ΦΕΚ 68Α) Προστασία και ανάπτυξη της 

κινηματογραφικής 

τέχνης, ενίσχυση της Ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ενίσχυση ελληνικής κινηματογραφίας 

 

Άρθρο 7 

 

1.Ποσό ίσο με το 50% του φόρου δημόσιων θεαμάτων, που εισπράττεται κάθε 

χρόνο από την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, διατίθενται για την ανάπτυξη της 

κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας καθώς και για 

τη μελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να διατεθεί 

σταδιακά και μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος και άλλο ποσοστό 

μέχρι το 100% του παραπάνω φόρου, αφαιρουμένων των εξόδων είσπραξης, για τον 

ίδιο σκοπό. 

2.Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού 

εσόδων του κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του 

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

3.Από την παραπάνω πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στον παραγωγό 



ελληνικής ταινίας μεγάλου μήκους το ισόποσο του φόρου, που εισπράχθηκε από την 

προβολή της ταινίας. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται με τα έσοδα από την 

εκμετάλλευση της ταινίας και όταν το σύνολο καλύψει, είτε στη διάρκεια του πρώτου 

είτε στα επόμενα χρόνια της προβολής της, τα βεβαιωμένα έξοδα παραγωγής της 

ταινίας, παύει η καταβολή του ποσού αυτού. Στον παραγωγό ελληνικής ταινίας μικρού 

μήκους καταβάλλεται υπό τους ίδιους όρους ποσό ίσο με το 10% του φόρου, που 

εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας ως μέρους προγράμματος. 

4.Από την ίδια πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στους επιχειρηματίες 

αιθουσών προβολής ταινιών ποσό ίσο με ποσοστό του φόρου, που εισπράχθηκε από τα 

εισιτήρια, που εκδόθηκαν στη διάρκεια του χρόνου, με τις εξής διακρίσεις και 

περιορισμούς: 

α) Όταν εκδόθηκαν ως 40.000 εισιτήρια 20% του φόρου, που εισπράχθηκε από 

αυτά. Το ίδιο ποσοστό ισχύει όταν ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κατ' αποκοπή. 

β) Όταν εκδόθηκαν ως 70.000 εισιτήρια 20% ως τα 40.000 και 15% για τα 

εισιτήρια πάνω από 40.000. 

γ) Όταν εκδόθηκαν ως 100.000 εισιτήρια 20% ως τα 40.000,15% ως τις 70.000 

και 10% για τα εισιτήρια πάνω από 70.000. 

Για εισιτήρια πάνω από 100.000 δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό. 

5. Για την καταβολή του ποσού που είναι ίσο με το ποσοστό του φόρου στους 

επιχειρηματίες αιθουσών προ βολής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 

απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η αίθουσα να μην καλύψει πέρα από τα 2/3 το ετήσιο πρόγραμμα της με 

ταινίες του ίδιου γραφείου εκμετάλλευσης. 

β) Η αίθουσα να έχει προβάλει ελληνικές ταινίες στη διάρκεια του χρόνου 

τουλάχιστο επί έξι εβδομάδες κατά τη χειμερινή περίοδο ή επί δύο κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

γ) Η αίθουσα να έχει συμπληρώσει κατά την προβολή ελληνικών ταινιών στη 

χειμερινή περίοδο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ταινία μεγάλου μήκους ή όταν αυτή δεν 

καλύπτει το δίωρο με ελληνική ταινία μικρού μήκους. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των 



ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί 

ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουν το 

δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 

αυτού, οι επιχειρηματίες αιθουσών προβολής που προβάλλουν συστηματικά ταινίες 

όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από 

την εθνικότητα τους. 

7. Όταν στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρεται αίθουσα νοούνται και οι 

υπαίθριοι χώροι. 

8. Από την ίδια πίστωση και μετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονται 

σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ποσοστό 60% καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του, ποσοστό 39% 

διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με προορισμό τον αναφερόμενο στην 

παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και το υπόλοιπο 1% διατίθεται στο Ταμείο Αρωγής 

Κινηματογραφιστών, από την ίδρυση του. 

9. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια 

σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που 

θα εκδοθεί σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ύστερα από 

πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας 

των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 38 παράγραφος 1 του νόμου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην 

είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο 

αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ιη' 

Ν.Δ. 718/70 

 

Άρθρον 15 

Βεβαίωσις και Είσπραξις Φαρικών Τελών 

 

1. α) Τα περί ων το παρόν Ν.Δ. φαρικά τέλη, βεβαιούνται υπό των 

Λιμενικών Αρχών, προκειμένου μεν περί εμπορευμάτων βάσει βεβαιώσεως της οικείας 



Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου δε περί επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως επιβατών, βάσει 

βεβαιώσεως της οικείας Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων. 

β) Η είσπραξις των ψαρικών τελών πραγματοποιείται υπό των οικείων 

Τελωνειακών Αρχών άνευ ουδεμιάς απολήψεως ποσοστών εκ του εισπραττομένου 

ποσού. 

γ) Αι Τελωνειακοί Αρχαί καθίστανται αρμόδιοι προς λήψιν παντός νομίμου 

μέτρου κατά των μη εκπληρούντων εμπροθέσμως τας εκ ψαρικών τελών υποχρεώσεις 

των. 

2. Εις ους λιμένας δεν εδρεύουσι Λιμενικοί Αρχαί, τα φαρικά τέλη βεβαιούν αϊ 

εκπληρούσαι Λιμενικά καθήκοντα Αρχαία. 

3. Η βεβαίωσις των ψαρικών τελών εις τας Λιμενικός Αρχάς Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης, ενεργείται υπό Αξιωματικού Λ.Σ., εκ των παρ' αυταίς υπηρετούντων, 

ειδικώς οριζομένου ως υπολόγου, υπό των Κεντρικών Λιμεναρχών των λιμένων 

τούτων. 

4. Εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. εισπραττομένων φαρικών 

τελών, άτινα αποτελούν έσοδον του Δημοσίου, ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) 

αποδίδεται ανά τρίμηνον εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον (Ν.Α.Τ.) και αποτελεί 

τακτικόν πόρον αυτού. 

5. Δι' αποφάσεων των επί της Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών 

Υπουργών, δύναται να αυξάνηται το κατά την προηγουμένην παράγραφαν 

αποδιδόμενον ποσοστόν εις το Ν.Α.Τ. και να καθορίζηται ο τρόπος υπολογισμού, της 

διαχειρίσεως και αποδόσεως αυτού. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση λη' 

Περ. αα, παρ. ε' άρθρου 8 ν. 736/77 

 

ε) αα) Τα έσοδα εκ τελών παρ' ιδιωτικών επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως 

ακαλύπτων χώρων του Δημοσίου, υπαγομένων εις την αρμοδιότητα των αρχαιολογικών 

υπηρεσιών του Κράτους, οσάκις αύτη επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου. 

 



Άρθρο 35 περίπτωση λθ' 

Περ. γγ' παρ. ε' άρθρου 8 ν. 736/77 

 

γγ) Τα έσοδα εκ τελών επιβαλλομένων δια την παραγωγήν εκμαγείων εξ 

οιασδήποτε ύλης, φωτογραφιών, δελταρίων, διαφανειών, οιουδήποτε μεγέθους 

αντιγράφων, απομιμημάτων ή ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, 

εκθεμάτων Μουσείων και Συλλογών, ως και ιστορικών διατηρητέων Μνημείων. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μ' 

Περ. δδ' παρ. ε' άρθρου 8 ν. 736/77 

 

δδ) Τα έσοδα εκ τελών δημοσιεύσεως φωτογραφιών αρχαιολογικού 

περιεχομένου δι' εμπορικήν εκμετάλλευσιν. 

Άρθρο 35 περίπτωση μα' και μβ ' Περ. ββ' παρ. ε' άρθρου 8 ν. 736/77 

ββ) Τα έσοδα εξ επιβολής τέλους κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών 

εντός των μουσείων, των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των εν τω βυθώ 

θαλάσσης ή λιμνών αρχαιοτήτων. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μγ' 

Περ. β' παρ. 1 άρθρου 8 ν. 261/43 

 

β) Ποσοστόν 1% επί των πάσης φύσεως καλλιτεχνικών έργων των 

προοριζομένων δια δημοσίους χώρους, ιερούς ναούς, νεκροταφεία, πλατείας κλπ., δια 

δημόσια, δημοτικά, κοινοτικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 

τα παντός είδους ιδρύματα. 

Εις την πληρωμήν του ποσοστού τούτου υποβάλλονται και τα εκ του 

εξωτερικού εισαγόμενα έργα ξένης τέχνης, άμα ως ταύτα πωληθώσιν εις την Ελλάδα. 

Το ποσοστόν τούτο βαρύνον τον πωλητήν, κρατείται κατά την πληρωμήν υπ' ευθύνην 

του αγοραστού. Το έσοδον εισπράττεται παρά του Δημοσίου εις αντίκρισμα της δια του 

παρόντος γινομένης επιβαρύνσεως του ειδικού προϋπολογισμού Θρησκευμάτων και 

Εθνικής Παιδείας. 



 

Άρθρο 35 περίπτωση μδ' 

περ.δ' παρ.1 άρθρου 8 ν.261/43 

 

δ) Ποσοστόν δύο τοις εκατόν (2%) επί των πωλουμένων έργων κατά τας 

οργανουμένας υπό της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων ή του Κράτους 

καλλιτεχνικός ή επαγγελματικός εκθέσεις. Το ποσοστόν τούτο επί των εις ιδιώτας 

πωλουμένων έργων κρατείται άμα τη καταβολή του αντιτίμου εις τον δικαιούχον. Επί 

των πωλουμένων έργων ων το αντίτιμον καταβάλλεται δια χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής ή κράτησις αναγράφεται επί του χρηματικού εντάλματος και αποδίδεται υπό 

του Δημοσίου Ταμείου ή της Τραπέζης της Ελλάδος εις τον παρά τη Τραπέζη ταύτη 

λογαριασμόν της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση με' 

περ. ε' παρ.1 άρθρου 8 ν.261/43 

 

ε) Ποσοστά καθοριζόμενα υπό της Εφορίας εκ της πωλήσεως βιβλίων κλπ. εις 

τας οργανουμένας εκθέσεις εν τω Ιδρύματι. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μστ' 

περ. ε' παρ.1 άρθρου 10 ν. 1218/81 

 

ε) Ποσοστόν 2% επί της αξίας εκάστου αναπαραγομένου έργου εικαστικής 

τέχνης, ως και εκδόσεων έργων εικαστικής τέχνης. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μζ' 

περ. ζ' παρ.1 άρθρου 10 ν. 1218/81 

 

ζ) Ποσοστόν 2% επί της αμοιβής εκάστου μέλους του Επιμελητηρίου δι' 

επιμέλειαν ή εικονογράφηση/εντύπου ή μακέτας ή σκηνογραφίας έργου 



αναβιβαζομένου εις θεατρικήν σκηνήν, εις τον κινηματογράφον ή τις τηλεοπτικός 

εκπομπάς. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μη' 

Παράγραφος 3 άρθρου 11 ν. 1565/1985 

 

3. Εκτός από τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται και 

πρόστιμο: 

α) πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για κάθε παράβαση της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

β) πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της 

υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

γ) δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών για την παράβαση της 

υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

δ) τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για την παράβαση της περίπτωσης 

δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο επιβάλλεται υπέρ του αρμόδιου 

φορέα για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου για τη 

διενέργεια αναλύσεων λιπασμάτων ή εδαφών ή φυτικών ιστών ή νερών άρδευσης, 

ε) πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της περίπτωσης 

ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δέσμευση του λιπάσματος με 

απαγόρευση της κυκλοφορίας του μέχρι να διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσία για την κυκλοφορία του. Σε 

θετική περίπτωση το λίπασμα αποδίδεται στο δικαιούχο, εφόσον εφοδιασθεί με την 

απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, σε αρνητική δε περίπτωση το λίπασμα κατάσχεται και 

καταστρέφεται με έξοδα του δικαιούχου, 

στ) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της 

υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Πα την επιβολή προστίμου συνεκτιμάται το μέγεθος της 

απόκλισης, η διακινούμενη ποσότητα, η συχνότητα ή μη της παράβασης και κάθε άλλο 

απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που επιβάλλει το πρόστιμο, 



ζ) δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών για την παράβαση της 

υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση μθ 

Παράγραφος 5 άρθρου 11 ν. 1565/1985 

 

5. Όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της συσκευασίας ως προς τη σύνθεση του 

προϊόντος παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων ανοχών που 

καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, οι παραβάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν τα 

έξοδα της ανάλυσης προσαυξημένα κατά 100%, τα οποία καταβάλλονται υπέρ εκείνου 

στον οποίο ανήκουν τα εργαστήρια ελέγχου των λιπασμάτων κατά την περίπτωση α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό 

διάταγμα, που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις, τα εν λόγω έξοδα της ανάλυσης 

καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΠΠΑΑ, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Γενικού Χημείου του Κράτους. Το ύψος των εξόδων ανάλυσης και ο τρόπος βεβαίωσης 

και είσπραξης αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των 

Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση ν' 

Παράγραφος 4 άρθρου 2 ν. 4328/1929 

 

4. Τα τέλη, παράβολα και πρόστιμα που εισπράττονται κατά την εκτέλεση του 

έργου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και οι αποζημιώσεις για την παροχή 

υπηρεσιών προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, καταβάλλονται, ύστερα από 

εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, υπέρ του Ειδικού 

Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης -Αλκοολούχων Ποτών 

(Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.). 

 

Άρθρο 35 περίπτωση νδ' 

άρ.1 α.ν.430/37 

 



1. Γαίαι εκ των εν Μακεδονία αποστραγγισθεισών τοιούτων μη διατεθείσαι, 

κατά τας διατάξεις του Νόμου 5783 «περί διαθέσεως και εκμεταλλεύσεως των 

αποστραγγιζομένων γαιών», του από 5 Ιουνίου 1935 Αναγκαστικού Νόμου «περί 

συμπληρώσεως των Νόμων 5783 και 5800 κλπ» και του υπ'αριθμ.57 από 28 Αυγούστου 

1936 Αναγκαστικού Νόμου «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων 5783, 

5800 κλπ», δύνανται, εφόσον χρόνον τελούν διαθέσιμοι, να εκμισθώνται προς τρίτους, 

κατόπιν προηγουμένης πάντοτε δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 35 περίπτωση νε' 

 

Αγροτικός Νόμος 2880/23.7.1941 ΦΕΚ 229 Α 

Διάταγμα περί κωδικοποιήσεως Αγροτικών Νόμων 

 

Άρθρο μόνο 

Εκμίσθωσις αδιαθέτων εκτάσεων 

 

Άρθρον 258 

 

1. Αι οπωσδήποτε αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τον 

Αγροτικόν Νόμον, εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού. 

2. Αι προ της οριστικής διανομής αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων διαχειριζομένων 

υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Ε.Α.Π εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ει 

δικού Ταμείου Εποικισμού, οι δε μετά την οριστικήν διανομήν αδιάθετοι κλήροι των 

αυτών κτημάτων εκμισθούνται, μονοετώς επίσης, υπέρ του κατά τον Νόμον 4142 

Γεωργικού Ταμείου. 

3. Η εγκατάστασις των κληρούχων υπέρ ων τυχόν ήθελον διατεθή υπό της 

Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκμισθωμένοι κατά τα ανωτέρω εκτάσεις γίνεται μετά την 

λήξιν της μισθώσεως. 

4. Πάσα εκ του Αγροτικού Νομού προβλεπομένη εκμίσθωσις υπέρ του Ειδικού 

Ταμείου Εποικισμού ενεργείται καθ' α δια Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσσει του επί 

της Γεωργίας Υπουργού, ορίζεται. 



 

Διάταγμα περί κωδικοποιήσεως Αγροτικών Νόμων 

Αγροτικός Κώδικας ΦΕΚ 242/1949 

 

Άρθρο μόνο 

Εκποίησις εκτάσεων οικοπεδικής αξίας 

 

Άρθρον 258 

 

1. Διαθέσιμοι κατά τον παρόντα Κώδικα εκτάσεις χαρακτηριζόμενοι δι' 

αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, λαμβανομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου 

Εποικισμού, ως κεκτημένοι οικοπεδικήν αξίαν εκποιούνται δια δημοπρασίας. 

2. Εκτάσεις των κατηγοριών δ' και ε' του άρθρου 31 του παρόντος Κωδικός, 

έχουσαι οικοπεδικήν αξίαν, δύνανται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, και μετά 

γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, να χαρακτηρισθούν ως διαθέσιμοι, 

αναθεωρουμένης της οριστικής διανομής προς τον σκοπόν της εκποιήσεως αυτών κατά 

τα εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Το εκ της δημοπρασίας τίμημα των κατά τας προηγούμενος παραγράφους 

εκποιουμένων εκτάσεων αποτελεί έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εφόσον δε 

πρόκειται περί εκτάσεων της παραγράφου 2 αποδίδεται υπ' αυτού εις τον οικείον 

Συνεταιρισμόν Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών ποσόν ίσον προς το κατά 

το άρθρον 98 του παρόντος Κωδικός καθορισθέν τίμημα αυτών. 

4. Η κατά το παρόν άρθρον προβλεπομένη δια δημοπρασίας εκποίησις, ως και 

πάσα εν γένει εκ της Αγροτικής και περί αποστραγγιζομένων γαιών Νομοθεσίας 

προβλεπομένη τοιαύτη υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, ενεργείται κατά τα δια 

Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσσει του Υπουργού της Γεωργίας, οριζόμενα. 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 1 

 



Παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας Οργανισμός 

Λιμένας Πειραιώς ανώνυμη Εταιρία, όπως ενσωματώθηκε στο τρίτο άρθρο του ν. 

2688/1999. 

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό 

εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας θα 

οριστικοποιηθεί το τελικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που θα είναι το καθαρό ποσό σε 

δραχμές που θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε 

ισολογισμό, που θα συνταχθεί, των εξής περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και 

παθητικού: 

α) Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα 

στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

β) Της αξίας που απορρέει από το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των 

κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, των οποίων η 

χρήση και εκμετάλλευση έχει περιέλθει αποκλειστικά στον Οργανισμό Λιμένος 

Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

γ) Όλων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου». 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 2 

 

Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιά ανώνυμη Εταιρία, όπως ενσωματώθηκε στο τρίτο άρθρο του ν. 

2688/1999. 

«2. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που 

μπορεί να παραταθεί το πολύ για έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας, θα διενεργηθεί η απογραφή και εκτίμηση των στοιχείων του Οργανισμού 

Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και η σύνταξη του 

ισολογισμού. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο (π.δ. 1123/1980), θα ορίζει το οριστικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας. 



3. Η απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού 

Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, θα γίνει από επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, που ορίζεται, όμως, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της επιτροπής 

και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 3 

 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 4 

 

Παράγραφος 1 άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, όπως ενσωματώθηκε στο όγδοο άρθρο του ν. 2688/1999. 

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό 

εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας θα 

οριστικοποιηθεί το τελικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που θα είναι το καθαρό ποσό σε 

δραχμές που θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε 

ισολογισμό, που θα συνταχθεί, των εξής περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και 

παθητικού: 

α) Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα 

στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

β) Της αξίας που απορρέει από το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των 

κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, των οποίων η 

χρήση και εκμετάλλευση έχει περιέλθει αποκλειστικά στον Οργανισμό Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

γ) Όλων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου». 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 5 



 

Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως ενσωματώθηκε στο όγδοο άρθρο του ν. 2688/1999. 

 

«2. Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που 

μπορεί να παραταθεί το πολύ για έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας, θα διενεργηθεί η απογραφή και εκτίμηση των στοιχείων του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και η σύνταξη 

του ισολογισμού. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο (π.δ. 1123/1980), θα ορίζει το οριστικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας. 

3. Η απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, θα γίνει από 

επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, που ορίζεται, όμως, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της 

επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 6 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 7 

 

Άρθρο 22 του π.δ. 228/1999. 

 

«Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση 

αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999. Εφόσον 

η δημοσίευση του παρόντος γίνει το έτος 1999, η πρώτη εταιρική χρήση, κατ' εξαίρεση, 

αρχίζει από το έτος 1999 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.» 

 



Άρθρο 36 παράγραφος 8 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 36 παράγραφος 9 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 37 παράγραφος 1 

 

Πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 

2768/1999. 

«δ. Το Ταμείο Αρωγής προσωπικού Ο.Τ.Ε., μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνει 

από την Τράπεζα της Ελλάδος μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων του, που τελούν υπό 

καθεστώς αποκλειστικής διαχείρισης, προκειμένου να προβεί στην παροχή δανείου 

προς το Ταμείο Ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)». 

 

Άρθρο 37 παράγραφος 2 

Νέα διάταξη. 

 

Άρθρο 37 παράγραφος 3 

 

Περίπτωση θ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999. 

«θ. Η Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων 

του ΤΑΠ-ΟΤΕ της περιόδου 1.11.1998 έως έξι (6) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας 

της Ανωνύμου Εταιρείας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που διενεργείται με την 

παράδοση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ισόποσης αξίας τίτλων ή μετοχών.» 

 

Άρθρο 37 παράγραφος 4 

Νέα διάταξη. 

 



Άρθρο 38 

Νέες διατάξεις. 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 1 

 

α) Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 

«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για 

μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 

την 31.12.1998.» 

β) Παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 2682/1999 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για 

μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31.12.2000». 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 2 

 

Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 

«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για 

μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 

31.12.1998.» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο 1 

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες 

 



1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 814/1978 

(ΦΕΚ 144 Α'), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 

του άρθρου 35 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου 

γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω 

σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση της, και εφόσον η αξία αυτή 

δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές, δεν 

φορολογείται το μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές τμήμα 

της για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι σαράντα 

εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης 

έκτασης, εάν»: 

2. Το δεύτερο μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 

ν. 814/1978, μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 4 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής 

διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση της, δεν 

φορολογείται ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά 

στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και 

συνολικά για ποσό μέχρι εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές και για 

μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι 

εξής προϋποθέσεις»: 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973 

(ΦΕΚ 202 Α'), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 

του άρθρου 28 του ν. 2065/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων 

που υπάγονται στις Α' και Β' κατηγορίες, εκπίπτει και δεν φορολογείται ποσό τριπλάσιο 

προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:». 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973, 

μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2520/1997, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 



«Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που 

υπάγονται στις Α' και Β' κατηγορίες, δεν φορολογείται ποσό τετραπλάσιο προς το 

αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις»: 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 

(ΦΕΚ 186 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 

2065/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την 

εκμετάλλευση τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό 

του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών, απαλλάσσονται από 

το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέμμα τμήμα της αγοραίας αξίας τους 

μέχρι το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών και μέχρι και εμβαδόν 

πενήντα (50) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με 

μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις». 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, 

όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 

Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η απαλλαγή παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργική ή κτηνοτροφική 

έκταση μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) στρέμματα». 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση μεταβίβασης από επαχθή αιτία εκτάσεων ομόρων με την 

ιδιοκτησία του αγοραστή, η έκταση που απαλλάσσεται συνολικά για κάθε αγοραστή 

αυξάνεται σε εκατόν είκοσι (120) στρέμματα». 

8. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, 

όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997, αντικαθίσταται 

ως ακολούθως: 

«Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και 

κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά την εκμετάλλευση τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων ποσό ίσο με το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα 



αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα αυτής και για 

εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο για κάθε 

αγοραστή, είτε οι συμβάσεις συνάπτονται με μία είτε με περισσότερες 

συμβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια 

απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών». 

9. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, 

όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997, αντικαθίσταται 

ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση μεταβίβασης από επαχθή αιτία εκτάσεων ομόρων με την 

ιδιοκτησία του αγοραστή, η έκταση που απαλλάσσεται συνολικά για κάθε αγοραστή, 

αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) στρέμματα.». 

10. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 70 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α'), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Για τη συμπλήρωση του ορίου των εκατόν είκοσι (120) και εκατόν πενήντα 

(150) στρεμμάτων αντίστοιχα, συνυπολογίζονται οι προγενέστερες μεταβιβάσεις 

ακινήτων, για τις οποίες ο δικαιούχος έτυχε απαλλαγής». 

11. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 

2459/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 

2515/1997, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, 

θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.». 

 

Άρθρο 2 

Απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α') 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται: 

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 17.250.000 

δραχμών. 



β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 27.600.000 

δραχμών. 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.750.000 δραχμές 

για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 10.000.000 δραχμές για το τρίτο και 

καθένα από τα επόμενα τέκνα του. 

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 8.050.000 δραχμών ενώ 

από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 14.950.000 δραχμών. 

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.955.000 δραχμές για καθένα 

από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 3.000.000 δραχμές για το τρίτο και καθένα από 

τα επόμενα τέκνα του.». 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β) για τους συζύγους 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 15 τ. μ. για καθένα από τα 

δύο πρώτα τέκνα τους και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα 

τους.». 

3. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 

α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α'), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 

του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α"), καταργείται. 

4. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος 

συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2000, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2001 

για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 

παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 12 του α.ν. 1521/1950 και της παραγράφου 1α του άρθρου 102 του ν.δ. 

118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 3 

Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος 



φυσικών προσώπων 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που 

κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα 

εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από: 

α) την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, με σχέση εξαρτημένης ή 

ανεξάρτητης εργασίας ή μίσθωσης έργου, 

β) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονομιά, 

γ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές 

παροχές, εκτός από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του, 

δ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές 

παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που 

προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 

ε) συντάξεις που απονεμήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα 

του ή της μητέρας του και στ) περιουσιακά στοιχεία που με βάση δικαστική απόφαση 

περιέρχονται στο ανήλικο, ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις 

προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της παραγράφου. 

Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, 

με εξαίρεση το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από 

χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατο τους. 

Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο με χαριστική 

παροχή γονέα του φορολογείται στο όνομα του γονέα που το παραχώρησε. Αν η αξία 

του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο 

εκποιήθηκε, το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί μέρος χαριστικής 

παροχής που έγινε στο τέκνο από το γονέα του που έχει το μεγαλύτερο ποσό 

εισοδήματος και φορολογείται, επιμεριζόμενο αναλόγως, στο όνομα αυτού του γονέα». 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας 

του φορολογουμένου, εμβαδού μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, το 



οποίο προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο από το τρίτο 

και μετά που βαρύνουν τον φορολογούμενο». 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ΦΕΚ 151 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος 

της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού 

ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά 

ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.». 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης 

παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν 

και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το 

ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών ή το ποσό των οκτακοσίων 

χιλιάδων (800.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου 

στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από 

το δικαιούχο: α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας 

κατοικίας, ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα 

που είναι συγγενείς με αυτόν, μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος, β) τα εισοδήματα των 

ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό 

εισόδημα του γονέα, και γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με 

δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα 

από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου 

επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα 

περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά». 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, προστίθεται υποπερίπτωση δδ', που έχει ως εξής: 



«δδ') Το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και 

για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(Internet)». 

6. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επίσης, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται από το φορολογούμενο μέχρι 

το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του 

λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς 

πολιτιστικούς». 

7. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με 

εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που 

πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 

τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα». 

8. Το δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν τα χρηματικά ποσά δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν υπερβαίνουν 

αθροιστικά, για κάθε δωρεοδόχο ή αποδέκτη της χορηγίας, το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ετησίως, για να αφαιρεθούν αυτά από το συνολικό 

εισόδημα του δωρητή ή χορηγού οφείλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) 

στο πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας. 

Το ποσό του φόρου παρακρατείται από το δωρητή ή το χορηγό, κατά περίπτωση και 

αποδίδεται από αυτόν σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας για την επίδοση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος του. 

Το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου υποβάλλεται με την ετήσια 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Για τις δωρεές χρηματικών ποσών 



προς το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν απαιτείται παρακράτηση 

και καταβολή φόρου.». 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα για 

καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.». 

10. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Κ

λιμάκιο 

Φορολ

ογικός 

Φόρος 

κλιμακί

Σύνολο 
ε φ

2 0 0 2 0
7 5 3 2 3
1 1 2 4 2
3 3 1 7 1
9 4 3 1 4
Υ 4    

11. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2002 και εφεξής ο ανώτατος 

οριακός συντελεστής της κλίμακας του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%). 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κάθε δύο 

(2) έτη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται τα 

ποσά των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, αναλόγως με το δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καταρτίζεται από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. 

13.Η περίπτωση γ' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: 

«γ) Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) 

τέκνα που τον βαρύνουν, 

δ) ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) 

τέκνα που τον βαρύνουν». 

14. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 



«Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση 

παρέχεται έκπτωση ποσοστού δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) στο σύνολο της νέας 

οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε 

την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της 

πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό το ενενήντα επτά 

και ήμισυ τοις εκατό (97,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.». 

15. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«Η έκπτωση αυτής της υποπερίπτωσης αναγνωρίζεται μόνο όταν ο 

φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου 

εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για 

εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο 

αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου ή νόμιμου εκπροσώπου τους. Για 

τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται 

το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου». 

16. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις 

κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον 

Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997, το Σύλλογο 

«Οι Φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%).». 

17. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 



«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν εκδίδεται 

φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες 

(9.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του». 

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δεν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε νόμιμο 

τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές, αθροιστικά 

λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του.». 

19. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 

ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο 

ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για 

ημερομίσθιο πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές». 

20. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

καταργείται. 

21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

καταργείται. 

22. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) 

δραχμές.». 

23. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται 

παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον 

μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου». 

24. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 



1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα τους, 

αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (4.300.000) δραχμές». 

 

Άρθρο 4 

Φορολογία επιτηδευματιών 

 

1. Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 

1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι το ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από 

ισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 

σκοπούς πολιτιστικούς». 

2. Το δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 

1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με 

εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, 

υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε λογαριασμό 

του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα». 

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών 

από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Οι διατάξεις των πέντε 

τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται 

αναλόγως». 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 



«Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με 

εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του παρόντος.». 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε 

Κ.Τ.Ε.Λ., με βάση τον αριθμό των θέσεων ως ακολούθως: 

 

Θέσεις Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο 
 100% 50% 100% 50% 

Μέχρι 25 5.284.000 3.834.000 4.227.000 3.067.000 

Από 26 μέχρι 5.813.000 4.461.000 4.755.000 3.450.000 

Από 39 μέχρι 6.077.000 4.774.000 5.019.000 3.641.000 

Από 53 και 6.342.000 5.088.000 5.284.000 3.834.000 

   
 

6. Με τη επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, οι διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') εφαρμόζονται για την 

περαίωση των οικείων φορολογικών υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των 

φορολογικών αρχών ή των διοικητικών δικαστηρίων, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του 

νόμου, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής 

αρχής σχετική συμπληρωματική δήλωση ή αίτηση και πραγματοποιήσουν διοικητική 

επίλυση της οικείας διαφοράς, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του 

νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Για την επιβολή του φόρου κατά την εφαρμογή των διατάξεων της 

προηγούμενης παραγράφου, οι υπόχρεοι μπορούν να καταβάλουν το ποσό του φόρου 

που προκύπτει με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 

2579/1998, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε στο έτος 1998 ή και πριν από αυτό, 

μειούμενη κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), για κάθε έτος προγενέστερο. Η μείωση 

αυτή του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α') αντικαθίσταται 

ως εξής: 



«3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα 

που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2003.». 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται:». 

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 33 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που, ύστερα από άδεια 

του οικεί ου δικαστηρίου, εκποιούν όλα τα προϊόντα της επιχείρησης τους, την οποία 

ασκούν πάνω από δύο έτη. 

11. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από τα 

εισοδήματα της χρήσης 1999. 

12. Από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 

2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'). Για την έναρξη της περιόδου που ορίζεται σε αυτές, για την 

έκδοση της οικείας κοινής υπουργικής απόφασης, ως πρώτο έτος λογίζεται το έτος 2000. 

13. Το δεύτερο και επόμενα εδάφια της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: 

«Για την έκπτωση των πιο πάνω ποσών από δικαιώματα ή αποζημιώσεις αρκεί η 

πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της χρήσης στην οποία αναφέρονται. Όταν 

δικαιούχος των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο απαιτείται να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί 

αποφυγής της διπλής φορολογίας. 

Ο έλεγχος των αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων της παραγράφου αυτής, με 

εξαίρεση τα ποσά από πνευματικά, συγγενικά και συναφή δικαιώματα που 

καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, ενεργείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 

γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 όταν καταβάλλονται: α) από εμπορικές 

επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και διανομής και άλλα συναφή 

δικαιώματα, καθώς και από μικτές επιχειρήσεις κατά το μέρος που αφορούν στον 



εμπορικό κλάδο, ανεξάρτητα από το ύψος τους, β) από τις λοιπές επιχειρήσεις: αα) στη 

μητρική τους επιχείρηση, προκειμένου για θυγατρικές, ββ) στο κεντρικό τους 

κατάστημα, προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπής και γγ) σε αλλοδαπή ή 

ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, εφόσον υπερβαίνουν το 

τέσσερα τοις εκατό (4%) των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του 

συγκεκριμένου δικαιώματος ή το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) 

δραχμών, ανεξάρτητα από το καταβαλλόμενο ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων.». 

14. Η περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιη) Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για 

υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον 

ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με τα 

γενικότερα συμφέροντα του ομίλου. 

Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εφόσον και στο βαθμό που η πραγματοποίηση τους 

είναι ωφέλιμη για την ίδια την επιχείρηση. 

Τα πιο πάνω έξοδα, όταν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των 

αντίστοιχων δαπανών της επιχείρησης ή τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, 

ανεξαρτήτως ποσοστού, ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 66.». 

15. Οι παράγραφοι 13 και 14 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα κέρδη που 

προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2000. 

16. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

προστίθεται περίπτωση γ', που έχει ως εξής: 

«γ) Στα ελεγκτικά κέντρα της παραπάνω περίπτωσης α' συνιστώνται ειδικές 

Επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η διενέργεια ελέγχου των δαπανών των περιπτώσεων 

ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όταν αυτές υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση 

όρια. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η συγκρότηση των 

Επιτροπών αυτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δαπανών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 



Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης β' εφαρμόζεται ανάλογα και 

στην παρούσα περίπτωση». 

17. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τη δαπάνη που καταβάλλει η 

επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 

2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α'), για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του 

σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η.». 

18. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από 

ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και εφεξής. 

19. Η υποπερίπτωση δδ' του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές 

βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το Κέντρο 

Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση 

Μακεδονίας (Α.Ν.Ε.Μ.).» 

20. Οι διατάξεις του πέμπτου και των επόμενων αυτού εδαφίων της παραγράφου 

2, καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, 

καθώς και για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται για αυτές 

από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα οποία καταχωρίζονται πρωτογενώς οι 

συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα από τον ίδιο 

κώδικα, ο κατά τα ανωτέρω συντελεστής προσαυξάνεται κατά 50%. Εξαιρετικά, το 

παραπάνω ποσοστό προσαύξησης διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων και 

στοιχείων οφείλεται σε έναν τουλάχιστον από τους πιο κάτω λόγους: 

α) Στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη νόθευση φορολογικών στοιχείων. 

β) Στη διάπραξη μέσα στην ίδια χρήση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων μη 

έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στοιχείου αξίας ή 



διακίνησης, που διαπιστώνονται από διαφορετικούς ελέγχους. Αν τα αγαθά 

διακινούνται χωρίς το προβλεπόμενο συνοδευτικό στοιχείο θεωρείται ως μη έκδοση του 

στοιχείου αυτού. 

γ) Στη μη διαφύλαξη ή μη επίδειξη στον τακτικό φορολογικό έλεγχο των 

βιβλίων και στοιχείων. 

δ) Στην απόκρυψη φορολογητέας ύλης που υπερβαίνει το 10% της δηλωθείσας. 

Ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους διπλασιάζεται στις περιπτώσεις 

που διαπιστώθηκε η χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής άσκηση 

επιτηδεύματος ή η άσκηση αυτού σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε ή η αλλοίωση των 

δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχανής. 

Όταν γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των 

επιχειρήσεων που αναφέρονται την παράγραφο 1 του άρθρου 31, συγκρίνεται ο 

συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος 

με το συντελεστή που ορίζεται με τα προηγούμενα εδάφια και εφαρμόζεται ο 

μεγαλύτερος, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου συντελεστή 

του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω καθαρά κέρδη υπολείπονται των 

καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά 

κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν 

σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα. 

Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή 

αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη δεν μπορεί να είναι ανώτερος 

από το 85%. 

3. Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος αποδεικνύεται, ότι 

από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που 

προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να 

καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν. 

Εξαιρετικώς, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης και 

των βιβλίων και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισμό ή άλλα φυσικά αίτια, μπορεί να 

αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των 

ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα 

από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την 



επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζόμενων 

στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου». 

21. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 ισχύουν ανάλογα 

και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επί γεωργικών επιχειρήσεων.». 

22. Η παράγραφος 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για κάθε κατηγορία επαγγέλματος προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής 

καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Οι συντελεστές 

καθαρών αμοιβών περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, στις ακαθάριστες αμοιβές των αρχιτεκτόνων και 

μηχανικών εφαρμόζονται οι συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο 5 του 

προηγούμενου άρθρου. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 

ισχύουν ανάλογα και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επί ελευθέριων 

επαγγελμάτων.». 

23. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'), μετά 

το τελευταίο εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν. 

2753/1999, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Εφόσον στις παραπάνω δηλώσεις περιλαμβάνεται μέρος της φορολογητέας 

ύλης που σχετίζεται άμεσα με την επιβολή προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί-

ων, η βάση υπολογισμού του προστίμου περιορίζεται κατά το μέρος της φορολογητέας 

ύλης που δηλώθηκε.». 

24. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), 

προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια που έχουν ως εξής: 

«Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε ομάδα 

κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή 

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από 

κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα, 



όσο και του εκδόσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συμπεριληφθεί στις οικείες 

δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων 

που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό. 

Αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται 

μετά την πάροδο εξαμήνου από το χρόνο που προέκυψε η μεταβολή στο φορέα της 

επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιμο της 

παραγράφου 2 περιπτώσεις α' και ε' του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. 

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για παραβάσεις 

που έχουν διαπραχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις ή 

εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν οι 

προσφυγές ή τα ένδικα μέσα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικού 

συμβιβασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης της προσφυγής.». 

25. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 η τελεία γίνεται 

κόμμα και προστίθεται πρόταση ως εξής: 

«.. εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου αυτού που 

συνεχίζουν να ισχύουν». 

26. Οι διαφορές φόρων, τελών, εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων, που 

προέκυψαν από τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των φορολογικών 

υποθέσεων των διαχειριστικών περιόδων 1989 έως και 1999 της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), μετά την καταβολή του προβλεπόμενου από τις οικείες διατάξεις 

ποσοστού κατά τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, βεβαιώνονται σε 

πέντε (5) ίσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 2α Ιανουαρίου του έτους 

2001 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 

του μηνός Δεκεμβρίου των ετών 2001, 2002, 2003 και 2004. 

27. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 

2443/1996 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού 

Εργατικής Εστίας (Τ.Α.Π.Ε.Ε.), το οποίο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του 

παρόντος μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αρχικές ή 

συμπληρωματικές δηλώσεις για την απόδοση των φόρων, τελών, εισφορών ή 



κρατήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2198/1994, για 

τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.1997. Τα οικεία ποσά 

καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων. Με την καταβολή των ανωτέρω 

ποσών εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπαλλήλων- μελών του Τ.Α.Π.Ε.Ε. 

που έλαβαν από αυτό τα εφάπαξ ποσά ή βοηθήματα κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 5 

Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό 

(10%) για καθένα στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο. Το 

ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του μεγαλύτερου ποσού της 

τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην κυριότητα ή την 

κατοχή του ο υπόχρεος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν. 

Δεν προσαυξάνεται η δαπάνη που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο, όταν το ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής: 

«Στις πιο πάνω α' και στ' περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της τεκμαρτής και της 

πραγματικής δαπάνης διαβίωσης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής 

τεκμαρτής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του 

υπόχρεου. 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκμαρτής δαπάνης καταλογίζεται σε 

εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.». 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 



«στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής». 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα για 

καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο». 

5. Η περίπτωση α' του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει με βάση ένα (1) 

επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους 

ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή υπόχρεου με τρία (3) τουλάχιστον 

τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν μαζί 

τους και τους βαρύνουν». 

 

Άρθρο 6 

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

 

1. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται από τις διατάξεις της 

περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος μειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα επτά και πενήντα 

τοις εκατό (37,50%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2002 και σε τριάντα πέντε 

τοις εκατό (35%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και των επομένων. 

2. Ο συντελεστής παρακράτησης που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 

2 του άρθρου 114 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται σε τριάντα επτά και 

πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα ποσά τόκων που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από 

1 Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό 

(35%) από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 

3. Οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις περιπτώσεις α', β' και γ' 

της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνονται από 

τέσσερα τοις εκατό (4%), τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (4,80%) και δέκα τοις εκατό 

(10%) σε τρία και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (3,75%), τέσσερα και πενήντα τοις εκατό 

(4,50%) και εννέα και τριακόσια εβδομήντα πέντε τοις εκατό (9,375%), αντίστοιχα για 



τα ποσά που καταβάλλονται από 1 Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 και 

σε τρία και πενήντα τοις εκατό (3,50%), τέσσερα και είκοσι τοις εκατό (4,20%) και 

οκτώ και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (8,75%) αντίστοιχα για τα ποσά που 

καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 

4. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης α' του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 4 του άρθρου 54 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 

55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε 

τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%), από 1η Ιανουαρίου 2001 και σε τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%), από 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών που 

ανήκουν στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερά Μονή 

Σινά, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στα Πατριαρχεία 

Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας.». 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία που αποκτώνται 

από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών, τα οποία 

υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.». 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που ανήκουν σε δημόσιες, 

δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

ή χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δημόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.». 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα 

ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο 

για τα εισοδήματα αυτά». 



9. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής: 

«Όταν δηλώνεται εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση 

γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία εισοδήματος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 

15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.». 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 3765/1957 (ΦΕΚ 196 Α') καταργούνται. 

Η κατάργηση αυτή ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση 

του νόμου αυτού και εφεξής. 

11. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') 

όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2002. 

12. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 

(ΦΕΚ 77 Α'), ποσά φόρου προσαυξάνονται για την πενταετία 2001 -2005 κατά ποσοστό 

τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της 

προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2000 ποσά φόρου, κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά 

των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της κατά το 

άρθρο 10 του ν. 27/1975 οφειλόμενης εισφοράς. 

13. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 

(ΦΕΚ 75 Α') ποσά εισφοράς, προσαυξάνονται για την πενταετία 2001-2005 κατά 

ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα 

διαμορφωθέντα κατά το έτος 2000 ποσά εισφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά 

θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 

14. Στο άρθρο 9 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α') προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως 

εξής: 

«ε) θυγατρική εταιρία της εταιρίας της προηγούμενης περίπτωσης δ', ή εταιρία 

των περιπτώσεων α' και β' στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κατά ποσοστό 



τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) η εταιρία της προηγούμενης περίπτωσης 

δ'». 

15. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 2578/1998 

προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Επίσης, εκπίπτουν και τα πιο πάνω ποσά φόρου εισοδήματος εταιρίας της 

περίπτωσης ε' του άρθρου 9 που αναλογούν σε διανεμηθέντα από αυτή κέρδη τα οποία 

κτώνται τελικώς από την ημεδαπή μητρική ανώνυμη εταιρία, μέσω θυγατρικής εταιρίας 

στην αλλοδαπή, εφόσον τα διανεμηθέντα αυτά κέρδη δεν υπάγονται σε φορολογία στο 

Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ευρίσκεται η έδρα της θυγατρικής 

εταιρίας». 

16. Στο άρθρο 11 του ν. 2578/1998 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Επίσης, η έκπτωση των φόρων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 του παρόντος δεν επιτρέπεται, εάν η θυγατρική εταιρία της ημεδαπής 

μητρικής ανώνυμης εταιρίας δεν διατηρεί για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα το 

οριζόμενο από την περίπτωση ε' του άρθρου 9 του παρόντος ποσοστό». 

 

Άρθρο 7 

Διαχειριστική περίοδος επιχειρήσεων 

που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Η προσαρμογή μπορεί να γίνεται είτε με επιμήκυνση είτε με σύντμηση της 

διαχειριστικής περιόδου» 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή 

επιμήκυνση αυτής επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. 

Για την αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο 

ένα μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η 



επιμήκυνση ή ένα μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής 

περιόδου. Η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί». 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή 

επιμήκυνση αυτής επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. 

Για την αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο 

ένα μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η 

επιμήκυνση ή ένα μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής 

περιόδου. Η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.». 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για διαχειριστικές περιόδους 

που κλείνουν από τις 30 Ιουνίου 2000 και εφεξής. 

 

Άρθρο 8 

Φορολογική διαδικασία 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος 

και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα 

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών 

των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου». 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη 

λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη αυτής της 

προθεσμίας συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το 

θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και 



για τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται 

στην κληρονομιά κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του 

διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους 

μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, κατ' αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ 

αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη 

υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, 

τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλ' εξ αδιαθέτου 

κληρονόμους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή, μετά τη 

δημοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους 

κληρονόμους με βάση την οικεία διαθήκη. 

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία περιουσία διατίθεται 

διαφορετικά από ότι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιμημένους, οι 

οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσμία υποβολής 

της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας 

αποποίησης της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με 

ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της διαθήκης 

του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε 

περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομιάς ή δημοσίευσης πλειόνων 

διαθηκών». 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) δραχμές το έτος». 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, καθώς και θαλάσσιων σκαφών 

αναψυχής, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονομικό έτος, με τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αμέσως 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώσεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του 

εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας του». 



5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 

2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με 

σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, 

εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού 

μητρώου αυτών.». 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κρατικές υπηρεσίες ή κρατικοί φορείς, αρμόδιοι για την έγκριση και καταβολή 

επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε δικαιούχους, αναγράφουν υποχρεωτικά στις 

εγκριτικές ή διαπιστωτικές πράξεις που συντάσσουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των 

δικαιούχων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια για τη φορολογία 

του δικαιούχου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)». 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

« 1. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του, έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει, μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της 

Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, τη 

δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ/ 

26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας 

κατοικίας ή διαμονής του.». 

8. Τίτλοι είσπραξης που δημιουργούνται μετά την εκκαθάριση δηλώσεων 

από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), καταχωρούνται σε 

βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Εισπρακτέων Εσόδων που τηρείται ηλεκτρονικά από 

την Γ.Γ.Π.Σ. με ενιαία αρίθμηση για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ. της χώρας. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες τήρησης του βιβλίου αυτού, οι αριθμοί 

καταχώρησης ανά Δ.Ο.Υ., η μεταφορά των καταχωρημένων Εσόδων από το βιβλίο 

αυτό στο αντίστοιχο βιβλίο που τηρεί η κάθε Δ.Ο.Υ., καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες 

εφαρμογής των ανωτέρω. 



Με όμοιες αποφάσεις ως άνω είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με την ίδια 

διαδικασία και άλλες κατηγορίες τίτλων είσπραξης που προβλέπονται από το π.δ. 

16/1989 (ΦΕΚ6Α'). 

9. Τα ατομικά ή συγκεντρωτικά φύλλα έκπτωσης που εκδίδονται από την 

Γ.Γ.Π.Σ., καταχωρούνται στο Βιβλίο Επιστροφών και Διαγραφών που τηρείται 

ηλεκτρονικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. με ενιαία αρίθμηση για κάθε ΔΟΥ, της χώρας που 

λειτουργεί μηχανογραφικά. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και οι διαδικασίες τήρησης του βιβλίου αυτού, οι 

αριθμοί καταχώρησης ανά Δ.Ο.Υ. και η μεταφορά των καταχωρημένων εκπτώσεων από 

το βιβλίο αυτό στο αντίστοιχο βιβλίο που τηρεί η κάθε Δ.Ο.Υ., καθώς και οι λοιπές 

λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω. 

10. Όλα τα προβλεπόμενα Βιβλία, τίτλοι είσπραξης και λοιπά στοιχεία που 

ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 16/1989, όπως αυτό ισχύει σήμερα, δύναται να 

τηρούνται ηλεκτρονικά από τις Δ.Ο.Υ. που λειτουργούν μηχανογραφικά. 

Όσα από τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τη διενέργεια οποιουδήποτε 

ελέγχου εκτυπώνονται υποχρεωτικά εφόσον ζητηθούν. 

11.Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1η 

Μαΐου 2000. 

12.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε μία 

ελεγκτική Αρχή η αρμοδιότητα διενέργειας τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου 

όλων των εκκρεμών υποθέσεων των υπόχρεων, των οποίων οι εκκρεμείς υποθέσεις 

υπάγονται κατά τις κείμενες διατάξεις στην ελεγκτική αρμοδιότητα διαφορετικών 

Υπηρεσιών. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής στον οποίο 

ανατίθεται η ελεγκτική αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων 

καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών και τη βεβαίωση των φόρων και 

λοιπών επιβαρύνσεων στη Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος 

του υπόχρεου, κατά το χρόνο έκδοσης των οικείων καταλογιστικών πράξεων, καθώς 

και για κάθε περαιτέρω ενέργεια που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 



13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 

(ΦΕΚ 211 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ενεργεί και επανέλεγχο των φορολογικών 

υποθέσεων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, τα Περιφερειακά Ελεγκτικά 

Κέντρα ενεργούν και επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Τοπικών 

Ελεγκτικών Κέντρων του π.δ. 179/2000 και τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ενεργούν και 

επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ.». 

14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, ο 

επανέλεγχος των φορολογικών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ., κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995, ενεργείται από τα Περιφερειακά 

Ελεγκτικά Κέντρα. 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, μπορεί να 

ανατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, η διενέργεια επανελέγχου των 

φορολογικών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ. στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα. 

15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2753/ 1999 προστίθεται νέο 

εδάφιο ως εξής: 

«Εξαιρετικά, φορολογικές διαφορές από καταλογιστικές πράξεις γενικά που 

εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων και αφορούν υποθέσεις για τις 

οποίες εκκρεμεί ο τακτικός έλεγχος, μπορεί να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό, 

ανεξάρτητα από το χρόνο που παρήλθε από την κατάθεση των σχετικών προσφυγών, 

εφόσον η επίλυση των διαφορών συντελείται ταυτόχρονα με τη διοικητική επίλυση των 

τυχόν διαφορών του τακτικού ελέγχου.». 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, προστίθεται νέο 

εδάφιο ως εξής: 

«Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου επί ανακρίβειας της 

δήλωσης, εφόσον το ύψος της προκύπτουσας διαφοράς κύριου και συμπληρωματικού 

φόρου, τέλους ή εισφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού για το οποίο αμελείται η 

βεβαίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.». 

17. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 



«Τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο, για την επίδειξη τους 

στην αρμόδια φορολογική αρχή, μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για 

την επιβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Άρθρο 9 

Ρύθμιση οφειλών από δάνεια σεισμοπλήκτων 

περιοχών όλης της Επικράτειας 

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 

του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α') και αναφέρεται στην κατάθεση της αίτησης και των 

σχετικών δικαιολογητικών για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών, 

παρατείνεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του 

μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα. 

Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι 

ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με την αρχική διάταξη, δόσεις της ρύθμισης, χωρίς τις 

αναλογούσες σε αυτές, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α'),«Περί 

Κωδικός Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

2. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2778/1999 μπορούν να 

υπαχθούν και οι οφειλές της ίδιας κατηγορίας που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 

και 29.9.2000. 

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«3. Στη ρύθμιση αυτή δύναται να υπαχθούν και τα χρέη που προέρχονται από 

σεισμοδάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων οι οφειλέτες απώλεσαν 

για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης αυτών με προηγούμενες 

ρυθμίσεις, χωρίς τις αναλογούσες, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 



καταβολής. Με την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν γεννάται αξίωση κατά του 

Δημοσίου. 

Για τους οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του 

άρθρου 50 και ζητήσουν να υπαχθούν σε αυτές και οφειλές των παραγράφων 2 και 3 

του παρόντος θα γίνει αναπροσαρμογή των δόσεων της αρχικής ρύθμισης με 

υποχρέωση καταβολής της τυχόν διαφοράς που θα προκύψει χωρίς τις αναλογούσες, 

κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την οριζόμενη στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία. 

Μέχρι την ίδια προθεσμία θα πρέπει επίσης να κατατεθεί η σχετική αίτηση και η 

βεβαίωση για τη φύση του δανείου ως σεισμοδανείου. 

4. Η καθυστέρηση καταβολής τριών συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια 

την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού 

της οφειλής, επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης, η 

οφειλή επιβαρύνεται με την αναλογούσα κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαύξηση. 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή 

εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, καθώς και τα χρέη που 

καταβάλλονται κατ' εφαρμογή όρων συμφωνίας του άρθρου 44 του ν. 1892/1990. 

Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση και δεν υφίστανται άλλες 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το 

Δημόσιο κάθε φορά για ένα (1) μήνα και δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα 

προβλεπόμενα μέτρα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), 

του ν. 395/ 1976 (ΦΕΚ 199 Α"), των άρθρων 22 και 23 του ν. 2523/ 1997, των άρθρων 

231 και 243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), αναστέλλονται δε τα τυχόν ληφθέντα ως 

άνω μέτρα. Επίσης αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης για προσωποκράτηση ή αν 

αυτή έχει αρχίσει διακόπτεται, καθώς και η ποινική δίωξη που προβλέπεται από το 

άρθρο 23 του ν. 2523/1997 και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή 

διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής. Ομοίως αναστέλλεται η διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση 

αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή δεν 



ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι 

σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για 

την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες 

οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το 

δικαίωμα της ρύθμισης αυτής, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται κανονικά. 

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει, προς διασφάλιση της 

οφειλής, την επιβολή κατάσχεσης ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είσπραξης. 

Η παραγραφή των χρεών που κατά τα ανωτέρω δύνανται να ρυθμιστούν και γα 

τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση αναστέλλεται από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που 

αφορά η ρύθμιση ανεξάρτητα καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται 

πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την παύση αυτής. 

Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου οφειλετών που έχουν υπαχθεί στην παρούσα 

ρύθμιση συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τις δόσεις της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν 

υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι των οποίων συμψηφίζονται κατά 

προτεραιότητα.». 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης 

αιτήσεων και πληρωμής των δόσεων της ρύθμισης, των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 

2778/1999. 

 

Άρθρο 10 

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών των 

σεισμόπληκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2778/1999 

και αναφέρεται στην κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για 

υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών παρατείνεται μέχρι και την τελευταία 

εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τη δημοσίευση 

αυτού του νόμου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταβληθούν όλες οι 

ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με την αρχική διάταξη δόσεις, χωρίς τις αναλογούσες σε 



αυτές, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Κατά τα λοιπά οι 

διατάξεις του άρθρου 45 του ίδιου νόμου ισχύουν όπως έχουν. 

2. Στο άρθρο 45 του ν. 2778/1999 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 

«3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να υπαχθούν 

και οι οφειλές που προέκυψαν από την εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1999, που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 

και έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 29.9.2000.». 

3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται: 

Η κατάθεση σχετικής αίτησης του δικαιούχου, του δελτίου αυτοψίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2778/1999, καθώς και η καταβολή των δόσεων, 

σύμφωνα με την αρχική διάταξη, χωρίς τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές κατά τον 

Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις 

δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 

Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο μήνας δημοσίευσης αυτού του νόμου στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

4. Οι οφειλέτες που ήδη έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του 

άρθρου 45 του ν. 2778/1999, αν ζητήσουν να υπαχθούν σε αυτές και οφειλές της 

παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή προστίθεται με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, δικαιούνται την αναπροσαρμογή των δόσεων, με 

βάση την αρχική ρύθμιση με την υποχρέωση να καταβάλουν, μέχρι και την ημερομηνία 

που ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, την τυχόν διαφορά που θα 

προκύψει, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης 

αιτήσεων και πληρωμής των δόσεων της ρύθμισης, των διατάξεων του άρθρου 45. 

 

Άρθρο 11 

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 

1. Οφειλές προς το Δημόσιο προερχόμενες από δάνεια που χορηγήθηκαν από 

την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.) με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 



1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') και ν. 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α"), εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α') και 32 του 

ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31.8.2000, ως 

δημόσια έσοδα, στους Κ.Α.Ε. 3917 και 3918, δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και την 

τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς τις αναλογούσες, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, εφάπαξ, με παροχή έκπτωσης επ' αυτών κατά ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%). 

2. Στο άρθρο 30 του ν. 2789/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως 

εξής: 

«12. Οι απαιτήσεις οι οποίες είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ της Ε.Τ.Ε. (πρώην Ε.Κ.Τ.Ε.) του ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α'), 

διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας 

Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία είναι βεβαιωμένες.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 

(ΦΕΚ43 Α'), όπως αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδίδονται από τα εκάστοτε αρμόδια κατά 

τις κείμενες διατάξεις όργανα και αφορούν θέματα επιβολής προστίμων για ακάλυπτες 

επιταγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του α.ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 51 Α'), 

απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύουν, και χορήγησης έκπτωσης 

λόγω εφάπαξ πληρωμής της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου 

της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'), 

εξετάζονται εμπεριστατωμένα από την Επιτροπή που αποτελείται από: 

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν (1) 

Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο 

του Κράτους που ορίζονται από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β. Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών 

Ελέγχων. 

γ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 



δ. Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής. 

ε. Τον τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων.» 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από: 

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν (1) 

Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο 

του Κράτους που ορίζονται από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β. Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών 

Ελέγχων, με αναπληρωτή του έναν από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που 

συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, ως μέλος. 

γ. Τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος. 

δ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με το νόμιμο 

αναπληρωτή του, ως μέλος. 

ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος, που προτείνεται από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα 

Τελωνεία με τον αναπληρωτή του, ως μέλος, που προτείνεται από την Ομοσπονδία 

Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας. 

ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ο οποίος 

ορίζεται από την κεντρική διοίκηση αυτού. 

Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' συμμετέχουν κατά περίπτωση στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν τις 

Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία αντίστοιχα. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα πρόσωπα που μετέχουν στην Επιτροπή, οι νόμιμοι 

αναπληρωτές τους, δύο (2) εισηγητές με τους αναπληρωτές τους από τους 

Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, καθώς και ο Γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του. Με όμοια 



απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς 

και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα αυτής.» 

5. Οφειλέτες που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2648/1998, εφόσον 

κατέβαλαν εμπρόθεσμα τουλάχιστον την πρώτη από τις δόσεις αυτής της ρύθμισης και 

στη συνέχεια απώλεσαν το ευεργέτημα αυτής, δύνανται να υπαχθούν εκ νέου σε αυτήν, 

αφού καταβάλουν εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου τα ποσά 

των οφειλόμενων δόσεων με τις αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) μηνιαίως στο 

ποσό κάθε δόσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 36 

του ν. 2648/1998. 

Οφειλέτες της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 που δεν ρύθμισαν 

τα χρέη τους σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, δύνανται να υπαχθούν σε αυτή με την 

υποβολή εκ μέρους τους σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο αρμόδιο 

Τελωνείο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ταυτόχρονα 

να καταβάλουν όλες τις προηγούμενες δόσεις με ποσοστό προσαύξησης δύο τοις εκατό 

(2%) κατά μήνα. Για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις παρέχεται η προβλεπόμενη 

έκπτωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 

όλων των δόσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι 

σχετικές διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 

6. Χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και 

προέρχονται από φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, 

καθώς και από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έγιναν 

ληξιπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι και 

29.9.2000 και οφείλονται από επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις της πόλης της Αθήνας που 

υπέστησαν υλικές ζημιές από πράξεις βίας ομάδων αναρχικών ατόμων που συνέβησαν 

στην ίδια πόλη το διάστημα 18.11.1985 έως 31.8.1999, ρυθμίζονται και καταβάλλονται 

σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής που αναλογούν σε αυτά κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. 

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η κατάθεση από τον 

ενδιαφερόμενο αίτησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που είναι 



βεβαιωμένες οι οφειλές του, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου 

μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με συνημμένη βεβαίωση της Αστυνομικής ή 

Πυροσβεστικής Αρχής, ότι έχει υποστεί ζημιές λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα 

στην πόλη της Αθήνας, το διάστημα 18.11.1985 έως 31.8.1999, καθώς και η καταβολή 

της πρώτης δόσης εντός της αυτής ημερομηνίας. 

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων 

(100.000) δραχμών. 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται χρέη για τα οποία έχει γίνει πτωχευτικός ή 

εξωπτωχευτικός συμβιβασμός. 

Στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν και χρέη τα οποία ρυθμίστηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2648/1998 εφόσον οι οφειλέτες αυτών υποβάλουν 

σχετική αίτηση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής. 

Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια 

την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού 

της οφειλής, επιβαρυνόμενου με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα 

στοιχεία της βεβαίωσης. Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή οποιασδήποτε 

δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται μηνιαίως με την προσαύξηση που ορίζεται κατά τον 

Κ.Ε.Δ.Ε. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 9 του 

άρθρου 36 του ν. 2648/1998. 

 

Άρθρο 12 

Κατάργηση του μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα 

 

Οι διατάξεις του ν. 395/1976 (ΦΕΚ 199 Α') και του άρθρου 27 του ν. 1882/1990 

καταργούνται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 



ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 13 

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 

2127/1993 και 1165/1918 και άλλες διατάξεις 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α'), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω 

πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής: 

 

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

(DIESEL) κίνησης ΕΧ 7.10.00.66 83.000 χιλιόλιτρο 

ζ)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 



θέρμανσης ΕΧ 7.10.00.67 83.000 χιλιόλιτρο 

 

Για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος 

του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δρχ. το χιλιόλιτρο. 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες 

ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η 

επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. 

 

η)Πετρέλαιο 

εσωτερικής 

καύσης (DIESEL), 

άλλο από εκείνο 

των περιπτώσεων 

στ' και ζ' ΕΧ 27.10.00.66 

και ΕΧ 27.10.00.67    83.000 χιλιόλιτρο 

 

θ)Πετρέλαιο 

εξωτερικής καύσης 

(FUEL OIL- 

Μαζούτ) 27.10.00.74 

έως και 27.10.00.78    13.000 μετ. τόνος 

 

ι) Κηροζίνη 

(φωτιστικό 

πετρέλαιο) ΕΧ 27.10.00.51 

και ΕΧ 27.10.00.55    83.000 χιλιόλιτρο 

 

ία) Κηροζίνη 

θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.55     83.000 χιλιόλιτρο 

 



Για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος 

της κηροζίνης θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δρχ. το χιλιόλιτρο. 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες 

ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η 

επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. 

ιβ) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 

κινητήρων ΕΧ 27.11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00  

34.000 μετ. τόνος 

ιβ) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης περίπτωσης ιβ'), 

χρήσεις ΕΧ 27.11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19.00 

 και ΕΧ 27.11.29.00         4.500 

μετ. τόνος 

2. Στο ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις: 

α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση που το δεκαπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που 

αντιστοιχούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) δραχμών, τα επιβλητέα τέλη καθορίζονται στο ποσό αυτό, το οποίο 

δύναται να αυξομειώνεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του 

Υπουργού Οικονομικών». 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 107, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. Επίσης δημεύονται τα ζώα, οι άμαξες, τα οχήματα, τα πλοία ανεξαρτήτως 

χωρητικότητας, τα εφοδιαστικά πλοία που προβαίνουν σε εικονικούς εφοδιασμούς, οι 

λέμβοι και κάθε άλλο μεταγωγικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του 

αποτελούντος το αντικείμενο της λαθρεμπορίας εμπορεύματος». 

3. Η διάρκεια παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών στο καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις που 

διέπουν το καθεστώς αυτό, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης, να παρατείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

4. Σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας οχημάτων που έχουν διαπιστωθεί μέχρι 31 



Αυγούστου 2000, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

κυρώσεις και πρόστιμα, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταβληθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 

πρόστιμο, ίσο με το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν κατά το 

χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. 

Σε περιπτώσεις απλών τελωνειακών παραβάσεων οχημάτων που έχουν 

διαπιστωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2000, τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία 

πρόστιμα περιορίζονται στο ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν 

κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, εφόσον αυτά καταβληθούν στην αρμόδια 

τελωνειακή αρχή εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς 

υποθέσεις ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. 

Η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου 

εισαγγελέα, εφόσον προσκομισθούν τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία καταβολής του 

παραπάνω ποσού μέσα στην οριζόμενη προθεσμία. 

Μετά την είσπραξη των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια προστίμων 

αίρεται αυτοδίκαια η τυχόν κατάσχεση ή δέσμευση του αυτοκινήτου και αποδίδεται 

στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να το θέσει σε κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας 

καταβάλλοντος τις ισχύουσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή να του δώσει 

οποιονδήποτε άλλο νόμιμο προορισμό. Σε περίπτωση που το όχημα έχει εκποιηθεί, τα 

κατά τα παραπάνω οριζόμενα πρόστιμα μειώνονται κατά το ποσό της τιμής εκκίνησης 

που έχει καθορισθεί από την αρμόδια αρχή για την πρώτη δημοπρασία του οχήματος, 

μη επιστρεφόμενης της διαφοράς, όταν η τιμή εκκίνησης είναι μεγαλύτερη του 

προστίμου. 

Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί σε εκτέλεση πράξεων διοικητικών κυρώσεων 

της τελωνειακής αρχής για τις παραπάνω παραβάσεις, συμψηφίζονται με τα νέα 

πρόστιμα και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται. 

Προϋπόθεση της εφαρμογής των προηγούμενων διατάξεων είναι η υποβολή από 

τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα παραιτείται από τα ένδικα 

μέσα που προβλέπονται από το νόμο. 



Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνει τις 

παραβάσεις που έγιναν στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 

1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α') από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 5 του ν. 2443/1996. 

5. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αρχίζει από της 6 

Νοεμβρίου 2000. 

 

Άρθρο 14 

Τιμή πώλησης των δελτίων 

TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIERE (T.I.R.) 

 

1. Η τιμή πώλησης των δελτίων T.I.R. (TRANSPORT INTERNATIONAL 

ROUTIERE - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑ) για το χρονικό διάστημα από 1.7.1995 

έως 16.7.1998 καθορίζεται ως κατωτέρω: 

α. 20φυλλο δελτίο T.I.R. σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές ανά τεμάχιο. 

β. 14φυλλο δελτίο T.I.R. σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δραχμές ανά 

τεμάχιο. 

2. Η τιμή πώλησης των 4φυλλων δελτίων T.I.R. καθορίζεται σε οκτώ χιλιάδες 

(8.000) δραχμές ανά τεμάχιο, για το χρονικό διάστημα από 2.6.1997 έως 16.7.1998. 

 

Άρθρο 15 

Ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α') 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενο ποσό, αφαιρουμένου 

εκείνου των εισαγωγικών δασμών, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.» 



2. Ποσά προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1676/1986, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος 

νόμου, περιορίζονται μέχρι του ορίου του 300% του χρέους που οφείλεται. 

Τα βεβαιωμένα χρέη, που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και κατέστησαν 

ληξιπρόθεσμα προ της ισχύος του παρόντος άρθρου, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά 

την εφαρμογή του (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις έως 300%), ρυθμίζονται ύστερα 

από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο ίσες 

μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 100.000 δραχμών. 

Η σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των ως άνω χρεών, που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία υποβολής της, πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός 

τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

με την καταβολή συγχρόνως της πρώτης δόσης των υπόλοιπων δόσεων 

καταβαλλομένων μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των 

αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν. 

Η εφάπαξ καταβολή ολοκλήρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι της ημερομηνίας 

καταβολής της δεύτερης δόσης, συνεπάγεται πρόσθετη έκπτωση κατά ποσοστό τριάντα 

τοις εκατό (30%) του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν με τον περιορισμό τους στο 300%. 

Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως 

συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του 

υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο 

οφειλέτης επιβαρύνεται με τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις. 

Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση δεν λαμβάνονται τα 

προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών ή τυχόν ληφθέντα αναστέλλονται. 

Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή 

έχουν εκδοθεί σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές 



λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν 

συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. 

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης αυτής, τα 

μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται κανονικά. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη 

ρύθμιση δεν εμποδίζει, προς διασφάλιση της οφειλής, την επιβολή κατάσχεσης ή τη 

λήψη ασφαλιστικών μέτρων είσπραξης. 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε 

πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί. 

3.Ποσά που έχουν καταβληθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 35 του ν. 1676/1986 δεν αναζητούνται. 

4.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ. 

697/35/20.3.1990 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 190 Β'), που κυρώθηκε 

με τον ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 

του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου 

γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. Εφόσον γίνεται 

εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή 

επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των 

άμεσων αναγκών του αναπήρου.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 16 

Θέματα Υπηρεσιών 

 

1. Υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών που 

κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή ή είναι Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες 

αντίστοιχου επιπέδου, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, πάρεδροι ή μέλη 

των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί 



σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μπορούν να υπηρετούν στον δήμο ή την 

κοινότητα ή τη Νομαρχία στην οποία έχουν εκλεγεί. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους παραπάνω Ο.Τ.Α., αναστέλλεται η 

άσκηση των καθηκόντων τους ως Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και 

αναπληρώνονται στα καθήκοντα τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 

2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'). 

Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α') 

όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991 

(ΦΕΚ 50 Α'), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του ν. 

2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α'), δεν έχουν εφαρμογή για τους παραπάνω υπαλλήλους. 

2. Οι Προϊστάμενοι Εποπτειών Ελέγχου των Π.Ε.Κ. και Τ.Ε.Κ. και οι 

Προϊστάμενοι Τμημάτων Ελέγχου των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 

μπορούν μετά διετή, τριετή και τετραετή, αντίστοιχα, άσκηση των καθηκόντων τους, να 

μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένου Εποπτειών Ελέγχου του ΕΘ.Ε.Κ., 

των Π.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Κ. αντίστοιχα. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων 

που συγκροτούν τις Γενικές Διευθύνσεις Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων, 

καθώς και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) μπορούν, μετά διετή υπηρεσία άσκησης των καθηκόντων τους, να 

μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου του ΕΘ.Ε.Κ., 

ή των Π.Ε.Κ. ή των Τ.Ε.Κ. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίοι προέρχονται από τον εφοριακό κλάδο, μπορούν 

μετά τριετή άσκηση των καθηκόντων τους να μετακινούνται σε θέση Προϊσταμένων 

Εποπτειών Ελέγχου των Τ.Ε.Κ. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων 

εδαφίων δεν απαιτείται η προηγούμενη επιλογή των μετακινούμενων ή μετατιθέμενων 

ως ελεγκτών, της Υπηρεσίας που μετακινούνται ή μετατίθενται. 

3. Οι Προϊστάμενοι Εποπτειών Ελέγχου και οι ελεγκτές των Ελεγκτικών 

Κέντρων είναι δυνατόν να μετακινούνται ή μετατίθενται, ύστερα από σχετική αίτηση 

τους ή για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, από το ΕΘ.Ε.Κ. σε Π.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Κ. ή 

Δ.Ο.Υ., από τα Π.Ε.Κ. σε Τ.Ε.Κ ή Δ.Ο.Υ. και από τα Τ.Ε.Κ. σε Δ.Ο.Υ. Επίσης, οι 

ανωτέρω προϊστάμενοι και οι ελεγκτές μπορούν να μετακινούνται ή μετατίθενται σε 



Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. που στελεχώνονται με υπαλλήλους 

εφοριακού κλάδου. Οι ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων είναι δυνατόν να αποσπώνται 

επί σης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών. Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια μετακινούμενοι ή μετατιθέμενοι είναι επί σης 

δυνατόν να επανέρχονται σε Ελεγκτικό Κέντρο, για το οποίο είχαν επιλεγεί ως ελεγκτές. 

4. Η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και συντονισμού των προληπτικών 

φορολογικών ελέγχων των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών 

Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 176 Α'), όπως ισχύει, 

μεταφέρεται από τη Διεύθυνση Μητρώου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

5. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελές Τμήμα με τίτλο «Τμήμα 

Υποστήριξης Προσαρμογής στο ΕΥ ΡΩ», υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών. 

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο: α) για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και του έργου των οικείων Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών 

αυτού, σε θέματα προσαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών στην εισαγωγή και 

χρήση του ΕΥΡΩ και β) για την παρακολούθηση της εξέτασης από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλονται 

σε αυτό από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Του παραπάνω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, 

βαθμού Α", κατηγορίας ΠΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών ή 

Δημοσιονομικών ή Χημικών ή Πληροφορικής. 

Το Τμήμα αυτό τηρεί σχετικό αρχείο και στελεχώνεται με προσωπικό, διαφόρων 

κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι 

αναγκαίο για τη διεξαγωγή του έργου του. 

Ο χρόνος έναρξης και παύσης της λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος ορίζεται 

με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω 

Τμήματος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 



6. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή, για την αξιολόγηση των 

καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος και η 

διαδικασία αξιολόγησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των παραπάνω καταγγελιών, 

καθώς και τα θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου, καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

Η Επιτροπή μπορεί με πράξη της να θέτει στο αρχείο τις καταγγελίες που 

αξιολογούνται από αυτήν, ως προφανώς αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες. 

Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στην αρχή 

κάθε έτους, έκθεση με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ανάλυσης των στοιχείων 

των καταγγελιών του προηγούμενου έτους, καθώς και με τις σχετικές προτάσεις της για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν οι παραπάνω 

καταγγελίες. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999, αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«Άρθρο 49 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται θέματα κανονισμού λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα 

και οι ευθύνες των Προϊσταμένων και των λοιπών υπαλλήλων τους. 

Με τα ίδια διατάγματα είναι επίσης δυνατόν να προβλέπεται η λειτουργία των 

Τμημάτων των παραπάνω Υπηρεσιών σε μη αυτοτελή Γραφεία, στα οποία 

κατανέμονται οι εργασίες των Τμημάτων αυτών. 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ορίζονται τα 

τηρούμενα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών βιβλία, στοιχεία, δελτία 

και έντυπα, καθώς και ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης αυτών». 

8. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 προστίθεται 

εδάφιο που έχει ως εξής: 



«Οι διατάξεις που προβλέπουν τις παραπάνω οργανικές θέσεις προσωπικού 

εξακολουθούν να ισχύουν, και όπου ορίζεται σε αυτές θέση Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου, νοείται στο εξής θέση Υποδιευθυντή, που καλύπτεται με αντίστοιχη 

μείωση των οργανικών θέσεων, των ενιαίων βαθμών από τον εισαγωγικό βαθμό έως και 

το βαθμό Α', του προσωπικού της αυτής κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.» 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια και οι 

συντελεστές βαρύτητας αυτών, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο τρόπος και η 

διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 2 

του ν. 2343/1995. 

Στα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, που συνεκτιμώνται για την 

αξιολόγηση των παραπάνω υποψηφίων, περιλαμβάνεται και ο βαθμός που λαμβάνει 

καθένας από αυτούς, στην προσωπική συνέντευξη που διενεργείται από Επιτροπή του 

Υπουργείου Οικονομικών, για τη διαπίστωση της κατοχής των αναγκαίων 

επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και της προσωπικότητας τους γενικά, 

για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων επιθεωρητή. 

Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής και τα μέλη αυτής, ορίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να ορίζονται ως μέλη της 

Επιτροπής και ειδικοί εμπειρογνώμονες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι, 

λόγω των ειδικών γνώσεων και της επιστημονικής τους κατάρτισης ή της 

επαγγελματικής τους απασχόλησης και εμπειρίας, μπορούν να συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου της. 

10.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίζεται η επωνυμία και η έδρα 

των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

11.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 

75 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999 

προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: 



«Εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών της αγοραίας αξίας απαιτείται και 

στις περιπτώσεις που συμβάλλεται κοινωφελές ίδρυμα του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 

Α'), διαχειριστής κοινωφελούς περιουσίας του νόμου αυτού και κηδεμόνας 

σχολάζουσας κληρονομιάς. Δεν απαιτείται εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 

όταν η θεώρηση της σχετικής προκήρυξης έχει συντελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του 

παρόντος.» 

12. Το άρθρο 90 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 και 165 Α') «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης 

Περιουσίας του άρθρου 10 παράγραφος 1 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488 Α'), του 

άρθρου 6 του από 29/9-4/10/1939 β. δ/τος (ΦΕΚ 427 Α') και Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων 0.208/181/26.4.1982 (ΦΕΚ 214 Β') και 0.704/465/15.12.1983 (ΦΕΚ 743 

Β'), λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών σε δύο (2) αυτοτελή και ανεξάρτητα 

Τμήματα, ως εξής: α) Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων και β) Τμήμα Ανταλλαξίμων 

Κτημάτων. 

2. Το καθένα από τα ως άνω Τμήματα είναι εξαμελές και συγκροτείται από: α) 

έναν (1) Εφέτη Αθηνών (πολιτικών δικαστηρίων), ως Πρόεδρο, β) έναν (1) Πρωτοδίκη 

Αθηνών (πολιτικών δικαστηρίων) και γ) τρεις (3) Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, ως μέλη. Οι ως άνω ορίζονται μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, 

εκ προσώπων που έχουν αντίστοιχη ιδιότητα, δ) Επιπλέον των ανωτέρω συμμετέχει ως 

μέλος χωρίς ψήφο (γνώμη), στο μεν Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή 

αυτού τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοσίων Κτημάτων της προαναφερθείσας 

Διεύθυνσης, στο δε Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων ο νόμιμος αναπληρωτής του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας με αναπληρωτή αυτού τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Ανταλλαξίμων Κτημάτων της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη 

Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή αυτού, εκτελεί στο μεν Τμήμα 

Δημοσίων Κτημάτων υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, στο δε Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων υπάλληλος 

που υπηρετεί στο Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων της ίδιας Διεύθυνσης. 

3. Το Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδοτεί για υποθέσεις που 



παραπέμπονται σε αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των 

δημοσίων κτημάτων, από τις οποίες ορίζεται και η διαδικασία εισαγωγής της υπόθεσης, 

της έκδοσης της γνωμοδότησης, της αποδοχής ή απόρριψης από τον Υπουργό 

Οικονομικών και της κοινοποίησης αυτής. 

Το Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων γνωμοδοτεί επί: α) αιτήσεων τρίτων που 

προβάλλουν δικαίωμα κυριότητας σε ανταλλάξιμα κτήματα, β) αιτήσεων δημοσίων 

υπηρεσιών, για επίλυση της μεταξύ αυτών και της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή 

των Δ.Ο.Υ. διαφοράς, σχετικά με την ιδιότητα κτήματος, ως ανταλλαξίμου, γ) αιτήσεων 

τρίτων, για συμβιβαστική επίλυση κάθε διαφοράς, που υπάρχει μεταξύ αυτών και των 

αρμόδιων υπηρεσιών, δ) αιτήσεων τρίτων, που έχουν δικαίωμα εξαγοράς ανταλλαξίμου 

κτήματος, για την αναθεώρηση της απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Δημοσίων 

και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, σχετικά με την απευθείας εκποίηση ανταλλαξίμου 

κτήματος, καθώς και για τη μείωση του τιμήματος κτήματος, που εκποιήθηκε σε 

αυτούς. 

Εισηγητές των υποθέσεων σε καθένα τμήμα ορίζονται μέλη του εν λόγω 

Τμήματος, μη εξαιρουμένου και του μετέχοντος χωρίς ψήφο, με πράξη του Προέδρου 

του. 

4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των χωρίς ψήφο, ως 

και ο Γραμματέας του καθενός εκ των δύο Τμημάτων του Συμβουλίου δικαιούνται 

αμοιβής (αποζημιώσεως) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τμημάτων, η 

οποία καθορίζεται αρμοδίως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» 

13. Συνιστάται Τμήμα Εξόδων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 

Α' Αθηνών (Α', Β', Γ'), Δ' Αθηνών (Δ', Η'), Ε' Αθηνών(Ε', Θ'), ΣΤ' Αθηνών(ΣΤ', Ζ'), Ι 

Αθηνών, ΙΑ' Αθηνών, IB' Αθηνών, ΙΓ Αθηνών, ΙΔ' Αθηνών, ΙΕ' Αθηνών, ΙΣΤ' Αθηνών, 

ΙΗ' Αθηνών, ΙΘ' Αθηνών, Κ' Αθηνών, ΚΑ' Αθηνών, KB' Αθηνών, ΚΓ Αθηνών, Α' 

Πειραιά (Α', Β'), Γ' Πειραιά, Δ' Πειραιά, Ε' Πειραιά, Α' Θεσσαλονίκης, Β' 

Θεσσαλονίκης (Β', Γ'), Δ' Θεσσαλονίκης, Ε' Θεσσαλονίκης, ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, Ζ' 

Θεσσαλονίκης, Η' Θεσσαλονίκης, Θ' Θεσσαλονίκης. 

14.Οι Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών, Πληρωμών Πειραιά και Πληρωμών 

Θεσσαλονίκης, που συστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 12, 324 και 164, 

αντίστοιχα, του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών 



Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259 Α') καταργούνται και οι αρμοδιότητες τους κατανέμονται στα 

συνιστώμενα Τμήματα Εξόδων των Δ.Ο.Υ. της προηγούμενης παραγράφου, με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

15.Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων Τμημάτων Εξόδων και ο 

χρόνος παύσης λειτουργίας των καταργούμενων Δ.Ο.Υ. ορίζεται με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

16.Τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία προβλέπεται 

η συμμετοχή Οικονομικών Επιθεωρητών αυτού, είναι δυνατόν να ανασυγκροτούνται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, χωρίς τη συμμετοχή αυτών. 

Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις ορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, με τη νέα συγκρότηση τους. 

17.Το «Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντιλήψεως» το οποίο εκδίδεται μία φορά 

κατ' έτος κληρώνεται την τελευταία ημέρα κάθε έτους. 

18.Στο άρθρο 4 του ν. 2343/1995, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 18 που 

έχει ως εξής: 

«18. Υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία 

ζημιώνεται ή καταστρέφεται εν όλω ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

ή εξαιτίας της θέσης ή της ιδιότητας τους από ενέργειες τρομοκρατικές ή μεμονωμένες 

επιθέσεις, δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποζημίωση αυτή 

καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 

2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'). 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 

2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') ισχύουν ανάλογα και για τους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., των 

οποίων ο / η σύζυγος ή τέκνο θα προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

αυτών των διατάξεων, στο Υπουργείο Οικονομικών». 

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2168/1993 

(ΦΕΚ 147 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές καθώς 

και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και 



λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα 

από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από 

τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης 

παραγγέλλει την παράδοση τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.» 

 

Άρθρο 17 

Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αρμοδιότητες 

που αφορούν τα Εθνικά Κληροδοτήματα και ειδικότερα την εποπτεία της εκπλήρωσης 

κοινωφελών σκοπών από πρόσωπα άλλα πλην του Κράτους, όταν η περιουσία 

βρίσκεται και ο σκοπός εκπληρώνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

2. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών 

Κληροδοτημάτων. 

Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από: 

α. Έναν Εφέτη ως Πρόεδρο. 

β. Ένα Δικαστικό Αντιπρόσωπο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 

γ. Ένα Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

δ. Ένα Διευθυντή Δ.Ο.Υ. 

ε. Έναν Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το υπό στοιχείο α' μέλος του Συμβουλίου ορίζεται μετά του αναπληρωτή του, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα υπό στοιχεία β' και γ' μέλη ορίζονται μετά των 

αναπληρωτών τους ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα λοιπά μέλη ορίζονται, μετά των αναπληρωτών τους, από 

το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, 

η θητεία των μελών του είναι τριετής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας ορίζονται γραμματέας και αναπληρωτής του, ανώτεροι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας. 



Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, 

των μελών, των εισηγητών και του Γραμματέα του Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή βαρύνει 

τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας 

του Συμβουλίου. 

3. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων της παραγράφου 1 του 

παρόντος, που: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 ή άλλων ειδικών νόμων 

περί Εθνικών Κληροδοτημάτων απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Εθνικών 

Κληροδοτημάτων ή της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων, β) παραπέμπονται σε 

αυτό από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. 

 

Άρθρο 18 

Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

1. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) διορίζονται ως μέλη, κατόπιν 

διαγωνισμού, όσοι έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας και έχουν άδεια 

δικηγόρου ή είναι δικαστικοί λειτουργοί και όλοι αυτοί δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος 

της ηλικίας τους. 

2. Η επιθεώρηση των Πάρεδρων από το Ν.Σ.Κ. γίνεται από ένα Αντιπρόεδρο ή 

Νομικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και για μια 

διετία. Ο Επιθεωρητής υποχρεούται να παρακολουθεί τις εργασίες και την απόδοση των 

επιθεωρουμένων και να συντάσσει στο τέλος της διετίας τις οικείες εκθέσεις 

επιθεωρήσεως. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. δύναται, με ειδική εντολή του, να ζητήσει την 

κατάρτιση και κατάθεση εκ θέσεων επιθεωρήσεως οποτεδήποτε και μέσα στην πιο πάνω 

διετία, για συγκεκριμένους επιθεωρούμενους. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του π.δ. 282/1996 (ΦΕΚ 199 Α'), 

προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη 

εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. μπορούν να συνιστώνται Νέα Δικαστικά Γραφεία 

του Ν.Σ.Κ. και με τον ίδιο τρόπο καταργούνται υφιστάμενα.» 



4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 282/1996 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«5. Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 

3026 της 6/8 Οκτωβρίου 1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», όπως εκάστοτε 

ισχύουν και καθορίζεται στο διπλάσιο του προβλεπόμενου από αυτές ελάχιστου ορίου 

για κάθε κατά περίπτωση δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες 

εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί 

της αξίας του αντικειμένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του Δημοσίου αμείβονται, με το 

διπλάσιο του ελάχιστου ορίου, που ορίζεται από τα άρθρα 100 παράγραφος 4, 107 

παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην πρώτη 

περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος 4 στην δεύτερη περίπτωση. Οι αμοιβές 

αυτές μπορούν κατά την εκκαθάριση τους είτε να μειωθούν μέχρι του ελάχιστου ορίου 

που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα, όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου 

αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την 

υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν μέχρι και του τετραπλάσιου 

του ελάχιστου αυτού ορίου όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

και επιμέλεια. 

6. Στους δικηγόρους του Δημοσίου για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας του 

Γραφείου τους, για χρονικό διάστημα περισσότερο των δύο ωρών, σε εκτέλεση 

δοθείσης εντολής, καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα και 

ημερήσια αποζημίωση, ίση με το ένα τριακοστό (1/30) του βασικού μισθού του 

Δικαστικού Αντιπροσώπου.» 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του π.δ. 282/1996, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του 

50ού έτους.» 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του π.δ. 282/1996 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από αίτηση 

του ενδιαφερόμενου μέλους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.» 



7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του π.δ. 282/1996, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 2753/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι δυνατόν να αποσπώνται σε 

Υπουργείο, για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε 

ισχυουσών, γενικών ή ειδικών διατάξεων περί αποσπάσεων.» 

8. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 προστίθεται περίπτωση 

γ', ως εξής: 

«γ) Νομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 19 

Αναστολή εκτέλεσης 

 

1. Έμμεσοι φόροι, των οποίων ζητείται η επιστροφή ως αχρεωστήτως ή 

παρά το νόμο καταβληθέντων, αν έχουν αποδεδειγμένα επιρριφθεί στην κατανάλωση, 

δεν επιστρέφονται στους επιρρίψαντες. 

Το βάρος της απόδειξης, για τη μη επίρριψη στην κατανάλωση των φόρων του 

προηγούμενου εδαφίου, έχουν όσοι ζητούν την επιστροφή τους. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 2717/1999 

προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Σε υποθέσεις με αίτημα την επιστροφή έμμεσων φόρων που επιρρίπτονται 

στην κατανάλωση, το Δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικώς πραγματογνωμοσύνη, για 

την διαπίστωση της επίρριψής τους ή μη στην κατανάλωση». 

3. Στο άρθρο 88 του ν. 2717/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως 

εξής: 



«Ειδικώς, οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και αναίρεσης, καθώς και η 

άσκηση τους έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εφόσον οι προσβαλλόμενες αποφάσεις 

εκδόθηκαν επί αιτήσεων επιστροφής έμμεσων φόρων που επιρρίπτονται στην 

κατανάλωση.» 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού 

εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που εκ κρεμούν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος 

τους ενώπιον των φορολογικών αρχών και κάθε δικαστηρίου. 

 

Άρθρο 20 

Αντιμετώπιση λαθρεμπορίας 

πετρελαίου και καπνικών προϊόντων 

 

1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, ύστερα από μακροσκοπική εξέταση ή άλλα 

μέσα, αντί πετρελαίου κίνησης, η παράνομη χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης ή 

ναυτιλίας, καθώς και πετρελαίου κίνησης νοθευμένου με τα παραπάνω ή άλλα 

πετρελαιοειδή προϊόντα, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια 

κυκλοφορίας, πινακίδες), από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και των Τελωνειακών Αρχών. 

Στον κάτοχο του οχήματος, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας 

διατάξεων του ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει, ή των 

κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις άλλων νόμων, επιβάλλεται διοικητικό 

πρόστιμο ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. 

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται μετά την καταβολή του 

προστίμου αυτού. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

2. Στα προοριζόμενα για εξαγωγή ή αποστολή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης βιομηχανοποιημένα καπνά αναγράφεται σε κάθε μονάδα συσκευασίας κωδικός 

αριθμός παρτίδας κατά καπνοβιομηχανία, με κατάλληλη μορφή, που επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της προέλευσης του προϊόντος. 



Κατά την εξαγωγή ή αποστολή βιομηχανοποιημένων καπνών δηλώνονται στην 

αρμόδια Τελωνειακή Αρχή οι κωδικοί αριθμοί που αναγράφονται στις μονάδες 

συσκευασίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή αποστολή των προϊόντων 

αυτών, καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη με την πλήρη εμπορική του επωνυμία. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται επακριβώς το 

περιεχόμενο του κωδικού αριθμού παρτίδας των βιομηχανοποιημένων καπνών, ο 

χρόνος εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

 

Άρθρο 21 

Αύξηση ποσών μηνιαίων βασικών συντάξεων 

 

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 

2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που 

καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2001 σε 

πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές και από 1 ης Ιανουαρίου 2002 επίσης σε πέντε χιλιάδες 

(5.000) δραχμές. 

 

Άρθρο 22 

Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α'), όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α'), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών του, β) 

η ετήσια συνδρομή τους, γ) τα δικαιώματα για την έκδοση ή ανανέωση από αυτό 

επαγγελματικών αδειών, επαγγελματικών ταυτοτήτων και αδειών λειτουργίας γραφείων 

παροχής κάθε είδους οικονομολογικών υπηρεσιών, δ) τα δικαιώματα για την έκδοση 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ε) οι κρατήσεις σε αμοιβές που εισπράττονται από τα 

μέλη που ορίζονται από το Επιμελητήριο για τη σύνταξη μελέτης και 

πραγματογνωμοσύνης, τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιριών ή 



κάθε μορφής οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ., χορηγήσεις τραπεζών, συνεταιρισμών, 

οργανισμών, κοινοπραξιών ή εταιριών, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή 

τρίτων, τα εισοδήματα που αποκτά από την περιουσία του, τα εκλογικά παράβολα και 

κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το Επιμελητήριο διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία 

αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, δηλαδή τους Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' 

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη και δέκα (10) Συμβούλους. 

Ο Πρόεδρος, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Β' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και 

ο Οικονομικός Επόπτης αποτελούν το Προεδρείο, το οποίο εισηγείται στην Κεντρική 

Διοίκηση. 

Στα μέλη του Προεδρείου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 

καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.» 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, αντί της λέξης 

«Αντιπροέδρου» προστίθεται η φράση «Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου». 

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, η οποία προστέθηκε με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: 

«Στα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης που διαμένουν έξω από το Νομό Αττικής, 

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, καταβάλλεται 

αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους που καθορίζεται με 

απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. μέσα στα όρια του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του.» 

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, όπως αυτή προστέθηκε με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Μια φορά κάθε έτος η Κεντρική Διοίκηση υποχρεούται να συγκαλεί σε 

κοινή με αυτή σύσκεψη τις Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα 

πορίσματα των συσκέψεων αυτών λαμβάνονται συμβουλευτικά υπόψη από τη 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 



Στα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και διατροφής τους, που καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης 

του Ο.Ε.Ε. μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.» 

6. Στο άρθρο 9 του ν. 1100/1980, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: 

«15. Όλες οι δαπάνες των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του 

Επιμελητηρίου βαρύνουν το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. 

Στα μέλη και τους γραμματείς της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Περιφερειακών Εκλογών και στους Προέδρους 

των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της 

Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας». 

 

Άρθρο 23 

Θέματα Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών 

 

1. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999 προστίθεται τρίτο 

εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών στις 

περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος ακινήτων στα πιο πάνω πρόσωπα, λόγω 

δωρεάς.» 

2. Στη περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του 

Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν 

υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.» 

 

Άρθρο 24 

Θέματα Φ.Π.Α. 

 



1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 21α του ν. 1642/1986 

(ΦΕΚ 125 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 

12 του ν. 2386/1996, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση 

που κατά τη διάρκεια παραμονής των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 

υπάρχει καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αυτών που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται.» 

2. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III - Αγαθά 

και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% του ν. 1642/1986, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 51 του άρθρου 1 του ν. 2093/1992 

και τροποποιήθηκε τελευταία με την παράγραφο 16 του άρθρου 12 του ν. 2386/1996, 

προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις 14 και 15, ως εξής: 

«14. Επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής 

χρήσης. 

15. Παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών 

και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.» 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για αποζημιώσεις που λαμβάνονται 

από 1.1.2000 και της παραγράφου 2 από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2002. 

4. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 1956/1991 

(ΦΕΚ 113 Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α') και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α'), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα 

προσωρινώς εισαχθούν από την Α/0 STROYTRANSGAZ και VPO ZARUBEZHN 

EFTE-GA2STROI για το σκοπό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται 

από την καταβολή του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων 

μηχανημάτων, καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών 

επιβαρύνσεων εισαγωγής για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για 

την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων, οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι 

βραδύτερα από την 31.12.2000. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται η ανωτέρω ημερομηνία να παρατείνεται κατ' 



εξαίρεση για συγκεκριμένο τμήμα του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι την 

31.12.2002». 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Άρθρο 25 

Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου 

 

1. Τα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του π.δ. της 28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α') «Περί 

κωδικός των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 17 Σχέδια μηχανικών κ.λπ. 

Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών 

και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται: 

α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2%0), που υπολογίζεται στον προϋπολογισμό του έργου, 

όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές. 

Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του 

Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό του 

τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4). 

Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 622/1977 (ΦΕΚ 171 Α'). 

β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, 

κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα έργα 

αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α', επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 

δύο τοις χιλίοις (2%ο), που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το 

τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές και καταβάλλεται 

από το μελετητή του έργου στο Δημόσιο Ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από 

την είσπραξη της αμοιβής του. 



 

Άρθρο 18 

Άδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα 

 

Α. Άδειες 

 

1. Οι κατωτέρω άδειες και οι ανανεώσεις τους υπόκεινται σε τέλη ως 

ακολούθως: 

α) Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000). 

β) Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας δραχμές πέντε χιλιάδες 

(5.000). 

γ) Η άδεια γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και ή πράξη διαζυγίου δραχμές 

πέντε χιλιάδες (5.000). 

δ) Η άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης 

στην αλλοδαπή δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). 

ε) Οι χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και τα 

δελτία ταυτότητας αυτών, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν προβλέπεται διαφορετικά: 

αα) βραχείας διάρκειας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), 

ββ) ετήσιας διάρκειας δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000), 

νγ) διάρκειας 2 ετών και άνω δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), 

δδ) δελτία ταυτότητας αλλοδαπού δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000). 

Τα τέλη χαρτοσήμου δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα του αντίστοιχου σε 

δραχμές ποσού, που καταβάλλεται από τους Έλληνες υπηκόους στη χώρα του 

αλλοδαπού. Όταν παρατείνεται ο χρόνος προσωρινής διαμονής μέχρι τρεις (3) μήνες, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α'), το 

τέλος χαρτοσήμου είναι ίσο με αυτό που καταβλήθηκε για την αρχική χορήγηση της 

προξενικής θεώρησης. Προκειμένου για Έλληνες ξένης υπηκοότητας τα ανωτέρω τέλη 

περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2) και πάντως όχι κατώτερα των πέντε χιλιάδων 

(5.000) δραχμών. 



στ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από ιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά 

ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί νοούνται στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον 

βάσει διατάξεων προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). 

ζ) Η άδεια θήρας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000). 

η) Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου δραχμές διακόσιες χιλιάδες 

(200.000). 

Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000). 

θ) Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 

και τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000). 

Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) για τις ιαματικές πηγές και τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τα 

τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία. 

ι) Οι άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 29 του ν. 

2168/1993 και του ν. 456/1976 (ΦΕΚ 277 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 30 του ν.2168/1993, ως ακολούθως: 

αα) οι άδειες οπλοφορίας προς άσκηση στη σκοποβολή δραχμές πέντε χιλιάδες 

(5.000). 

ββ) οι λοιπές άδειες οπλοφορίας δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), 

γγ) η επέκταση των αδειών οπλοφορίας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000), 

δδ) οι άδειες κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης δραχμές 

τριάντα χιλιάδες (30.000), 

εε) οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό προς εμπορία δραχμές 

δέκα χιλιάδες (10.000). 

2. Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου: 

α) η άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου που είναι διασκευασμένο και 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από ανάπηρο λόγω της 

αναπηρίας του, 

β) η άδεια οδηγού αυτοκινήτου εν γένει και η άδεια οπλοφορίας, εφόσον 

χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους για υπηρεσιακές ανάγκες. 

Β. Έγγραφα ναυτιλιακά - διπλώματα - πτυχία και άλλα 

Στα κατωτέρω κατά περίπτωση πάγια τέλη υπόκεινται: 



α) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα 

πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα 

αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). 

β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες 

(10.000). 

γ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή 

αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του 

προσωπικού εδάφους (διπλώματα, πτυχία, άδειες ή πιστοποιητικά), καθώς και τα 

αντίγραφα αυτών δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000). 

δ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας 

(πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς 

κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λπ. δραχμές πέντε χιλιάδες 

(5.000). 

ε) Τα χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας 

εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα 

αντίγραφα αυτών: 

αα) Α', Β', Γ' τάξης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), ββ) Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης 

δραχμές τριάντα χιλιάδες 

(30.000), γγ) Ζ' και ανώτερης τάξης δραχμές πενήντα χιλιάδες 

(50.000). 

Γ. Τέλη διαβατηρίων 

1. Η έκδοση διαβατηρίου και η ανανέωση του υπόκειται σε πάγια τέλη 

χαρτοσήμου που υπολογίζονται για κάθε έτος ισχύος του ως εξής: 

α) ατομικό διαβατήριο δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500), 

β) οικογενειακό διαβατήριο δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000), 

γ) ομαδικό διαβατήριο για κάθε άτομο δραχμές επτακόσιες πενήντα (750). 

2. Η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές στην ημεδαπή διαβατηρίων που εκδόθηκαν 

από ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. 

3. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές στην 

αλλοδαπή υπόκεινται στα οικεία προξενικά τέλη. 

 



Άρθρο 19 

Βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης 

έναρξης ή μεταβολής εργασιών 

 

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από πρόσωπα που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 1642/1986, 

ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμενης 

αξίας και για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών για την ίδρυση 

υποκαταστήματος ή την είσοδο νέου μέλους σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, με 

οποιαδήποτε αιτία, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, το οποίο δεν προσαυξάνεται με 

εισφορά Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις: 

Α. Φυσικά πρόσωπα. 

α) Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή 

κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές. 

β) Δραχμές επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) εφόσον ασκούν δραστηριότητα 

σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε 

χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. 

γ) Δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε 

πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους. 

δ) Δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις 

άνω των 50.000 κατοίκων. 

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες 

(15.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλεται επιπλέον, με βάση τον 

τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα: 

α) Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία 

Α, κατά τις διακρίσεις αυτής. 

β) Προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών το τέλος, που ορίζεται στην 

κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημένο κατά 50%. 

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(75.000). Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που 



ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης 

δραστηριότητας από τις εταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

Δ. Το πάγιο τέλος που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομόρρυθμων, 

ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στη βεβαίωση που 

εκδίδεται συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής εργασιών 

για την είσοδο κάθε νέου μέλους σε αυτές με οποιαδήποτε αιτία. 

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000). 

Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των κοινοπραξιών της παραγράφου 

2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που ορίζεται στην 

κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της 

δραστηριότητας της κοινοπραξίας. 

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες, δραχμές διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000). 

Ζ. Λοιπά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα, δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες 

(15.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος που 

χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης. 

Στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνονται και οι Ιδιότυπες 

Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') καθώς και οι ναυτικές 

εταιρείες του ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α'). 

Η. Το τέλος που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαίρεση το τέλος για 

τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, 

επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως 

μεταβολής εργασιών στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος. 

Θ. Το τέλος που προβλέπεται για κάθε υποκατάστημα, επιβάλλεται και στην 

περίπτωση που το υποκατάστημα ιδρύεται συγχρόνως με την υποβολή εκ μέρους των 

υπόχρεων της δήλωσης έναρξης εργασιών. 

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών 

που αφορούν περιπτώσεις ίδρυσης υποκαταστημάτων στους χώρους που αναφέρονται 

στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ. 186/1992, όπως εκάστοτε 

ισχύει, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου. 

Ι. Σε περίπτωση που επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της ή την επαγγελματική 

της εγκατάσταση σε τόπο που προβλέπεται μεγαλύτερο πάγιο τέλος, καταβάλλεται η 



διαφορά του πάγιου τέλους κατά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περί υποβολής 

δήλωσης μεταβολής εργασιών. 

ΙΑ. Οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης 

εργασιών από επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση κατά τις 

διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') ή του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), δεν 

υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου του παρόντος άρθρου. 

IB. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται με τις ισχύουσες 

διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, δεν καταλαμβάνουν τα τέλη χαρτοσήμου των 

βεβαιώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο. 

ΙΓ. Το τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισπράττεται με 

αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), που εκδίδει την 

κατά τα ανωτέρω βεβαίωση. 

 

Άρθρο 20 

Εξαιρέσεις 

 

1. Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου: 

α) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για συνδρομές, εισφορές, 

επιχορηγήσεις και κάθε φύσης χρηματικές ενισχύσεις που χορηγούνται από το Δημόσιο, 

τους Δήμους ή Κοινότητες σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς 

και από τους Δήμους ή Κοινότητες και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε ευεργετικά 

ταμεία δημόσιων γενικά, δημοτικών ή κοινοτικών, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών 

υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή 

Σωματεία ή Ιδρύματα, Ταμεία, Οργανισμούς και Επιτροπές. 

β) Η συμφωνία για τροποποίηση όρου της αρχικής σύμβασης δανείου, ενέγγυας 

πίστωσης ή ανοίγματος πίστωσης που υποβλήθηκε στο νόμιμο τέλος, με την 

προϋπόθεση ότι συνομολογείται πριν τη λήξη της ισχύος της αρχικής σύμβασης και δεν 

επέρχεται αύξηση του ποσού του δανείου ή της πίστωσης ή μεταβολή στα πρόσωπα που 

αρχικά συμβλήθηκαν. 

γ) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για επιστροφές αχρεωστήτως 

καταβληθέντων χρημάτων. 



δ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών 

εξόδων, εξόδων κίνησης ή οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητας, 

θέρμανσης κ.τ.λ.), τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμου 

ή Κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

Οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης. 

ε) Οι αποδείξεις πληρωμής βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους ή παθόντες 

από θεομηνίες ή άλλες αιτίες. 

στ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

επιχορηγήσεων από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες 

Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη 

ελλειμμάτων του προϋπολογισμού τους. 

ζ) Οι αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωμής- 

η) Οι καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζα ή άλλη ανώνυμο εταιρεία ή νομικό 

πρόσωπο, δικαιούμενο να δέχεται καταθέσεις καθώς και η ανάληψη αυτών. 

θ) Οι τραπεζικές επιταγές αδιάφορα από τον τόπο έκδοσης, οπισθογράφησης και 

πληρωμής καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης των εντολών πληρωμής κάθε φύσης και 

των πιστωτικών επιστολών. 

ι) Η σύμβαση μεταβίβασης ακινήτων. 

ία) Η σύμβαση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και η σύμβαση γονικής παροχής. 

ιβ) Η μεταγραφή των συμβάσεων που αναγράφονται στις περιπτώσεις ι' και ία'. 

ιγ) Τα καταστατικά των σωματείων ή συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

οι τροποποιήσεις τους. 

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 

και στα άρθρα 26 και 27, τα άρθρα 21 έως 29 του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 

καταργούνται, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 27 και την 

παράγραφο 9 του άρθρου 28. Με την ίδια επιφύλαξη καταργούνται τα πάγια τέλη 

χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού 

διατάγματος ή από άλλες διατάξεις. Δεν θίγονται τα τέλη χαρτοσήμου που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15α του ανωτέρω 

προεδρικού διατάγματος. 



Η κατάργηση αυτή δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών 

χαρτοσήμου. 

3. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις δεν θίγονται με τις δια τάξεις του παρόντος άρθρου. 

4. Τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εισπράττονται: 

α) Εάν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ., με αποδεικτικό πληρωμής ή με τα 

χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου. 

β) Εάν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ., με αποδεικτικό πληρωμής. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετικός 

τρόπος είσπραξης των τελών αυτών. 

Η χρήση κινητού επισήματος, για είσπραξη οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου 

τέλους χαρτοσήμου, καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 

ορίζεται ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος 

και να καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους 

κατέχουν αυτά. 

5. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από 

1ης Ιανουαρίου 2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται ως 

εξής: 

 

Των επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών σε 2 ΕΥΡΩ 

Των χιλίων (1.000)      3 

Των χιλίων πεντακοσίων (1.500)»    4 

Των τριών χιλιάδων (3.000)     9 

Των πέντε χιλιάδων (5.000)     15 

Των επτάμισι χιλιάδων (7.500)     22 

Των δέκα χιλιάδων (10.000)     30 

Των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)    45 

Των είκοσι χιλιάδων (20.000)     60 

Των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)    75 

Των τριάντα χιλιάδων (30.000)     90 



Των πενήντα χιλιάδων (50.000)     145 

Των εβδομήντα πέντε χιλιάδων(75.000)   220 

Των εκατό χιλιάδων (100.000)     295 

Των διακοσίων χιλιάδων (200.000)    590 

Των διακοσίων είκοσι πέντεχιλιάδων (225.000)  660 

 

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. 

 

Άρθρο 26 

Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας 

 

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α., τα τέλη χαρτοσήμου επί 

της εισφοράς Τ.Σ.Α., η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. και το γενικό 

παράβολο, που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 

οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής, 

ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία «τέλος άδειας 

οχήματος», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής: 

Α. Ιδιωτικής χρήσης. 

α) Μοτοσικλέτες   δρχ. 3.000 

β) Λοιπά οχήματα    25.000 

 

Β. Δημόσιας χρήσης. 

α) Μοτοσικλέτες   δρχ. 10.000 

β) Λοιπά οχήματα    35.000 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 3.000, 10.000, 25.000 και 35.000 δρχ. 

που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ορίζονται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9, 30, 75 και 100 ΕΥΡΩ. 

3. Από το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων 

παραγράφων απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι ανάπηροι για τις 



άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά δια σκευασμένα για 

αναπήρους. 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 

απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ 

ορισμένων προσώπων δεν αφορούν το τέλος αυτό. 

4. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν 

από την έκδοσης της άδειας. 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2001 εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. 

 

Άρθρο 27 

Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων 

 

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η επ' αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., ο πόρος υπέρ του 

Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη 

μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και 

μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, 

με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος», το οποίο εισπράττεται 

υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής: 

 

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης: 

 

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ.   Τέλος μεταβίβασης 

          δρχ. 

Α  51-400     10.000 

Β  401-800     15.000 

Γ  801-1300     20.000 

Δ  1301-1600     30.000 

Ε  1601-1900     40.000 

ΣΤ  1901-2500     50.000 



Ζ  2501 και άνω     70.000 

 

β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα: 

Κατηγορία Μικτό Βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης 

Β 3.501- 10.000 15.000 » 
Γ 10.001- 20.000 25.000 » 
Δ 20.001-30.000 40.000 » 
Ε 30.001-40.000 50.000 » 
ΣΤ 40.001 -και άνω 60.000 » 

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα 

 

Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Τέλος μεταβίβασης 

Α  έως 33   25.000 δρχ. 

Β  34-50   35.000 » 

Γ  51 και άνω   45.000 » 

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια 

κυκλοφορίας 65.000 δρχ. 

ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας: 

 

Κατηγορία  Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα    Τέλος μεταβίβασης 

Α  μέχρι 3.500    25.000 δρχ. 

Β  3.501-10.000    55.000 » 

Γ  10.001-20.000    80.000 » 

Δ  20.001-30.000    120.000 » 

Ε  30.001-40.000    155.000 » 

ΣΤ  40.001 και άνω   190.000 » 

 στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 

 

Κατηγορία  Θέσεις καθημένων και ορθίων  Τέλος μεταβίβασης 

Α  έως 50    120.000-δρχ. 

Β  51 και άνω    180.000 » 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 

30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 70.000, 80.000, 

120.000, 155.000, 180.000, και 190.000 δραχμών, που προβλέπονται από την 



προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται σε ΕΥ ΡΩ και στρογγυλοποιούμενα 

διαμορφώνονται αντίστοιχα σε: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120,135, 145, 160, 175, 190, 

205, 235, 350, 455, 530 και 560 ΕΥΡΩ. 

3. Όταν μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το 

προβλεπόμενο από τις προηγούμενες παραγράφους τέλος επιμερίζεται αναλόγως. 

4. Από το τέλος που επιβάλλεται με τις προηγούμενες παραγράφους 

απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου 

προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο 

πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών. 

5. Το τέλος που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 εισπράττεται με 

αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη 

μεταβίβαση. 

6. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με 

κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο 

ανέρχεται σε 5.000 δρχ. Από 1.1.2002 το ποσό αυτό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ. 

Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου μοτοποδηλάτου το 

προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή τέλος επιμερίζεται αναλόγως. 

Το τέλος δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο 

προστιθέμενης αξίας. 

Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της 

κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου αυτής, 

καταργείται. 

Το τέλος που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή εισπράττεται με 

αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη 

μεταβίβαση. 

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. 

 

Άρθρο 28 

Τέλη κυκλοφορίας 



 

1. Τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα και 

μοτοσικλέτες μειώνονται για το έτος 2001 κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

2. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, των 

επιβατικών δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, των τύπου jeep 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών 

ή φορτηγών και των επιβατικών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων ιδιωτικής 

χρήσης (τροχόσπιτων), καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί 

ένδειξη καταβολής. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά 

ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των 

εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον 

α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως ισχύει. 

Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η 

Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα 

έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη 

φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι' αυτά που προέρχονται από μετατροπή, από 

κατηγορία οχημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται ειδικό σήμα σε κατηγορία για την 

οποία προβλέπεται, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας 

κυκλοφορίας. Επί συνιδιοκτησίας, για να χορηγηθεί το ειδικό σήμα, πρέπει να 

καταβληθεί το σύνολο των τελών κυκλοφορίας του οχήματος. 

Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και για τα οχήματα για τα οποία 

προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι ποσού χιλίων (1.000) δραχμών 

που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης του. Δεν χορηγείται ειδικό σήμα εάν 

από τις πινακίδες κυκλοφορίας προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε 

πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος ή παράλειψης 

προμήθειας ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. 

πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημα και πάντως όχι κάτω 

των 10.000 δραχμών. Όταν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας 

επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που 

προβλέπονται για το μη απαλλασσόμενο αντίστοιχο όχημα. Επίσης πρόστιμο ύψους 



10.000 δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του 

οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό 

σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή 

εκπρόθεσμα, καθώς και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, 

κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη 

κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο σε 

περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, 

περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη 

επιβάρυνση. 

Η ακινησία των ανωτέρω οχημάτων δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν 

προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το 

οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο. 

Για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση, δεν έγινε προμήθεια 

ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το 

οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο 

πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και της 

παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 εφαρμόζονται αναλόγως. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόμενο του ανωτέρω ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών 

κυκλοφορίας, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών 

κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή 

καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η 

προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι τα τέλη 

κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προ βλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, εισπράττονται 

με παράβολο του Δημοσίου. 

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν 



ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 29 

Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τ.Σ.Α. και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της κατά 

τα άρθρα 26 και 27 ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων τους στα κατά περίπτωση 

επιβαλλόμενα τέλη, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

2. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. και στο Ταμείο Νομικών των ποσών που 

καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 δεν υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου. 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001. 

 

Άρθρο 30 

Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων 

 

1. Τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που 

ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 

Α') και τα οποία ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 

δρχ. αυξάνονται από 1.1.2001 σε 30.000, 90.000, 130.000, 160.000, 250.000 και 

350.000 δρχ., αντίστοιχα. 

Από 1.1.2002, τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα 

διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997, όπως 

ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, 

λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό 

απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων 



εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') και την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών 1144860/370/ 29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'). 

Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του 

προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από το ν. 1809/1988 και ν. 2523/1997. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν οι διαδικασίες και οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αυτού». 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2002. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2753/1999, 

προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν 

κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης 

πρόστιμο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που 

κατάσχεται. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ. 

Εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων, ύστερα από 

διατύπωση επιφύλαξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, ο καταλογισμός του 

προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης και εφόσον το 

παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ως ψυχαγωγικό τεχνικό. 

Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το 

δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη 

βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

2523/1997». 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2001. 

 

Άρθρο 31 

Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ - 

Κατάργηση φόρου 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15α του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 όπως 

ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 



«1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην 

Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης 

των 9.000 ΕΥΡΩ, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%ο) για την πέραν των 9.000 

ΕΥΡΩ ονομαστική αξία αυτών. 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή 

γραμματίου σε διαταγή συντάσσεται ατελώς. 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για 

συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι 9.000 ΕΥΡΩ εισπράττεται 

υποχρεωτικά με χρήση ειδικών έντυπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και 

γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση ειδικού έντυπου ενσήμου της 

συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας 9.000 ΕΥΡΩ και με αποδεικτικό 

πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.». 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόμενο των εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

2.Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι ή περιλαμβάνει 

κλάσμα ΕΥΡΩ το κλάσμα αυτό αμελείται. 

3.Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη 



δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενη διαμορφώνεται 

σε ένα (1) ΕΥΡΩ. 

4.Τα ποσά των 5.000 και 50.000 δραχμών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 16 του ν. 2523/1997 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 15 και 150 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

5. Τα ποσά του τέλους εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2753/1999 και τα οποία 

ανέρχονται σε 500.000, 250.000 και 35.000 δρχ. ορίζονται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 1.460, 730 και 100 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

6. Τα ποσά των χιλίων (1.000) και δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που 

ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σε 

ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 3 και 30 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

7. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της 

περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 29 Α'), όπως 

ισχύει, για τα φορτηγά αυτοκίνητα IX με κλειστό αμάξωμα και τα οποία ανέρχονται σε 

80.000, 100.000, 120.000 και 140.000 δραχμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και 

στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 235, 295, 350 και 410 ΕΥΡΩ. 

Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, για τα 

φορτηγά αυτοκίνητα IX με ανοικτό αμάξωμα και τα οποία ανέρχονται σε 50.000, 

60.000, 70.000, 80.000 δραχμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα 

διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 150, 175, 205 και 235 ΕΥΡΩ. 

Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης 

γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, για τα τρίτροχα 

φορτηγά IX με κλειστό αμάξωμα και το οποίο ανέρχεται σε 20.000 δρχ. καθορίζεται σε 

ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 60 ΕΥΡΩ. 

Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α' και β' 

της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει για φορτηγά αυτοκίνητα 

IX άνω των 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, τα οποία ανέρχονται σε 140.000 και 

80.000 δραχμές προσαυξανόμενα κατά 16 δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 



4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα 

διαμορφώνονται σε 410 και 235 ΕΥΡΩ αντίστοιχα, προσαυξανόμενα κατά 0,05 ΕΥΡΩ 

για κάθε χιλιόγραμμο μικτού βάρους για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό 

βάρος. 

Τα ποσά των 120.000, 80.000 και 40.000 δραχμών, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, καθορίζονται 

σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 350, 235 και 120 

ΕΥΡΩ. 

8. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 12 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') για τα φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. και τα οποία 

ανέρχονται σε 10, 7 και 5 δραχμές ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους και 30.000 δραχμές 

για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα ψυγεία καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και αναπροσαρμοζόμενα και 

στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 0,04, 0,03, 0,02 και 90 ΕΥΡΩ. 

9. Τα ποσά του εφάπαξ ειδικού τέλους που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1108/1980 

(ΦΕΚ 304 Α') και τα οποία ανέρχονται σε 100.000, 70.000 και 85.000 δραχμές, 

καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 295, 

205 και 255 ΕΥΡΩ. 

10.Το ποσό των 30.000 δρχ. της εισφοράς που προ βλέπεται από τη διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α') για την αντικατάσταση 

των τρίτροχων φορτηγών δημόσιας χρήσης με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, 

καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο ανέρχεται σε 90 ΕΥΡΩ. 

11.Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), τα οποία ανέρχονται σε 50.000, 30.000 και 15.000 

δρχ., καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 

150, 90 και 45 ΕΥΡΩ. 

Το ποσό του τέλους των 350 δρχ. ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα μηχανημάτων 

έργου που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2052/ 

1992 καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 1 ΕΥΡΩ. 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 

αντικαθίσταται ως εξής: 



«Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και 

ορίζεται ως εξής: 

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ΕΥΡΩ 1,5 ΕΥΡΩ 

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω 

από 30 ΕΥΡΩ και μέχρι  60 ΕΥΡΩ 3 ΕΥΡΩ 

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω 

από 60 ΕΥΡΩ και μέχρι  90 ΕΥΡΩ 4,5 ΕΥΡΩ 

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω 

από    90 ΕΥΡΩ 6 ΕΥΡΩ.» 

13.Το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών που ορίζεται στη διάταξη της 

παραγράφου 5 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

1128269/1226/0015/15.11.1995 (ΦΕΚ 982 Β') για το εισιτήριο εισόδου στα καζίνο, 

ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ. 

14.Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο 

από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67 Α'), όπως ισχύει, 

καταργείται. 

15.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2002 εκτός από την 

παράγραφο 14, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001. 

 

Άρθρο 32 

Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφαση του να ορίζει ότι, για τη σύνταξη, 

από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001, της υπεύθυνης δήλωσης που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), επιτρέπεται 

να χρησιμοποιείται και φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης που τέθηκε σε κυκλοφορία 

με την απόφαση του 1023196/296/18.2.1998 (ΦΕΚ 143 Β'). Στη συντασσόμενη κατά 

τον τρόπο αυτό υπεύθυνη δήλωση θα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου διακοσίων 

πενήντα (250) δραχμών. 

 

Άρθρο 33 



Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών 

 

1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται με τις διατάξεις των 

άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως ισχύει, στα ακαθάριστα έσοδα που 

προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, 

καταργείται. 

Στα ακαθάριστα έσοδα για τα οποία καταργείται ο ειδικός φόρος τραπεζικών 

εργασιών και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. 

2. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και 

καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 

ημερομηνία αυτή. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Άρθρο 34 

Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω κοινωνικοί 

πόροι των αντίστοιχων νομικών προσώπων, Δημοσίου, οργανισμών ή ειδικών 

λογαριασμών: 

1. Τα Έσοδα από κληρονομιές άκληρων Πολιτικών Υπαλλήλων που απεβίωσαν, 

που προβλέπονται από το ν.δ. 12.2-1.3.1923 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπάλληλων. 

2. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 21 του άρθρου 14 του διατάγματος της 

10ης Μαΐου- 20 Ιουλίου 1926 (ΦΕΚ 241 Α') χρηματικά ποσά που εισπράττονται ως 

αντισηκώματα, πρόστιμα ή εξαγορά υπηρεσίας και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού. 

3. Τα Έσοδα από την εκποίηση κάθε είδους άχρηστου για το στρατό υλικού, 

λόγω φθοράς ή λόγω επίταξης που προβλέπονται από το π.δ. 10.5/20.7.1926 αρ.14 παρ. 

20, α.ν.114/1936 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 



4. Τα έσοδα από την εκποίηση κάθε είδους χρήσιμου αλλά ακατάλληλου για το 

στρατό υλικού, καθώς και υλικού που δεν χρησιμοποιήθηκε που προβλέπονται από το 

π.δ. 10.5/20.7.1926 αρθ. 14 παρ. 20, α.ν.114/1936 αρθ. 2 και καταβάλλονται υπέρ του 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 

5. Ποσοστό 2% επί των πληρωμών που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για 

προμήθειες, επισκευές, μετασκευές, κατασκευές εγκαταστάσεων, μισθώματα και 

ημερομίσθια του ν.δ. 398/1974 άρθρο 21 παρ. 6, 7 και καταβάλλονται υπέρ του 

Ταμείου αλληλοβοήθειας στρατού ξηράς. 

6. Η Κράτηση 4% επί της αξίας των προμηθευόμενων πολεμικών ή υπηρετικών 

πλοίων ή σκαφών, είτε για ναυπήγηση είτε για αγορά που προβλέπονται από τον κ.ν. 

5481/1932 άρθρο 44, παρ. α', α.ν. 2141/1939, α.ν.1 437/1948 άρθρο 1 και 

καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 

7. Η Κράτηση 4% στο ποσό της αγοράς τορπιλών και λοιπών εκρηκτικών υλών 

υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, που γίνονται για την υπηρεσία του Π.Ν. και 

του Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται από τον κ.ν. 5481/1932 άρθρο 44 παρ. α', 

α.ν. 2141/1939, α.ν. 437/ 1948 άρθρο 1 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού 

Ταμείου Ναυτικού. 

8. Τα εισπραττόμενα από το Δημόσιο για το Πολεμικό Ναυτικό έσοδα και 

αντισηκώματα που προβλέπονται από τον κ.ν. 5481/1932 άρθρο 50, ν. 2740 άρθρο 10, 

ν. 5121 άρθρο 111, περί αεροπορίας ν. 5481 άρθρο 111 και καταβάλλονται υπέρ του 

Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 

9. Τα ανασηκώματα των στρατευσίμων της αεροπορίας που προβλέπονται από 

τον α.ν. 1447/1938, ν.δ. 3850/ 1958 άρθρο 86-89, περί στρατολογίας και καταβάλλονται 

υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 

10.Η Κράτηση 15% των αντισηκωμάτων και προστίμων, με βάση την ισχύουσα 

στρατιωτική νομοθεσία που προβλέπονται από το ν.δ. 398/1974, ν. 788/1978 και 

καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. 

11.Η Κράτηση 1% στις αποδοχές των στρατευσίμων που προβλέπονται από το 

ν.δ. 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. 

12.Η Κράτηση στο αντίτιμο της τροφοδοσίας των κληρωτών και εφέδρων 

οπλιτών που αναχωρούν σε άδεια μικρής διάρκειας που προβλέπονται από το ν.δ. 398/ 



1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. 

13.Το ποσοστό μέχρι 20% στα καθαρά κέρδη των εκ μεταλλεύσεων 

προσωπικού, που λειτουργούν εντός των στρατιωτικών χώρων, που καθορίζεται κάθε 

φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (βάσει του προϋπολογισμού 94 - 95 

το ποσοστό είναι 3%) που προ βλέπονται από το ν.δ. 398/1974 άρθρο 21 παρ. 2 και 

καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας. 

14.Η Κράτηση 15% από τα καθοριζόμενα, βάση της ισχύουσας Στρατολογικής 

Νομοθεσίας, αντισηκώματα και πρόστιμα που προβλέπονται από το ν.δ., 398/1974 

άρθρο 21 παρ. 5, και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών 

Αεροπορίας. 

15.Η κράτηση 1% στις αποδοχές των στρατευσίμων και καταβάλλονται υπέρ 

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας, ν.δ. 398/1974. 

16.Η κράτηση στο αντίτιμο της τροφοδοσίας των κληρωτών και εφέδρων 

οπλιτών που αναχωρούν σε άδεια μικρής διάρκειας, που προβλέπονται από το ν.δ. 

398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών 

Αεροπορίας. 

17.Τα ποσά των παραγραφέντων μισθών απόντων οπλιτών που προβλέπονται 

από το ν.δ. 398/1974 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

Στρατιωτικών Αεροπορίας. 

18.Η Κράτηση 4% επί της συνολικής δαπάνης που κάνει το Δημόσιο, το Ταμείο 

Άμυνας Αεροπορίας ή το Μ.Τ.Α., για προμήθειες, επιχορηγήσεις και άλλες υπηρεσίες, 

που προβλέπονται από τον α.ν. 1988/1939 άρθρο 4 παρ.11, α.ν. 2141/1939 και 

καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 

19.Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων και εύχρηστων, αλλά ακατάλληλων 

υλικών και εφοδίων, που ανήκουν στο Υπουργείο Αεροπορίας και στις υπαγόμενες σε 

αυτό υπηρεσίες, με εξαίρεση τις διατάξεις του α.ν. 1077/1938 περί «τρόπου εκποιήσεως 

παλαιότερου υλικού» που προβλέπονται από τον α.ν. 1988/1939 άρθρο 4 παρ. 13, ν. 

1678/1944 άρθρο 4 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 

20.Τα έσοδα από την επιβολή δικαιώματος χρήσης λιμένος επί των 

εισαγόμενων πετρελαιοειδών καθώς και για τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα 

Κρατικά Διυλιστήρια που προβλέπονται από το ν. 3834/1958 και καταβάλλονται υπέρ 



του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.). 

21.Το τέλος το οποίο επιβάλλεται στα εισαγόμενα ή παραγόμενα στο εξωτερικό 

πετρελαιοειδή. Το τέλος καταβάλλεται από τον παραλήπτη στο όνομα του οποίου 

γίνεται ο εκτελωνισμός που προβλέπονται από το ν.δ. 357/1969 και καταβάλλονται 

υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.). 

22.Τα έσοδα από την εισφορά επί των αποδοχών των εργατών και υπαλλήλων 

των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που προβλέπονται από το ν. 843/1948 

και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.). 

23.Τα έσοδα από το ποσοστό 2% των μισθωμάτων των μεταξύ του Κράτους και 

ιδιωτών συμβάσεων, για εκ μετάλλευση άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών, καθώς και επί 

των αποζημιώσεων γενικά των χορηγούμενων από το Δημόσιο στα πλοία που 

μεταφέρουν ταχυδρομείο που προβλέπονται από τον α.ν. 528/1938, άρθρο 4 και 

καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) 

24.Η εισφορά 10.000 δρχ. για κάθε έκδοση άδειας για κατοχή όπλου σε 

πλοιάρχους, που προβλέπονται από την Υ.Α. 3312/1994 και καταβάλλονται υπέρ του 

Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

25.Η εισφορά υπέρ Ν.Α.Τ. για κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνου που 

προβλέπονται από την ΥΑ. 3312/9594 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

26.Τα έσοδα από εκποίηση σε ιδιώτες κρατικών πλοίων, που προβλέπονται από 

τον α.ν. 469/1974 άρθρο 7 και ν.δ. 3380/1955 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

27.Τα έσοδα από το προϊόν εκποίησης ανασυρόμενων από τη θάλασσα 

αδέσποτων πραγμάτων που προβλέπονται από το και καταβάλλονται υπέρ του 

Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

28.Τα έσοδα από το προϊόν εκποίησης ανελκυσθέντων έρμαιων και ναυαγίων 

(ανενεργός πόρος) που προ βλέπονται από το και καταβάλλονται υπέρ του 

Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

29.Τα έσοδα από το ποσοστό 10 % σε κάθε θαλάσσια λεία που προβλέπονται 

από το και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 



30.Τα έσοδα από την επιβολή δικαιώματος χρήσης λιμένος επί των 

εισαγόμενων πετρελαιοειδών και για τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα Κρατικά 

Διυλιστήρια που προβλέπονται από το ν. 3834/1958 και καταβάλλονται υπέρ των 

Λιμενικών Ταμείων. 

31.Το τέλος που εισπράττεται από τα Λιμενικά Ταμεία το οποίο επιβάλλεται 

στα εισαγόμενα ή παραγόμενα στο εξωτερικό πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με το νόμο, το 

τέλος καταβάλλεται από τον παραλήπτη στο όνομα του οποίου γίνεται ο εκτελωνισμός, 

που προβλέπονται από το ν.δ. 357/1969 και καταβάλλονται υπέρ των Λιμενικών 

Ταμείων. 

32.Ο πόρος υπέρ των απομακρυνθέντων από την Υπηρεσία Λεμβούχων που 

προβλέπονται από το ν.δ. 4544/1966 και β.δ. 176/1977 και καταβάλλονται υπέρ του 

ειδικού λογαριασμού αποζημίωσης λεμβούχων. 

33.Η ειδική εισφορά 0,50 δρχ. για κάθε τόνο σίτου προέλευσης εσωτερικού ή 

εξωτερικού εκφορτωμένου σε λιμάνι ή όρμο με μηχανικά μέσα του Ο.Λ.Π. ή των 

κυλινδρόμυλων ή άλλων οργανώσεων ή που προβλέπονται από το ν. 3239/1955 και 

καταβάλλονται υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών. 

34.Τα έσοδα που αποδίδει ο Ο.Λ.Π. που προκύπτουν από τα δικαιώματα 

φορτοεκφόρτωσης που προβλέπονται από το και καταβάλλονται υπέρ του 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΙΗΡΗΣ. 

35.Τα έσοδα από το φόρο που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή των ελαστικών 

αυτοκινήτων και των αεροθαλάμων αυτών, που προβλέπονται από τον α.ν. 843/1948 

και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών 

(Ε.Τ.Μ.Ο.Α.). 

36.Η εισφορά επί των αποστειρουμένων σύκων που προβλέπονται από το β.δ. 

284/1961 άρθρο 6 παρ.1, ν.δ. 2167/1952 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού 

Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

37.Τα παράβολα αποστειρουμένων σύκων που προ βλέπονται από το β.δ. 

284/61 αρ.6 παρ.1, ν.δ.2167/52 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

38.Τα τέλη σημάνσεως αποστειρουμένων σύκων που προβλέπονται από το β.δ. 

284/1961 άρθρο 6 παρ.1, ν.δ.2167/1952 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού 



Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

39.Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τη στρεμματική αποζημίωση 

αδειών ρυζοκαλλιέργειας που προβλέπονται από το β.δ. 284/1961 άρθρο 6 παρ.1, α.ν. 

1850/1951 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

40.Το παράβολο αναθεώρησης των τιμών ελαιοπυρήνων που προβλέπονται από 

το β.δ. 284/1961 άρθρο 6 παρ.1, ν.δ. 2686/1953 άρθρα 4, 5 και καταβάλλονται υπέρ του 

Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

41.Το έσοδο από το ποσοστό 15% του φόρου πολυτελείας, επί της τεχνητής 

μετάξης που κατασκευάζεται στην ημεδαπή, που προβλέπονται από το β.δ. 284/1961 

άρθρο 6 παρ.1, ν. 2152/1952 άρθρο 1 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

42.Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές για την προ ώθηση της εντατικής 

καλλιέργειας που προβλέπονται από τον α.ν. 813/1937 άρθρο 15 και καταβάλλονται 

υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

43.Τα δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων συμβολαίων και πάσης φύσεως 

πράξεων για χρήση του δημοσίου που προβλέπονται από το ν. 670/1977 άρθρο 111 και 

καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. 

44.Η εισφορά που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του 

άρθρου 2 του ν. 6071/1937 (ΦΕΚ 68 Α') όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'). 

 

Άρθρο 35 

Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγονται στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό οι πιο κάτω κοινωνικοί πόροι των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων, 

Δημοσίου ή Ειδικών Λογαριασμών: 

α. Η παραχώρηση οχημάτων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 

(Ο.Δ.Δ.Υ.) προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και Ν.Π.Δ.Δ. σε 

τιμή μειωμένη κατά 50% από την τιμή κοστολόγησης. 



β. Τα πρόστιμα, ποινικές ρήτρες ή χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε 

εργολάβους ή προμηθευτές του Δημοσίου, που προβλέπονται από το ν. δ. 12/2-1.3.1923 

και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

γ. Τα έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβίασης συμβάσεων από 

προμηθευτές ή εργολάβους του Δημοσίου, που προβλέπονται από το ν.δ. 12.2/1.3.1923 

και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση άχρηστου υλικού οποιασδήποτε πολιτικής αρχής, 

που προβλέπονται από το ν.δ. 12/2-1.3.1923 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

ε. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του διατάγματος της 

10ης Μαΐου - 20 Ιουλίου 1926 (ΦΕΚ 241 Α') χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις 

αποδοχές των μονίμων, των εφέδρων και των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους 

στο στρατό ή τη θητεία τους στο στρατό ή τη χωροφυλακή, για το διάστημα που 

βρίσκονται και δεν πληρώνονται και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού. 

στ. Τα έσοδα από την εκποίηση κτηνών του στρατού, οχημάτων, πολεμικών 

οργάνων και κάθε άλλου υλικού που προέρχεται από επίταξη, που προβλέπονται από το 

ν.4407/1929 άρθρο 3 εδάφ. Β και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 

ζ. Τα έσοδα από την εκποίηση υλικού και κτηνών του στρατού, που είναι 

εύχρηστο υλικό αλλά μη αναγκαίο για το στρατό που προβλέπονται από το ν.δ. 

4.10.1927 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 

η. Τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου, από πρόστιμα, ποινές, αντισηκώματα, 

εξαγορές προσθέτων υπηρεσιών κ.λπ. που καταβάλλονται από τους στρατεύσιμους ή 

έφεδρους προς τακτοποίηση της στρατολογικής τους κατάστασης που αποδίδονται στο 

Τ.Ε.Α. και που προβλέπονται από το ν. 4407/1929 άρθρο 3 εδαφ. Ζ και καταβάλλονται 

υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 

θ. Τα έσοδα από όλα τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές, που επιβάλλονται 

κατά την εκτέλεση του κώδικα περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων που 

προβλέπονται από το ν. 4442/1929 άρθρο 47 σε συνδυασμό με το ν. 4977/1931. 

ι. Τα έσοδα από κάθε είδους υλικά από λείες πολέμου, που προβλέπονται από το 

ν. 4407/1929 άρθρο 3 εδάφ. θ' και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 



ία. Τα έσοδα από χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα συμβόλαια και τις 

συμβάσεις ναυπηγικών ή βιομηχανικών οίκων, που προβλέπονται από τον κ.ν. 

5481/1932 άρθρο 48 παρ. α' και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου 

Ναυτικού. 

ιβ. Τα έσοδα από τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα συμβόλαια και τις 

συμβάσεις μεταξύ βιομηχανικών οίκων και του σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας, 

που προβλέπονται από τον κ.ν. 5481/1932 άρθρο 48 παρ. α' και καταβάλλονται υπέρ 

του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 

ιγ. Το προϊόν εκποίησης του πλεονάζοντος εύχρηστου αλλά μη αναγκαίου 

υλικού, που προβλέπονται από το ν.δ. 3960/1959 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου 

Αεροπορικής Άμυνας. 

ιδ. Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων και εύχρηστων, αλλά ακατάλληλων 

υλικών και εφοδίων, που ανήκουν στο Υπουργείο Αεροπορίας και στις υπαγόμενες σε 

αυτό υπηρεσίες, με εξαίρεση τις διατάξεις του α.ν. 1077/1938 περί «τρόπου 

εκποιήσεως παλαιότερου υλικού» που προβλέπονται από τον α.ν. 1988/1939 άρθρο 4 

παρ. 13, ν. 1678/1944 άρθρο 4 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου 

Αεροπορίας. 

ιέ. Τα έσοδα από ποσοστό 50% επί του αντιτίμου από τα εισιτήρια των C-130 

που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του προσωπικού, που προβλέπονται από τη 

Φ.829/ΑΔ.928647/20.5.93/ΓΕΑ/Δ32α Δ/γή και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού 

Ταμείου Αεροπορίας. 

ιστ. Τα έσοδα από ποσοστό 10% του 1/3 του προϊόντος από την πρόσθετη 

φορολογία 0,5% επί των εισαγόμενων προϊόντων που προβλέπονται από το α.ν. 

788/1948, ν. 3883/1958 και καταβάλλονται υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών. 

ιζ. Ο Ειδικός Φόρος επί της τιμής των εισιτηρίων κινηματογράφων κατανέμεται 

σε τρίτους ως εξής: α) 20-55% στους επιχειρηματίες προβολείς, β) 60% του υπολοίπου 

του (α) στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, γ) 39% του υπολοίπου του (α) στο 

Υπουργείο Πολιτισμού και δ) 1% του υπολοίπου του (α) στο Ταμείο Εισαγωγείς 

Κινηματογραφιστών. 



ιη. Τα έσοδα από ποσοστό 5% από τα εισπραττόμενα φαρικά τέλη τα οποία 

αποτελούν φόρο του Δημοσίου αποδίδεται στο Ν.Α.Τ. που προβλέπονται από το ν.δ. 

718/1970 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). 

ιθ. Τα έσοδα από πώληση άχρηστου ή πλεονάζοντος, για το ΠΙΚΠΑ, υλικού που 

προβλέπονται από το και καταβάλλονται υπέρ του ΠΙΚΠΑ. 

κ. Οι κρατήσεις από τα εκπλειστηριάσματα από την εκποίηση πραγμάτων που 

προβλέπονται από το ν.478/1976 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου 

Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). 

κα. Τα έσοδα από την επιβολή διοικητικών χρηματικών ποινών σε όσους 

ρυπαίνουν το περιβάλλον (στην πράξη δεν έγινε ποτέ χρήση αυτού του δικαιώματος), 

που προβλέπονται από το ν. 1561/1955 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού 

Θεσσαλονίκης. 

κβ. Τα έσοδα από πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό 

στους ρυπαίνοντες το περιβάλλον, που προβλέπονται από το ν. 1515/1985 και 

καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Αθήνας. 

κγ. Η απόδοση στον ειδικό λογαριασμό «Αποθεματικό Κεφάλαιο Προστασίας 

Καπνοπαραγωγής» 51.000.000 δρχ. από το φόρο κατανάλωσης σιγαρέτων εγχώριας 

παραγωγής, που προβλέπονται από το ν.δ. 4373/1964 και καταβάλλονται υπέρ του 

Εθνικού Οργανισμού Καπνού. 

κδ. Τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, την αποζημίωση εργασιών, την 

εκποίηση υλικών, που προβλέπονται από το β.δ. 284/1961 άρθρο 6 παρ.1 κα' 

καταβάλλονται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. 

κε. Τα ποσά που προέρχονται από την εκποίηση, ενοικίαση και παράχρηση 

αγρών, οικοπέδων, οικημάτων κ.λπ., καθώς και του μηχανολογικού και εργαστηριακού 

εξοπλισμού, εργαλείων και μέσων Δημοσίου, που χρησιμοποιούσαν τα μετονομαζόμενα 

κέντρα σποροπαραγωγής και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό 

Σποροπαραγωγής, που προβλέπονται από το ν. 1564/1985 παρ. 2, δ' και καταβάλλονται 

υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. 

κστ. Τα μισθώματα από φόρους δασικών προϊόντων γενικά που προβλέπονται 

από το (Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 



κζ. Τα έσοδα από μισθώματα από φόρους ρητίνης (Έσοδο των Δασαρχείων που 

αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

κη. Τα γραμμάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας 

κυνηγιού.(Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται 

από τον α.ν. 1926/1939 άρθρο 8. 

κθ. Οι αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων που προβλέπονται από το (Έσοδο 

των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

λ. Τα έσοδα από στρεμματικό δασικό φόρο (Έσοδο των Δασαρχείων που 

αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται από τον α.ν. 2204/1940 άρθρο 15, ν.δ. 

2501/1953 άρθρο 36. 

λα. Τα έσοδα από τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων 

(Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται από το ν. 

4173 άρθρο 220, ν. 482/1943 άρθρο 7. 

λβ. Τα έσοδα από την αξία δημευμένων δασικών προϊόντων, οργάνων, σκευών, 

μεταφορικών μέσων κ.λπ. (Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), 

που προβλέπονται από το ν. 4173 άρθρο 220, ν. 482/1943 άρθρο 3, ν.δ. 2501/1953 

άρθρο 44. 

λγ. Τα έσοδα από το τίμημα εκποιηθέντων δημευθέντων γεωργικών προϊόντων 

(Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται από τον. 

4173 άρθρο 220. 

λδ. Τα πρόστιμα (Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που 

προβλέπονται από τον α.ν.1460/1938 άρθρο 12. 

λε. Τα πρόστιμα ιδιωτικών δασοφυλάκων (Έσοδο των Δασαρχείων που 

αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) που προβλέπονται από τον α.ν. 959/1945 άρθρο 12. 

λστ. Τα έσοδα από καταλογισμούς (Έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο 

Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται από το π.δ.19.11.28 άρθρα 43-45. 

λζ. Το ειδικό τέλος κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιωμάτων επί δάσους ή 

δασικής έκτασης από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών. Το τέλος κυμαίνεται από 2.000 

δρχ. έως 100.000 ανάλογα με το μέγεθος της έκτασης (Έσοδο των Δασαρχείων που 

αποδίδεται στο Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.), που προβλέπονται από το ν. 998/1979. 



λη. Τα τέλη που επιβάλλονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 

ακάλυπτους χώρους του Δημοσίου και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). 

λθ. Τα έσοδα από τα τέλη που επιβάλλονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που 

ασχολούνται με την παραγωγή αντιγράφων αρχαίων, και λοιπών εκθεμάτων μουσείων, 

περιοχής Δωδεκανήσου που προβλέπονται από το ν. 736/1977 και καταβάλλονται υπέρ 

του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). 

μ. Τα έσοδα από τέλη δημοσιεύσεως φωτογραφιών αρχαιολογικού 

περιεχομένου, που χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση που προβλέπονται 

από το ν.736/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). 

μα. Έσοδα από τέλη κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός 

μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ή μνημείων που προβλέπονται από το ν. 736/1977 

και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

(Τ.Α.Π.Α.). 

μβ. Έσοδα από τέλη κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός 

μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ή μνημείων περιοχής Δωδεκανήσου, που 

προβλέπονται 

από το ν. 736/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). 

μγ. Τα έσοδα από το ποσοστό 1% για κάθε έργο που έχει παραχθεί στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό και που προορίζεται για δημόσιους χώρους, ιερούς ναούς, 

νεκροταφεία, πλατείες κλπ. που προβλέπονται από το ν. 261/1943 και καταβάλλονται 

υπέρ της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. 

μδ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% στην τιμή των έργων που πωλούνται από την 

Σ.Κ.Τ.Γ. που προβλέπονται από το ν. 261/1943 και καταβάλλονται υπέρ της Στέγης 

Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. 

με. Τα έσοδα από τα ποσοστά από τις πωλήσεις βιβλίων που γίνονται σε 

εκθέσεις που διοργανώνει η ίδια η Στέγη που προβλέπονται από το ν. 261/1943 και 

καταβάλλονται υπέρ της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. 



μστ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% από την αξία κάθε αναπαραγόμενου έργου 

εικαστικής τέχνης που προβλέπονται από το ν. 1218/1981 και καταβάλλονται υπέρ του 

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). 

μζ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% από την αμοιβή κάθε μέλους του 

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) για επιμέλεια ή εικονογράφηση 

εντύπου ή μακέτας ή σκηνογραφίας έργου θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης που 

προβλέπονται από το ν. 1218/1981 και καταβάλλονται υπέρ του Επιμελητηρίου 

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). 

μη. Τα πρόστιμα μέχρι το ποσό των 10.000.000 δραχμών της παραγράφου 3 του 

άρθρου 11 του ν. 1565/1985 (ΦΕΚ 164Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 

ν.2326/1995 (ΦΕΚ 153Α') όταν κατά την παραγωγή, εμπορία, διάθεση λιπασμάτων 

διαπιστωθεί η ύπαρξη τοξικών ουσιών και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου 

Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας (ΕΤΕΠΠΑΑ). 

μθ. Η προσαύξηση κατά 100% των εξόδων ανάλυσης, που προβλέπεται από την 

παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985, όπως αυτό το άρθρο αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 6 του ν.2326/1995 (ΦΕΚ153Α'), όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της 

συσκευασίας, ως προς τη σύνθεση των λιπασμάτων παρουσιάζουν αποκλίσεις 

μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και 

καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΠΠΑΑ. 

ν. Τα τέλη, παράβολα και πρόστιμα που εισπράττονται κατά την εκτέλεση του 

έργου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και οι αποζημιώσεις για την παροχή 

υπηρεσιών προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία προβλέπονται από την 

παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως αυτή προστέθηκε με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, και καταβάλλονται υπέρ του 

ΕΤΕΠΠΑΑ. 

να. Τα έσοδα από τα τέλη ατομικές άδειες αλιείας επαγγελματικές και 

ερασιτεχνικές που προβλέπονται από το και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) 

νβ. Άδειες αλιείας σκάφους επαγγελματικές και ερασιτεχνικές (περιλαμβάνονται 

τέσσερις κατηγορίες εντύπων) που προβλέπονται από το και καταβάλλονται 

υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) 



νγ. Η ετήσια εισφορά μηχανοκίνητων ελαιοτριβείων που προβλέπονται από το 

β.δ. 284/1961 άρθρο 6 παρ.1, ν.δ. 2686/1953 άρθρα 4, 5 και καταβάλλονται υπέρ του 

Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

νδ. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις των αποστραγγιζομένων γαιών στη 

Μακεδονία που προβλέπονται από τον α.ν. 430/1937 και α.ν. 1250/1938 και 

καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 

(Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

νε. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις των αδιάθετων γεωργικών κλήρων που 

προβλέπονται από τον Αγροτικό Κώδικα 2880 άρθρο 258 και καταβάλλονται υπέρ του 

Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 

2. Η είσπραξη των πόρων της προηγούμενης παραγράφου θα εξακολουθήσει να 

γίνεται επ' ονόματι των νομικών προσώπων υπέρ των οποίων έχουν θεσπισθεί. Με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της είσπραξης των πόρων αυτών και της 

εισαγωγής τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 36 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιά - Θεσσαλονίκης - Οργανισμού Προγνωστικών 

Αγώνων Ποδοσφαίρου και θεμάτων Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., όπως ενσωματώθηκε στο τρίτο άρθρο του ν. 

2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') οι λέξεις «..ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» στα 

στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από τις λέξεις «..Ανώνυμη Εταιρεία.» και στο 

τέλος της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: 



«Η απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων 

θα γίνει με βάση το χρόνο υπολογισμού της αξίας τους ο οποίος θα καθορισθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου». 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., όπως ενσωματώθηκε στο τρίτο άρθρο του ν. 

2688/1999 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, κεφαλαιοποιείται, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού 

ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της, άγεται 

σε ειδικό αποθεματικό. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

προσδιορίζεται η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την αγόμενη 

σε ειδικό αποθεματικό. 

3. Η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., θα γίνει από Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 

του κ.ν. 2190/1920, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος υπολογισμού της 

αξίας των εισφερομένων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περιουσιακών 

στοιχείων, ο οποίος δύναται να είναι προγενέστερος του χρόνου διορισμού της 

Επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της 

Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». 

3. Στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Α.Ε., που ενσωματώθηκε με το τρίτο άρθρο του ν. 2688/1999, προστίθεται παράγραφος 

5 ως εξής: 

«5. Η εκ της διαδικασίας της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου τυχόν 

προκύπτουσα υπεραξία η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή τη δημιουργία οποιουδήποτε ειδικού αποθεματικού δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε φορολογία κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο περιλαμβανομένης και 

εκείνης του χρόνου λύσεως της εταιρείας. Προκειμένου περί υπολογισμού των 

εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων 



παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνεται ως βάση 

η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αξία κάθε παγίου περιουσιακού στοιχείου.» 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως ενσωματώθηκε στο όγδοο άρθρο του ν. 

2688/1999 οι λέξεις «..ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.» στα στοιχεία α), β) και 

γ) αντικαθίστανται από τις λέξεις «..Ανώνυμη Εταιρεία.» και στο τέλος της 

παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: 

«Η απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων 

θα γίνει με βάση το χρόνο υπολογισμού της αξίας τους ο οποίος θα καθορισθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο τρία του παρόντος άρθρου.» 

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως ενσωματώθηκε με το όγδοο άρθρο του 

ν. 2688/1999, αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, κεφαλαιοποιείται, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού 

ύψους του μετοχικού^ κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της, 

άγεται σε ειδικό αποθεματικό. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Α. Ε. προσδιορίζεται η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την 

αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό 

3. Η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα γίνει από Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 ρου κ.ν. 

2190/1920, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος υπολογισμού της αξίας 

των εισφερομένων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α. Ε. περιουσιακών 

στοιχείων, ο οποίος δύναται να είναι προγενέστερος του χρόνου διορισμού της 

Επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της 

Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 

6. Στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε., που ενσωματώθηκε με το όγδοο άρθρο του ν. 2688/1999, 

προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 



«5. Η εκ της διαδικασίας της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου τυχόν 

προκύπτουσα υπεραξία η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή τη δημιουργία οποιουδήποτε ειδικού αποθεματικού δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε φορολογία κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο περιλαμβανομένης και 

εκείνης του χρόνου λύσεως της εταιρείας. Προκειμένου περί υπολογισμού των 

εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνεται ως βάση 

η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αξία κάθε παγίου περιουσιακού στοιχείου.» 

7. Το άρθρο 22 του π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α') τροποποιείται ως εξής: 

«Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση του ΟΠΑΠ ως 

ανώνυμης εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2000.» 

8. Στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') προστίθεται παράγραφος 10, 

ως εξής: 

«10. Τα υφιστάμενα κατά την 31.12.2000 χρηματικά υπόλοιπα από τα 

δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονται από τα παιχνίδια 

του ΟΠΑΠ για τον προσδιορισμό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη και οι διαφορές 

φόρων που έχουν προκύψει από φορολογικούς ελέγχους του ΟΠΑΠ κατατίθενται από 

αυτόν στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 4 του παρόντος το αργότερο μέχρι το 

τέλος Μαρτίου του 2001. 

Το πλεόνασμα του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., το 

οποίο έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 

π.δ. 395/1990 (ΦΕΚ 158 Α') και του εδαφίου β' της παραγράφου 11 του άρθρου μόνου 

του π.δ. 433/1990 (ΦΕΚ 169 Α') και εισφέρεται για το σχηματισμό του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας δεν υπόκειται σε οποιανδήποτε παρακράτηση φόρων και 

τελών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 8.11.2000». 

9. Στο άρθρο 10 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α') προστίθεται τελευταίο εδάφιο 

ως εξής: 



«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με χρήση εξομοιώνεται και κάθε 

βραχύτερη του έτους διαχειριστική περίοδος των ανωτέρω Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, υπό τη νομική μορφή που αυτοί είχαν προ της μετατροπής τους σε 

ανώνυμες εταιρείες, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού και λήγει την 

προηγούμενη της έναρξης της πρώτης χρήσης τους ως ανωνύμων εταιρειών». 

 

Άρθρο 37 

Διαχείριση και αξιοποίηση του ειδικού κεφαλαίου του 

Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 

 

1. Το εδάφιο α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 

2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο Ταμείο Αρωγής προσωπικού ΟΤΕ μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνει από την Τράπεζα 

της Ελλάδος μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων του, που τελούν υπό καθεστώς 

αποκλειστικής διαχείρισης και από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλες Τράπεζες μέρος 

των κατεχομένων χρεογράφων του Δημοσίου, προκειμένου να προβεί στην παροχή 

δανείου προς το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ). 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 

2768/1999 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής: 

«Οι όροι χορήγησης του δανείου, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης αυτού, η 

αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων χρεογράφων του Δημοσίου καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την υπογραφή της σχετικής δανειακής 

σύμβασης. 

Η σύμβαση παροχής δανείου, η εξόφληση του δανείου, καθώς και η εξόφληση 

των εξ' αυτού τόκων απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από 

οποιαδήποτε εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων». 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 

τροποποιείται ως εξής, ως ακολούθως: 



«Η ΔΕΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του 

ΤΑΠ-ΟΤΕ της περιόδου 1.11.1998 έως τρεις (3) μήνες μετά τη χορήγηση άδειας 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού, που διενεργείται με την παράδοση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ισόποσης αξίας τίτλων ή 

μετοχών». 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 προστίθεται 

περίπτωση ία' που έχει ως εξής: 

«ία. Επί των τόκων που καταβάλλονται στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ 

ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εξαντλούμενης 

της φορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό. Ο παρακρατούμενος φόρος του 

προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή 

δήλωσης από τον οφειλέτη των τόκων στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην 

περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 

επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση του φόρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους τόκους 

της περίπτωσης αυτής. 

Κατά την είσπραξη από την εταιρεία τόκων προερχομένων από τη διαχείριση 

του ειδικού κεφαλαίου του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) 

ενεργείται από τον καταβάλλοντα, παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση. Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. 

Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίας που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις 

του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης, φορολογείται με συντελεστή 

δέκα τοις εκατό (10%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου 

για το εισόδημα αυτό. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο 

στην αρμόδια για τη φορολογία του δικαιούχου του εισοδήματος αυτού Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους. Οι διατάξεις των 

άρθρων 113 και 116 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που 

οφείλεται με βάση τη διάταξη αυτή. 

 

Άρθρο 38 



Ρυθμίσεις θεμάτων Λογιστών – Φοροτεχνικών 

 

1. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 13 του ν. 

2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α'), για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

λογιστή φοροτεχνικού, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί και 

στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

2. Οι επιτηδευματίες καθώς και οι κοινοπραξίες επιτηδευματιών κατά τις 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι είναι 

υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας, υποβάλλουν τις κάθε είδους 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, 

συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού 

προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλώσεων ως 

προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν 

από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης της 

υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, οι κατηγορίες των υπόχρεων, η 

ακριβής εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των 

συνυποβαλλόμενων εντύπων και καταστάσεων, ο τρόπος υποβολής αυτών, τα 

απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή φοροτεχνικού καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Άρθρο 39 

Φορολογία υπεραξίας 

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10 του ν. 2579/1998 όπως αυτή ισχύει μετά την παράταση της με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') παρατείνεται και τα ποσά 

φόρου που ορίζονται σε αυτήν επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. 



2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για 

μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση αυτού του νόμου μέχρι 

31.12.2003». 

 

Άρθρο 40 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: 

α. Των διατάξεων των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 1 και 

2) από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά. 

β. Των διατάξεων του άρθρου 3 (παράγραφος 3) από το οικονομικό έτος 2001, 

για τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν από 1 ης 

Ιανουαρίου 2000 και μετά. 

γ. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφος 1), 6 (παράγραφος 8) και 8 

(παράγραφος 3) από το οικονομικό έτος 2001 για τα εισοδήματα της χρήσης 2000 και 

στο εξής. 

δ. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφοι 5, 6, 7 και 8), 4 (παράγραφοι 1, 2 

και 3), για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά. 

ε. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφοι 2, 4, 9, 10, 13, 16, 17 έως και 22) 

και 5, για τα εισοδήματα που αποκτούν ή τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι 

από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά. 

στ. Των διατάξεων των άρθρων 4 (παράγραφοι 5, 9, 20, 21 και 22), 6 

(παράγραφοι 5 και 9) και 8 (παράγραφος 

3) για τα εισοδήματα που αποκτούν οι υπόχρεοι από 1ης Ιανουαρίου 2000 

και μετά. 

ζ. Των διατάξεων των άρθρων 4 (παράγραφος 4) και 6 (παράγραφοι 6 και 7) από 

τη δημοσίευση του ν. 2238/1994 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

η. Των διατάξεων του άρθρου 4 (παράγραφος 25) από τη δημοσίευση του ν. 

2753/1999 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 



θ. Των διατάξεων του άρθρου 6 (παράγραφοι 14, 15 και 16) από τη δημοσίευση 

του ν. 2578/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ι. Των λοιπών, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2000 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γιάννος Παπαντωνίου 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Βάσω Παπανδρέου 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

στο σχέδιο νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες 

διατάξεις» 

 

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 180.000 από την καταβολή επιδόματος θέσης του 

Προϊσταμένου του συνιστώμενου στο Υπουργείο Οικονομικών Τμήματος. 

(άρθρο 16 παρ. 5) 

2. Ετήσια ακαθόριστη δαπάνη από τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών στα 

ελεγκτικά κέντρα (άρθρο 4 παρ. 16), τη σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση κ.λπ. 

των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του 



Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 16 παρ. 16), την καταβολή αποζημίωσης στους 

υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. σε περίπτωση ζημιάς κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους από 

μεμονωμένες επιθέσεις και από την πρόσληψη στο Υπουργείο Οικονομικών συζύγου ή 

τέκνου υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται ανάπηροι 

κ.λπ. (άρθρο 16 παρ. 18), τη σύσταση Περιφερειακών Συμβουλίων Εθνικών 

Κληροδοτημάτων (άρθρο 17 παρ. 2), την αύξηση της αμοιβής των δικηγόρων του 

Δημοσίου. 

(άρθρο 18 παρ. 4). 

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση Νέων Δικαστικών Γραφείων του 

Ν.Σ.Κ. 

(άρθρο 18 παρ. 3). 

Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Εφάπαξ απώλεια εσόδων ποσού δρχ. 2,35 δις περί που από τη μη επιβολή 

προσαυξήσεων σε χρέη φόρου προηγούμενων οικονομικών ετών του ΤΑΠΕΕ (άρθρο 4 

παρ. 27) και από τη μείωση κατά 50% στα τέλη κυκλοφορίας στα δημόσιας χρήσης 

αυτοκίνητα 

(άρθρο 28 παρ. 1). 

5. Ετήσια απώλεια εσόδων ποσού δρχ. 347,75 δις περίπου (η οποία για τα έτη 

2001 και 2002 περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 167,05 δις και δρχ. 297,05 δις 

αντίστοιχα), η οποία αναλύεται ως εξής: 

Δρχ. 18 δις από τις φορολογικές διευκολύνσεις κατά τη μεταβίβαση γεωργικών 

εκτάσεων σε αγρότες κ.λπ. από την αύξηση του αφορολόγητου ποσού και του εμβαδού 

για το τρίτο και επόμενα παιδιά κατά την αγορά πρώτης κατοικίας 

(άρθρα 1 και 2 παρ. 1, 2). 

- Δρχ. 5 δις από την έκπτωση της δαπάνης αγοράς εκ παιδευτικού λογισμικού 

από το 2002 και μετά. 

(άρθρο 3 παρ. 5). 

- Δρχ. 1 δις από την αύξηση του αφορολόγητου ποσού των δωρεών - χορηγιών 

κ.λπ. (άρθρο 3 παρ. 6, 7, 8 και άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3) από το 2002 και μετά. 

- Δρχ. 90 δις από την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας (άρθρο 3 παρ. 



10). (Η απώλεια για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 55 δις). 

- Δρχ. 15 δις από τη μείωση του οριακού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας 

(άρθρο 3 παρ. 10 και 11). (Η απώλεια για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 5 δις και για το 

2002 σε δρχ. 13 δις). 

- Δρχ. 10 δις από τη μείωση φόρου λόγω τέκνων (άρθρο 3 παρ. 13). (Η απώλεια 

για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 6 δις). 

- Δρχ. 700 εκατ. από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου πρώτου κλιμακίου 

των κατοίκων που ζουν σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100. 

 (άρθρο 3 παρ. 24). 

- Δρχ. 1 δις από τον επαναπροσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των 

επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε Κ.Τ.Ε.Λ. 

(άρθρο 4 παρ. 5). 

- Δρχ. 122 δις από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων (άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4). (Η απώλεια ανέρχεται για το 2001 σε δρχ. 12 δις, 

για το 2002 σε δρχ. 74 δις). 

- Δρχ. 15 δις από τις ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου  

(άρθρο 26). 

- Δρχ. 50 εκατ. από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 

ακατέργαστο θείο 

(άρθρο 31 παρ. 14). 

- Δρχ. 70 δις από την κατάργηση του Ε.φ.Τ.Ε. (άρθρο 33 παρ. 1). (Η απώλεια για 

το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 55 δις). 

6. Ετήσια απώλεια ακαθόριστη από: 

- την αύξηση του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση από 

20 σε 30 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου 

(άρθρο 3 παρ. 2), 

- τη θέσπιση φορολογικής προστασίας και για τα ενήλικα τέκνα που 

παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

(άρθρο 3 παρ. 3), 

- την αύξηση του απαλλασσόμενου εισοδήματος, το οποίο αποκτούν τα 

πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν 



(άρθρο 3 παρ. 4), 

- την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15% επί των αμοιβών που 

καταβάλλει η Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένους καλλιτέχνες 

(άρθρο 3 παρ. 16), 

- την αύξηση από δρχ. 5.000 σε δρχ. 9.000 του ποσού για το οποίο δεν εκδίδεται 

φύλλο ελέγχου και αμελείται η βεβαίωση του 

(άρθρο 3 παρ. 17), 

- την αύξηση του αφορολόγητου ποσού των αμειβομένων με ημερομίσθιο κ.λπ. 

(άρθρο 3 παρ. 19), 

- τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν 

ενώπιον των φορολογικών αρχών κ.λπ., καθώς και τις ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με 

τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων που με δικαστική 

άδεια εκποιούν τα προϊόντα τους 

(άρθρο 4 παρ. 6, 7, 10), 

- την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της δαπάνης για 

κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης σταθμού αυτοπαραγωγής μέχρι το δίκτυο 

της ΔΕΗ 

(άρθρο 4 παρ. 17), 

- τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αγαθά ή υπηρεσίες από το ΚΕΠΑ 

και την ΑΝΕΜ 

(άρθρο 4 παρ. 19), 

- την αναγνώριση αρνητικού συντελεστή ποσοστού μέχρι 5% επί των 

ακαθάριστων εσόδων ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων που υπέστησαν 

καταστροφή τα βιβλία και στοιχεία τους από σεισμό ή άλλα φυσικά αίτια 

(άρθρο 4 παρ. 20.3), 

- τις ρυθμίσεις των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης 

(άρθρο 5 παρ. 1, 3, 4, 5), 

- την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των εισοδημάτων από οικοδομές και 

γαίες των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας. 

 (άρθρο 6 παρ. 5), 

- τη μη καταβολή προστίμου επί ανακρίβειας δήλωσης, εφόσον το ποσό της 



προκύπτουσας διαφοράς φόρου ανέρχεται μέχρι του ποσού για τα οποία αμελείται η 

βεβαίωση. 

 (άρθρο 8 παρ. 16), 

- τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών των σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 

1999  

(αρθρο 10), 

- τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προερχομένων από δάνεια που 

χορηγήθηκαν από την Ε.Κ.Τ.Ε. κ.λπ. 

(άρθρο 11), 

- τις ρυθμίσεις στις οφειλές από λαθρεμπορία αυτοκινήτων και άλλες 

τελωνειακές παραβάσεις 

(άρθρο 13 παρ. 4), 

- τις ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 

(άρθρο 15), 

- την υπαγωγή στο συντελεστή 8% Φ.Π.Α. των επιδιορθώσεων, μετατροπών 

ενδυμάτων κ.λπ. (μόνο για τα έτη 2001 και 2002) 

(άρθρο 24 παρ. 2). 

- τη μη υπαγωγή σε οποιαδήποτε φορολογία της προκύπτουσας υπεραξίας που 

ενδεχομένως προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και 

τη μη παρακράτηση των φόρων και τελών του πλεονάσματος του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

(άρθρο 36), 

- τη φορολόγηση με συντελεστή 10% (αντί 35%) των τόκων που αποδίδει στο 

Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. η ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. καθώς και επί του καθαρού 

εισοδήματος από κινητές αξίες κ.λπ. 

(άρθρο 37 παρ. 4). 

Οι εν λόγω απώλειες θα αναπληρωθούν από την αύξηση των εσόδων από άλλες 

διατάξεις του νομοσχεδίου και από άλλες πηγές του Δημοσίου. 

 

Β. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούμενο 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό). 



Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 110 δις περίπου από την αύξηση των μηνιαίων 

βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α., η οποία δαπάνη για το έτος 

2001 περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 55 δις περίπου 

 (άρθρο 21). 

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του Ο.Γ.Α. 

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2000 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γιάννος Παπαντωνίου 



Αριθμ. 210/11/2000 

ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές ελαφρύνσεις 

και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 

 

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

1 .α. Αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος 

μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου ή κληρονομικής διαδοχής σε αγρότες και νέους 

αγρότες, γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης κ.λπ., καθώς και ο συνολικός αριθμός 

των στρεμμάτων στα οποία υπολογίζεται το αφορολόγητο αυτό ποσό. 

β. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών αγροτικής γης, 

κληρονόμων που υπάγονται στις Α' και Β' κατηγορίες (συζύγου, ανιόντες, κατιόντες α' 

βαθμού και ανιόντες, κατιόντες β' βαθμού κ.λπ.) εκπίπτει και δεν φορολογείται ποσό 

τριπλάσιο για τους αγρότες και τετραπλάσιο για τους νέους αγρότες προς το 

αφορολόγητο (αντί διπλάσιο ή τριπλάσιο αντίστοιχα που ισχύει) υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

γ. Αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος 

από συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκτάσεων (από 500.000 δρχ. ανά στρέμμα σε 600.000 δρχ.), καθώς και ο συνολικός 

αριθμός των στρεμμάτων στα οποία υπολογίζεται ο φόρος (από 40 στρέμματα σε 50). 

δ. Αυξάνεται το ανώτατο όριο της συνολικής γεωργικής έκτασης που έχει στην 

κυριότητα του ο αγρότης πέραν του οποίου δεν χορηγείται απαλλαγή από το φόρο 

μεταβίβασης κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων (από 100 στρέμματα σε 120 

στρέμματα), καθώς και κατά την αγορά ομόρων αγροτικών εκτάσεων (από 80 

στρέμματα σε 120 στρέμματα). 

ε. Αυξάνεται η συνολικά απαλλασσόμενη από το φόρο μεταβίβασης έκταση 

(από 100 στρέμματα σε 120 στρέμματα) και το ανώτατο όριο απαλλαγής (από 

150.000.000 δρχ. σε 180.000.000 δρχ.) κατά την αγορά γεωργικών εκτάσεων από νέο 



αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών, καθώς και η συνολικά απαλλασσόμενη 

έκταση (από 120 στρέμματα σε 150) κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, εκτάσεων 

ομόρων με την ιδιοκτησία του αγοραστή όταν αυτό είναι νέος αγρότης. 

 (άρθρο 1) 

2.α. Αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά για αγορά οικίας ή διαμερίσματος ως 

πρώτης κατοικίας, για έγγαμους, που έχουν περισσότερα από δύο παιδιά (από 5.750.000 

δρχ. σε 10.000.000 δρχ. για το τρίτο και το καθένα από τα επόμενα παιδιά και 

προκειμένου για αγορά οικοπέδου από 1.255.000 δρχ. σε 3.000.000 δρχ. αντίστοιχα). 

β. Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, στις περιπτώσεις αγοράς 

ακινήτων με κεφάλαια που εισάγονται από την αλλοδαπή, από Έλληνες που εργάζονται 

ή εργάστηκαν στο εξωτερικό, από Έλληνες ναυτικούς και από ομογενείς. 

γ. Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2001 (λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2000) ο 

χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για ελέγχους υποθέσεων 

φορολογίας κεφαλαίου. 

 (άρθρο 2) 

3.α Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος που αποκτούν τα 

ανήλικα τέκνα από παροχή εργασίας, από περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σ' 

αυτά κ.λπ. 

β. Αυξάνεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση από είκοσι 

(20) τετραγωνικά μέτρα σε τριάντα (30) για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου. 

γ. Στα πρόσωπα που βαρύνουν το φορολογούμενο, συμπεριλαμβάνονται και τα 

ενήλικα άγαμα τέκνα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών που παρακολουθούν δημόσια ή 

ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο εσωτερικό. 

δ. Αυξάνεται το ποσό του απαλλασσόμενου εισοδήματος, το οποίο αποκτούν τα 

πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν. 

ε. Εκπίπτεται από το συνολικό εισόδημα και το ποσό που καταβάλλεται για την 

αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με 

αυτόν, την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (Internet). 



στ. Μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης από 15% σε 10% επί του συνολικού 

φορολογητέου εισοδήματος λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ημεδαπά ν.π.ι.δ., εφόσον επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς κ.λπ. 

ζ. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο των δωρεών - χορηγιών σε χρηματικά ποσά 

από εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. ετησίως και 

μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου αυτών από είκοσι τοις εκατό (20%) σε 

δέκα τοις εκατό (10%). Για τις δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. δεν απαιτείται παρακράτηση και καταβολή φόρου. 

η. Αυξάνονται από 1.1.2001 τα ποσά των κλιμακίων εισοδήματος της 

φορολογικής κλίμακας και μειώνεται ο καταληκτικός φορολογικός συντελεστής από 

45% σε 42,5%. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2002 και μετά ο 

καταληκτικός φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 40%. 

θ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κάθε δύο (2) 

έτη, αναπροσαρμόζονται τα ποσά των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας, ανάλογα 

με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

ι. Αυξάνονται τα ποσά που εκπίπτουν του φόρου από πενήντα χιλιάδες (50.000) 

δρχ. σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. για κάθε τέκνο του φορολογούμενου, όταν 

έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και από εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. σε ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) δρχ., όταν έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν. 

ία. Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική 

δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) στο σύνολο της 

νέας οφειλής κ.λπ. 

ιβ. Οι αμοιβές που καταβάλλει και η Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα 

καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη 

συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φορολογούνται αυτοτελώς με 

συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

ιγ. Αυξάνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. σε εννέα χιλιάδες (9.000) δρχ. το 

ποσό για το οποίο δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου και αμελείται η βεβαίωση του. 

ιδ. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 

ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, παρακρατείται φόρος με 

συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις 



εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές (αντί 6.000 δρχ. 

που ισχύει). 

ιέ. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω 

από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου 

εισοδήματος, αυξάνεται από δρχ. 3.300.000 σε δρχ. 4.300.000.  

(άρθρο 3) 

4.α. Για το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών, εκπίπτονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι του 

ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών 

που προκύπτουν από ισολογισμούς (αντί 15% που ισχύει), λόγω χορηγίας προς τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον 

επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την 

αφαίρεση αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής 

περιόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου. 

β. Επαναπροσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που 

εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε Κ.Τ.Ε.Λ. με βάση τον αριθμό 

των θέσεων τους. 

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν 

ενώπιον των φορολογικών αρχών ή των διοικητικών δικαστηρίων, μέχρι τη δημοσίευση 

του νομοσχεδίου, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν σχετική συμπληρωματική δήλωση ή 

αίτηση κ.λπ. 

δ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2789/2000 σύμφωνα με τις 

οποίες τα καθαρά εισοδήματα των επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής που τηρούν 

βιβλία Γ' κατηγορίας, που προκύπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων τους κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερα από τα καθαρά κέρδη που 

προσδιορίζονται εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά ποσοστό 50%, ισχύουν και για 

εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2003. 



ε. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού 

εισοδήματος επιχειρήσεων που, ύστερα από άδεια του οικείου δικαστηρίου, εκποιούν 

όλα τα προϊόντα της επιχείρησης τους, την οποία ασκούν πάνω από δύο έτη κ.λπ. 

στ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των 

δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για 

τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας κ.λπ., καθώς και των εξόδων διοικητικής 

υποστήριξης που εκπίπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος 

επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που 

τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας κ.λπ. 

ζ. Στα ελεγκτικά κέντρα του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 συνιστώνται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ειδικές Επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται η 

διενέργεια ελέγχου των δαπανών τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων κ.λ.π. Με 

τις ίδιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή και με άλλες καθορίζεται η σύνθεση 

των Επιτροπών αυτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ως άνω δαπανών, τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

η. Η δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 

παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου 

σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της 

Δ.Ε.Η. εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της. 

θ. Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. στην περίπτωση που προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες 

και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την 

Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 

ι. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης 

και των βιβλίων και στοιχείων, από σεισμό ή άλλα φυσικά αίτια (εκτός από πυρκαγιά 

που ισχύει), μπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων. 

ία. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του καθαρού 

εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ. 



ιβ. Οι διαφορές φόρων, τελών, εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων, που 

προέκυψαν από τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των φορολογικών 

υποθέσεων των διαχειριστικών περιόδων 1989 έως και 1999 της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), μετά την καταβολή του προβλεπόμενου από τις οικείες 

διατάξεις ποσοστού κατά τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, 

βεβαιώνονται σε πέντε (5) ίσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τη 2η 

Ιανουαρίου του έτους 2001 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις 

δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου των ετών 2001, 2002, 2003 και 2004. 

ιγ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 

2443/1996 (υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων 

οικονομικών ετών χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων κ.λπ.) έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εργατικής Εστίας (Τ.Α.Π.Ε.Ε.), το οποίο μέσα 

σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο 

προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για την απόδοση των 

φόρων, τελών, εισφορών ή κρατήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

13 του ν. 2198/1994, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 

31.12.1997. Τα οικεία ποσά καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων. Με 

την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

υπαλλήλων - μελών του Τ.Α.Π.Ε.Ε. που έλαβαν από αυτό τα εφάπαξ ποσά ή 

βοηθήματα κατά περίπτωση. 

(άρθρ

ο 4) 

5.α. Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, όταν το ποσό 

αυτής δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές 

(αντί 1.500.000 δρχ. που ισχύει) προσαυξάνεται με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για 

κάθε στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο. 

β. Στις περιπτώσεις που η πραγματική δαπάνη είναι μικρότερη της τεκμαρτής 

των υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία τους και αυτών που συνοικούν με συγγενείς 

α' βαθμού, η διαφορά μεταξύ της τεκμαρτής και της πραγματικής δαπάνης διαβίωσης 

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του γονέα 

που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 



γ. Καταργείται το τεκμήριο δαπάνης από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή 

πληρωμών κ.λπ. 

δ. Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο δαπάνης με βάση ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο 

ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίππους, το οποίο ανήκει 

στην κυριότητα ή κατοχή υπόχρεου με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή 

της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύ νουν (αντί 

4 τέκνα που ισχύει). (άρθρο 5) 

6.α. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων 

εταιριών, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., ανωνύμων 

τραπεζικών εταιριών και των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή 

αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού, καθώς και των αλλοδαπών εταιριών και 

οργανισμών που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, από σαράντα 

τοις εκατό (40%) μειώνεται σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα 

εισοδήματα οικονομικού έτους 2002 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα 

εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και επομένων. 

β. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που επιβάλλεται στα ποσά των τόκων 

που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρών με τις οποίες δεν υφίσταται σύμβαση για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας, μειώνεται σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό 

(37,50%) για τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από 1η 

Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2001 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό 

(35%) από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά (από 40% που ισχύει). 

γ. Οι οριζόμενοι από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 

8 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 συντελεστές παρακράτησης φόρου για το εισόδημα 

που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις από την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή 

ιδιωτικών τεχνικών έργων κ.λπ. μειώνονται από τέσσερα τοις εκατό (4%), τέσσερα και 

ογδόντα τοις εκατό (4,80%) και δέκα τοις εκατό (10%), σε τρία και εβδομήντα πέντε 

τοις εκατό (3,75%), τέσσερα και πενήντα τοις εκατό (4,50%) και εννέα και τριακόσια 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (9,375%), για δημόσια τεχνικά έργα, για ιδιωτικά τεχνικά 

έργα με ίδια υλικά και για ιδιωτικά έργα με υλικά τρίτων, αντίστοιχα, για τα ποσά που 

καταβάλλονται από 1 η Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2001 και σε τρία 

και πενήντα τοις εκατό (3,50%), τέσσερα και είκοσι τοις εκατό (4,20%) και οκτώ και 



εβδομήντα πέντε τοις εκατό (8,75%), αντίστοιχα για τα ποσά που καταβάλλονται από 

την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. 

δ. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ., αμοιβές μελών 

που προκύπτουν από Α.Ε., μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α., μειώνεται από σαράντα τοις 

εκατό (40%) σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%), από 1η Ιανουαρίου 

2001 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. 

ε. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, τα εισοδήματα από οικοδομές 

γενικά και από εκμίσθωση γαιών και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας. 

στ. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 1297/1972, όπως ισχύει, 

(περί παροχής φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων 

προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων) παρατείνεται μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2002 (λήγει την 31.12.2000). 

ζ. Τα ποσά φόρου που επιβάλλονται επί των πλοίων Α' κατηγορίας, 

νηολογημένων υπό ελληνική σημαία κ.λπ. προσαυξάνονται για την πενταετία 2001-

2005 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον 

υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα, κατά το έτος 2000 

ποσά φόρου, και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως θα διαμορφωθούν μέσα στην 

παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό 

της εισφοράς που επιβάλλεται στα προαναφερόμενα πλοία για την κάλυψη της δαπάνης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εμπορική Ναυτιλία. 

η. Τα ποσά εισφοράς υπέρ του Ν.Α.Τ. προσαυξάνονται για την πενταετία 2001-

2005 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. 

θ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φορολόγηση θυγατρικής εταιρίας με έδρα 

την ημεδαπή ή αλλοδαπή (Μέλος - Κράτος Ε.Ε.) στην οποία συμμετέχει θυγατρική 

εταιρία (αλλοδαπή) κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εταιρίας που έχει 

έδρα την Ελλάδα και συμμετέχει στην αλλοδαπή θυγατρική κατά ποσοστό είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%). 

      

 (άρθρα 6-7) 



7.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο 

τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα 

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών 

των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προθεσμία υποβολής δήλωσης, για 

αποποίηση κληρονομιάς αδιαθέτου διαδοχής, διαθήκης κ.λπ. 

γ. Αυξάνεται από πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. σε διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) δραχμές το ύψος του εισοδήματος κατ' έτος από εκμίσθωση ακινήτων μέχρι 

το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. 

δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους τίτλους είσπραξης και των φύλλων 

έκπτωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων κ.λπ. 

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ανατίθεται σε μία 

ελεγκτική Αρχή η αρμοδιότητα διενέργειας τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου 

όλων των εκκρεμών υποθέσεων των υπόχρεων, των οποίων οι εκκρεμείς υποθέσεις 

υπάγονται κατά τις κείμενες διατάξεις στην ελεγκτική αρμοδιότητα διαφορετικών 

Υπηρεσιών. 

στ. Δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο (40.000 δρχ. έως 400.000 δρχ.) 

επί ανακρίβειας της δήλωσης, εφόσον το ύψος της προκύπτουσας διαφοράς κύριου και 

συμπληρωματικού φόρου, τέλους ή εισφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού για το οποίο 

αμελείται η βεβαίωση κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 (άρθρο 8) 

8.α. Η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

50 του ν. 2778/1999 και αναφέρεται στην κατάθεση της αίτησης και των σχετικών 

δικαιολογητικών για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών (ρυθμίσεις 

βεβαιωμένων χρεών από δάνεια σεισμόπληκτων περιοχών όλης της επικράτειας), 

παρατείνεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του 

μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου αυτού μήνα (η προθεσμία έληξε στις 

2.2.2000). 



Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι 

ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με την αρχική διάταξη δόσεις, χωρίς τις αναλογούσες σε αυτές 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

β. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2778/1999 (χρέη προς 

το Δημόσιο τα οποία προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα για αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς κ.λπ.) μπορούν να υπαχθούν και οι 

οφειλές της ίδιας κατηγορίας που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και 29.9.2000. 

γ. Στη ρύθμιση των βεβαιωμένων χρεών με την καταβολή σε σαράντα οκτώ (48) 

ίσες μηνιαίες δόσεις κ.λπ. δύναται να υπαχθούν και τα χρέη που προέρχονται από 

σεισμοδάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων οι οφειλέτες απώλεσαν 

για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης αυτών με προηγούμενες 

ρυθμίσεις, χωρίς τις αναλογούσες, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής. Με την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν γεννάται αξίωση κατά του 

Δημοσίου. 

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να παρατείνεται η 

ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και πληρωμής των δόσεων της ρύθμισης των 

διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 2778/1999. 

      

 (άρθρο 9) 

9.α. Η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 

2778/1999 (29.2.2000) και αναφέρεται στην κατάθεση της αίτησης και των σχετικών 

δικαιολογητικών για υπαγωγή στις διατάξεις περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών των 

σεισμόπληκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 παρατείνεται μέχρι και την τελευταία 

εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τη δημοσίευση 

του νομοσχεδίου. 

β. Στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σεισμόπληκτων, μπορούν να υπαχθούν 

και οι οφειλές που προέκυψαν ή θα προκύψουν από την εκκαθάριση δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1999, που υποβλήθηκαν μέσα στο 

έτος 1999 και έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 29.9.2000. 

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις 

προαναφερόμενες ρυθμίσεις, την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης κ.λπ. και 



προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να παρατείνεται η 

ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και πληρωμής των δόσεων της ρύθμισης των 

διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 2778/1999. 

       (άρθρα 10-

11) 

10.α. Οφειλές προς το Δημόσιο προερχόμενες από δάνεια που χορηγήθηκαν από 

την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.) με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 

1138/1972 και του ν. 1641/1986, εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2198/1994 και 32 του ν. 2224/1994 και βεβαιώθηκαν 

στις Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31.8.2000, ως δημόσια έσοδα, στους Κ.Α.Ε. 3917 και 3918, 

δύναται να καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου, χωρίς 

τις αναλογούσες, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφάπαξ, με 

παροχή έκπτωσης επ' αυτών κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Επιτροπή που εξετάζει τις προσφυγές 

κατά αποφάσεων που αφορούν επιβολή προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, τη 

Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, κ.λπ. 

γ. Οφειλέτες που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2648/1998, (χρέη 

βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ., τελωνεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 38 του ίδιου νόμου (ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου που επλήγησαν 

από πράξεις βίας), εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τουλάχιστον την πρώτη από τις 

δόσεις αυτής της ρύθμισης και στη συνέχεια απώλεσαν το ευεργέτημα αυτής, δύναται 

να υπαχθούν εκ νέου σε αυτή, αφού καταβάλουν εντός δύο (2) μηνών από τη 

δημοσίευση του νομοσχεδίου τα ποσά των οφειλόμενων δόσεων με τις αναλογούσες σε 

αυτές προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) μηνιαίως στο ποσό κάθε δόσης. 

δ. Χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και 

προέρχονται από φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, 

καθώς και από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έγιναν 

ληξιπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι και 



29.9.2000 και οφείλονται από επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις της πόλης της Αθήνας που 

υπέστησαν υλικές ζημίες από πράξεις βίας ομάδων αναρχικών ατόμων που συνέβησαν 

κατά το διάστημα 18.11.1985 έως 31.8.1999, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε 

τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

που αναλογούν σε αυτά κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

(άρθρο 11) 

11.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.) και μειώνεται η διαφορά των συντελεστών Ε.Φ.Κ. με τους οποίους 

επιβαρύνονται η βενζίνη με μόλυβδο (super) και η αμόλυβδη βενζίνη. 

β. Προσδιορίζεται επακριβώς το επιβαλλόμενο πρόστιμο σε περιπτώσεις 

λαθρεμπορικών παραβάσεων και προβλέπεται ότι δημεύονται τα πλοία ανεξαρτήτως 

χωρητικότητας, καθώς και τα εφοδιαστικά πλοία που προβαίνουν σε εικονικούς 

εφοδιασμούς για τη μεταφορά εμπορευμάτων λαθρεμπορίας. 

γ. Σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας οχημάτων που έχουν διαπιστωθεί μέχρι 31 

Αυγούστου 2000, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

κυρώσεις και πρόστιμα, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου 

καταβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πρόσημο, ίσο με το σύνολο των 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο διαπίστωσης της 

παράβασης. 

δ. Σε περιπτώσεις απλών τελωνειακών παραβάσεων οχημάτων, που έχουν 

διαπιστωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2000, τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία 

πρόστιμα περιορίζονται στο ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν 

κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, εφόσον αυτά καταβληθούν στην αρμόδια 

τελωνειακή αρχή εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου. Οι διατάξεις 

των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των 

ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. Η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει 

οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον προσκομισθούν τα οικεία 

αποδεικτικά στοιχεία καταβολής του παραπάνω ποσού μέσα στην οριζόμενη 

προθεσμία. 



ε. Μετά την είσπραξη των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια προστίμων, 

αίρεται αυτοδίκαια η τυχόν κατάσχεση ή δέσμευση του αυτοκινήτου και αποδίδεται 

στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να το θέσει σε κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας 

καταβάλλοντος τις ισχύουσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις κ.λπ. Σε περίπτωση που 

το όχημα έχει εκποιηθεί, τα κατά τα παραπάνω οριζόμενα πρόστιμα μειώνονται κατά το 

ποσό της τιμής εκκίνησης που έχει καθορισθεί από την αρμόδια αρχή για την πρώτη 

δημοπρασία του οχήματος, μη επιστρεφόμενης της διαφοράς, όταν η τιμή εκκίνησης 

είναι μεγαλύτερη του προστίμου. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί σε εκτέλεση 

πράξεων διοικητικών κυρώσεων της τελωνειακής αρχής για τις παραπάνω παραβάσεις, 

συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται. 

         (άρθρα 12-

13) 

12.α. Ρυθμίζονται θέματα δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και προβλέπεται 

ότι στις οφειλές που δημιουργούνται στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης, 

επιβάλλονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές ορίζονται και 

προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε., αντί του 3% κατά μήνα που 

ισχύει σήμερα. 

β. Ποσά προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1676/1986 (από τελωνειακές οφειλές στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης) πριν την έναρξη της ισχύος του νομοσχεδίου, 

περιορίζονται μέχρι του ορίου του 300% του χρέους που οφείλεται. 

γ. Τα βεβαιωμένα χρέη, που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμα προ της ισχύος του νομοσχεδίου, όπως αυτά 

διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις έως 300%), 

ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε τριάντα έξι (36) 

κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το ποσό της κάθε δόσης 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100.000 δραχμών. 

δ. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι της 

ημερομηνίας καταβολής της δεύτερης δόσης συνεπάγεται πρόσθετη έκπτωση κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον περιορισμό τους στο 300%. 



ε. Ποσά που έχουν καταβληθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 35 του ν. 1676/1986 δεν αναζητούνται. 

στ. Προβλέπεται ότι η οδήγηση αυτοκινήτου αναπήρου χωρίς την παρουσία του, 

όταν γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του αναπήρου δεν συνιστά 

τελωνειακή παράβαση και δεν επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο. Επίσης δεν 

επιβάλλεται το πρόστιμο αυτό στις περιπτώσεις που η οδήγηση γίνεται εκτός των ορίων 

του νομού, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή 

έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του 

αναπήρου.    (άρθρα 14-15) 

13.α. Ορίζεται ότι υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου 

Οικονομικών που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων, 

αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, εκλεγόμενοι 

δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, πάρεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών 

διαμερισμάτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της 

θητείας τους δεν μπορούν να υπηρετούν στο δήμο ή την κοινότητα στην οποία έχουν 

εκλεγεί. 

β. Η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και συντονισμού των προληπτικών 

φορολογικών ελέγχων των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών 

Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. Ϊ914/1990, όπως ισχύει, μεταφέρεται από τη 

Διεύθυνση Μητρώου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελές Τμήμα με τίτλο «Τμήμα 

Υποστήριξης Προσαρμογής στο ΕΥΡΩ», υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών και 

προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του. 

δ. Επίσης συνιστάται Επιτροπή, για την αξιολόγηση των καταγγελιών που 

υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος 

και η διαδικασία αξιολόγησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των παραπάνω 

καταγγελιών, καθώς και τα θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών. 



ε. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών είναι δυνατόν να καθορίζονται θέματα κανονισμού λειτουργίας όλων των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (και όχι μόνο των περιφερειακών των 

υπηρεσιών που ισχύει), καθώς και οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των 

Προϊσταμένων και των λοιπών υπαλλήλων τους. 

Με τα ίδια διατάγματα είναι επίσης δυνατόν να προβλέπεται η λειτουργία των 

Τμημάτων των παραπάνω Υπηρεσιών σε μη αυτοτελή Γραφεία, στα οποία 

κατανέμονται οι εργασίες των Τμημάτων αυτών. 

στ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται και ανακαθορίζονται 

τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο 

τρόπος και ή διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την 

αξιολόγηση των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών 

του άρθρου 2 του ν. 2343/1995. 

ζ. Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής και τα μέλη αυτής ορίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με τις αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να 

ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής και ειδικοί εμπειρογνώμονες του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

διεξαγωγή του έργου της. 

η. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύνθεση των δύο (2) Τμημάτων του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, τις 

αρμοδιότητες αυτών και προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων 

και των χωρίς ψήφο, ως και ο Γραμματέας του καθενός εκ των δύο Τμημάτων του 

Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής (αποζημιώσεως) για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις των Τμημάτων, η οποία καθορίζεται αρμοδίως, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

θ. Συνιστώνται είκοσι εννέα (29) Τμήματα Εξόδων σε διάφορες Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και 

καταργούνται οι Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών, Πληρωμών Πειραιά και Πληρωμών 

Θεσσαλονίκης και οι αρμοδιότητες τους κατανέμονται στα συνιστώμενα Τμήματα 

εξόδων των Δ.Ο.Υ., με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 



ι. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων Τμημάτων Εξόδων και ο 

χρόνος παύσης λειτουργίας των καταργούμενων Δ.Ο.Υ. ορίζεται με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. 

ία. Τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία προβλέπεται 

η συμμετοχή Οικονομικών Επιθεωρητών αυτού, είναι δυνατόν να ανασυγκροτούνται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

ιβ. Υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε., των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία 

ζημιώνεται ή καταστρέφεται εν όλω ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

ή εξαιτίας της θέσης ή της ιδιότητας τους από ενέργειες τρομοκρατικές ή μεμονωμένες 

επιθέσεις, δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποζημίωση αυτή 

καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 

2093/1992. 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 

2452/1996 ισχύουν ανάλογα και για τους υπαλλήλους του Σ.Δ.0.Ε., των οποίων ο / η 

σύζυγος ή τέκνο θα προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτών των 

διατάξεων, στο Υπουργείο Οικονομικών. 

ιγ. Με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων που αφορούν τα Εθνικά Κληροδοτήματα στο Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της. 

ιδ. Στην Περιφέρεια συστήνεται Συμβούλιο με τον τίτλο «Περιφερειακό 

Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων», προσδιορίζεται η σύνθεση του και 

ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του 

Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του Γραμματέα του Συμβουλίου. Η 

αμοιβή αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

(άρθρα 16-

17) 

14.α. Ρυθμίζονται θέματα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τα 

όρια ηλικίας διορισμού των μελών του με τη σύσταση των νέων δικαστικών γραφείων 

κ.λπ. 



β. Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις του 

Δικηγορικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά και καθορίζεται στο διπλάσιο του 

προβλεπόμενου από αυτές ελαχίστου ορίου (αντί στο ελάχιστο όριο που ισχύει) για 

κάθε κατά περίπτωση δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες 

εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί 

της αξίας του αντικειμένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του Δημοσίου αμείβονται για 

κάθε τέτοια εργασία με το διπλάσιο του παγίου ελαχίστου ορίου (αντί με το πάγιο 

ελάχιστο που ισχύει). Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάριση τους από το 

Ν.Σ.Κ. είτε να μειωθούν μέχρι του ελαχίστου ορίου που προβλέπουν οι διατάξεις του 

Δικηγορικού Κώδικα (αντί μέχρι το μισό που ισχύει), όταν πρόκειται για χειρισμό 

μεγάλου αριθμού όμοιων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος δεν χειρίστηκε την υπόθεση με 

την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν μέχρι και του τετραπλάσιου (αντί 

διπλάσιου) του ελαχίστου αυτού ορίου όταν επιδείχθηκε από το δικηγόρο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και επιμέλεια. 

γ. Στους δικηγόρους του Δημοσίου για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας του 

γραφείου τους, για χρονικό διάστημα περισσότερο των δύο (2) ωρών (αντί 4 που 

ισχύει), σε εκτέλεση δοθείσης εντολής, καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά και 

λοιπά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, ίση με το ένα τριακοστό (1/30) του βασικού 

μισθού του Δικαστικού Αντιπροσώπου. 

δ. Μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι δυνατόν να αποσπώνται σε 

Υπουργείο, για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση των εκάστοτε 

ισχυουσών, γενικών ή ειδικών διατάξεων περί αποσπάσεων.  

(άρθρα 18-19) 

15. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, αντί πετρελαίου κίνησης, η παράνομη 

χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης ή ναυτιλίας, καθώς και πετρελαίου κίνησης 

νοθευμένου με τα παραπάνω ή άλλα πετρελαιοειδή προϊόντα, εκτός των άλλων 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. 

(άρθρο 20) 

16. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του 

ν. 2458/1997 αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται 



από τον Ο.Γ.Α. ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2001 σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές 

και από 1 ης Ιανουαρίου 2002 επίσης σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές 

(άρθρο 21) 

17.α. Επαναπροσδιορίζονται οι πόροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(Ο.Ε.Ε.). 

β. Στα μέλη του Προεδρείου του Ο.Ε.Ε. για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

γ. Στα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης που διαμένουν έξω από το Νομό Αττικής 

και στα μέλη των τοπικών διοικήσεων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της 

Κεντρικής Διοίκησης, καταβάλλεται αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησης και 

διαμονής τους, που καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. μέσα 

στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. 

δ. Ορίζεται ότι όλες οι δαπάνες των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών οργάνων 

του Επιμελητηρίου βαρύνουν το Ο.Ε.Ε. 

ε. Στα μέλη και τους γραμματείς της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Περιφερειακών Εκλογών, καθώς και στους 

Προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, καταβάλλεται αποζημίωση που 

καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

(άρθρο 22) 

18.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών κ.λπ. 

β. Από 1.1.2000 δεν οφείλεται Φ.Π.Α. στην περίπτωση αποζημίωσης και για 

κλοπή αγαθών που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη. 

γ. Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 8% (αντί 18% που ισχύει) εντάσσονται και οι 

επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης, 

καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών 

και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 

31.12.2002. 

 (άρθρα 23-24) 

19.α. Καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου σε διάφορα έγγραφα γενικής 

φύσεως, όπως αντίγραφα εγγράφων, καταστατικά Σωματείων, κύρωση υπογραφής, 



τελωνειακά έγγραφα, έγγραφα πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας, έγγραφα 

Ληξιαρχείων, έγγραφα ποινικής διαδικασίας κ.λπ. και αναπροσαρμόζεται το τέλος 

προκειμένου για τις χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και 

τα δελτία ταυτότητας αυτών των πιστοποιητικών πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και 

αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών κ.λπ. 

β. Τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ ΤΣΑ, τα τέλη χαρτοσήμου επί της 

εισφοράς ΤΣΑ, η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ ΟΓΑ και το γενικό 

παράβολο, που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 

οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής, 

ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος με την ονομασία «τέλος άδειας 

οχήματος», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, προσδιορίζεται το ύψος του 

ποσού αυτού για τα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα κ.λπ. 

γ. Από το «τέλος άδειας οχήματος» απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες, 

καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι 

ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους. 

δ. Τα τέλη χαρτοσήμου, η επ' αυτών εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ο πόρος υπέρ του 

Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ ΤΣΑ που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη 

μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και 

μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, 

με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος», το οποίο εισπράττεται 

υπέρ του Δημοσίου και προσδιορίζεται ανά κατηγορία και κινητήρα το ύψος του ποσού 

αυτού. 

ε. Από το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος απαλλάσσονται οι 

μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης 

αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του 

Ταμείου Νομικών. 

στ. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με 

κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο 

ανέρχεται σε 5.000 δρχ. 

(άρθρα 25-27) 



20.α. Τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα 

και μοτοσικλέτες μειώνονται για το έτος 2001 κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) - ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της 

ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων τους στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη, ο τρόπος 

απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

γ. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών των ποσών που 

καθορίζονται κατά τα παραπάνω δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. 

δ. Τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που 

ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 και τα οποία 

ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 δρχ. αυξάνονται 

από 1.1.2001 σε 30.000, 90.000,130.000, 160.000, 250.000 και 350.000 δρχ. αντίστοιχα. 

ε. Για τις πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τον απαραβίαστο φορολογικό 

μηχανισμό κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων κ.λπ., επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1809/1988 και ν. 2523/1997. Η ισχύς της 

διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2002. 

στ. Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως 

τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων 

(3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. 

ζ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση των ποσών σε ΕΥΡΩ κ.λπ. 

η. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο από 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως ισχύει, καταργείται. 

θ. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφαση του να ορίζει ότι για τη 

σύνταξη, από 1η Ιανουαρίου 2001, της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και 

φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης που τέθηκε σε κυκλοφορία με την απόφαση του 

1023196/ 296/18.2.1998. Στη συντασσόμενη κατά τον τρόπο αυτόν υπεύθυνη δήλωση 

θα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου διακοσίων πενήντα (250) δραχμών. 



ι. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.) που επιβάλλεται με τις 

διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986, όπως ισχύει, καταργείται. Στα 

ακαθάριστα έσοδα για τα οποία καταργείται ο Ε.Φ.Τ.Ε. και στα παρεπόμενα αυτών 

σύμφωνα, δεν επιβάλλεται ούτε τέλος χαρτοσήμου. 

 (άρθρα 28-33) 

21.α. Καταργούνται ορισμένες κατηγορίες φόρων οι οποίοι αποτελούσαν 

κοινωνικούς πόρους διαφόρων Ν.Π.Δ.Δ. και διαφόρων ειδικών λογαριασμών και 

εισάγονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ορισμένοι κοινωνικοί πόροι που 

αποτελούσαν έσοδα διαφόρων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ειδικών Λογαριασμών. 

β. Η είσπραξη των πόρων αυτών που εισάγονται ως έσοδα στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό θα εξακολουθήσει να γίνεται επ' ονόματι των νομικών προσώπων υπέρ 

των οποίων έχουν θεσπισθεί. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι 

λεπτομέρειες της είσπραξης των πόρων αυτών και της εισαγωγής τους στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

 (άρθρα 34-35) 

22.α. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο οριστικοποίησης του 

τελικού μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» Α.Ε. και 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» Α.Ε. Συγκεκριμένα: 

β. Η καθαρή θέση των εν λόγω εταιρειών που θα προκύψει μετά την απογραφή, 

αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση των περιουσιακών τους στοιχείων, 

κεφαλαιοποιείται, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού ύψους του 

μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της άγεται σε ειδικό 

αποθεματικό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Οργανισμών αυτών, 

προσδιορίζεται η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την αγόμενη 

σε ειδικό αποθεματικό. 

γ. Στην απόφαση ορισμού της Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει το έργο 

απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς Α.Ε. και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ορίζεται εκτός των 

άλλων και ο χρόνος υπολογισμού της αξίας των εισφερομένων στους Οργανισμούς 

αυτούς περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος δύναται να είναι προγενέστερος του χρόνου 

διορισμού της Επιτροπής. 



δ. Η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία, από τη διαδικασία της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη δημιουργία οποιουδήποτε ειδικού αποθεματικού 

δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο 

περιλαμβανομένης και εκείνης του χρόνου λύσεως τους. Προκειμένου περί 

υπολογισμού των εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας 

των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, 

λαμβάνεται ως βάση η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αξία κάθε παγίου περιουσιακού 

στοιχείου. 

ε. Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Δημοσίων 

Επιχειρήσεων ή Οργανισμών, που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή υπάγονται 

στις διατάξεις του ν. 2000/1991, εξομοιώνεται και κάθε βραχύτερη του έτους 

διαχειριστική περίοδος των ανωτέρω Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, υπό τη 

νομική μορφή που αυτοί είχαν προ της μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες. 

στ. Το πλεόνασμα του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

(Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε., το οποίο έχει σχηματισθεί για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων 

διοίκησης και λειτουργίας του και σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 2 

του π. δ/τος 433/1990 και εισφέρεται για το σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση φόρων και τελών υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

(άρθρο 36) 

23.α. Το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνει 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός από μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων του, που 

τελούν υπό καθεστώς αποκλειστικής διαχείρισης και μέρος των κατεχομένων 

χρεογράφων του Δημοσίου, προκειμένου να προβεί στην παροχή δανείου προς το 

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ). 

β. Η ΔΕΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του 

ΤΑΠ-ΟΤΕ της περιόδου από 1.11.1998 έως τρεις (3) μήνες μετά τη χορήγηση της 

άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην ανώνυμη εταιρία Διαχείρισης Ειδικού 



Κεφαλαίου Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε.) του άρθρου αυτού, που διενεργείται με 

την παράδοση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ισόποσης αξίας τίτλων ή μετοχών. 

γ. Επί των τόκων που καταβάλλονται στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ 

ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εξαντλούμενης 

της φορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό. Ο παρακρατούμενος αυτός φόρος 

αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης από τον 

οφειλέτη των τόκων στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κ.λπ. 

δ. Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που προκύπτει ετησίως από 

επενδύσεις του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται με 

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του 

δικαιούχου για το εισόδημα αυτό.      (άρθρο 37) 

24.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους Λογιστές -Φοροτεχνικούς κ.λπ. 

β. Ορίζεται ότι η προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 

2579/1998, όπως ισχύει (31.12.2000) παρατείνεται και τα ποσά φόρου που ορίζονται σε 

αυτή επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

2003. 

(άρθρα 38-

39) 

25. Προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των διατάξεων του 

νομοσχεδίου κ.λπ.      (άρθρο 40) 

Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλούνται τα εξής οικονομικά 

αποτελέσματα: 

 

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 180.000 από την καταβολή επιδόματος θέσης του 

Προϊσταμένου του συνιστώμενου στο Υπουργείο Οικονομικών Τμήματος. 

(άρθρο 16 παρ. 5). 

2. Ετήσια ακαθόριστη δαπάνη από τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών στα 

ελεγκτικά κέντρα (άρθρο 4 παρ. 16), τη σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση κ.λπ. 

των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 16 παρ. 16), την καταβολή αποζημίωσης στους 



υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. σε περίπτωση ζημιάς κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους από 

μεμονωμένες επιθέσεις και από την πρόσληψη στο Υπουργείο Οικονομικών συζύγου ή 

τέκνου υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται ανάπηροι 

κ.λπ. (άρθρο 16 παρ. 18), τη σύσταση Περιφερειακών Συμβουλίων Εθνικών 

Κληροδοτημάτων (άρθρο 17 παρ. 2), την αύξηση της αμοιβής των δικηγόρων του 

Δημοσίου 

(άρθρο 18 παρ. 4). 

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση Νέων Δικαστικών Γραφείων του 

Ν.Σ.Κ. 

(άρθρο 18 παρ. 3). 

4. Εφάπαξ αποτροπή δαπάνης για το έτος 2001 ποσού δρχ. 80.000.000 περίπου 

από τη χρησιμοποίηση σε φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 

(άρθρο 32). 

5. Εφάπαξ απώλεια εσόδων ποσού δρχ. 2,35 δις περί που από τη μη επιβολή 

προσαυξήσεων σε χρέη φόρου προηγούμενων οικονομικών ετών του ΤΑΠΕΕ (άρθρο 4 

παρ. 27) και από τη μείωση κατά 50% στα τέλη κυκλοφορίας στα δημόσιας χρήσης 

αυτοκίνητα 

(άρθρο 28 παρ. 1). 

6. Ετήσια απώλεια εσόδων ποσού δρχ. 347,75 δις περίπου (η οποία για τα έτη 

2001 και 2002 περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 167,05 δις και δρχ. 297,05 δις 

αντίστοιχα), η οποία αναλύεται ως εξής: 

- Δρχ. 18 δις από τις φορολογικές διευκολύνσεις κατά τη μεταβίβαση γεωργικών 

εκτάσεων σε αγρότες κ.λπ. από την αύξηση του αφορολόγητου ποσού και του εμβαδού 

για το τρίτο και επόμενα παιδιά κατά την αγορά πρώτης κατοικίας. 

(άρθρα 1 και 2 παρ. 1, 2). 

- Δρχ. 5 δις από την έκπτωση της δαπάνης αγοράς εκ παιδευτικού λογισμικού 

από το 2002 και μετά 

(άρθρο 3 παρ. 5). 

- Δρχ. 1 δις από την αύξηση του αφορολόγητου ποσού των δωρεών -χορηγιών 

κ.λπ. (άρθρο 3 παρ. 6, 7, 8 και άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3) από το 2002 και μετά. 

- Δρχ. 90 δις από την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας (άρθρο 3 παρ. 



10). (Η απώλεια για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 55 δις). 

- Δρχ. 15 δις από τη μείωση του οριακού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας 

(άρθρο 3 παρ. 10 και 11). (Η απώλεια για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 5 δις και για το 

2002 σε δρχ. 13 δις). 

- Δρχ. 10 δις από τη μείωση φόρου λόγω τέκνων (άρθρο 3 παρ. 13). (Η απώλεια 

για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 6 δις). 

- Δρχ. 700 εκατ. από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου πρώτου κλιμακίου 

των κατοίκων που ζουν σε νησιά με πληθυσμό με 3.100 

(άρθρο 3 παρ. 24). 

- Δρχ. 1 δις από τον επαναπροσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των 

επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε Κ.Τ.Ε.Λ. 

(άρθρο 4 παρ. 5). 

 

- Δρχ. 122 δις από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων (άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4). (Η απώλεια ανέρχεται για το 2001 σε δρχ. 12 δις, 

για το 2002 σε δρχ. 74 δις). 

- Δρχ. 15 δις από τις ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου 

(άρθρο 26). 

- Δρχ. 50 εκατ. από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 

ακατέργαστο θείο 

(άρθρο 31 παρ. 14). 

- Δρχ. 70 δις από την κατάργηση του Ε.Φ.Τ.Ε. (άρθρο 33 παρ. 1). (Η απώλεια 

για το 2001 ανέρχεται σε δρχ. 55 δις). 

7. Ετήσια απώλεια ακαθόριστη από: 

- την αύξηση του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση από 

20 σε 30 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου 

(άρθρο 3 παρ. 2), 

- τη θέσπιση φορολογικής προστασίας και για τα ενήλικα τέκνα που 

παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

(άρθρο 3 παρ. 3), 

- την αύξηση του απαλλασσόμενου εισοδήματος, το οποίο αποκτούν τα 



πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν 

(άρθρο 3 παρ. 4), 

- την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15% επί των αμοιβών που 

καταβάλλει η Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένους καλλιτέχνες 

(άρθρο 3, παρ. 16), 

- την αύξηση από δρχ. 5.000 σε δρχ. 9.000 του ποσού για το οποίο δεν εκδίδεται 

φύλλο ελέγχου και αμελείται η βεβαίωση του 

(άρθρο 3 παρ. 17), 

- την αύξηση του αφορολόγητου ποσού των αμειβομένων με ημερομίσθιο κ.λπ. 

(άρθρο 3 παρ. 19), 

- τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν 

ενώπιον των φορολογικών αρχών κ.λπ., καθώς και τις ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με 

τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων που με δικαστική 

άδεια εκποιούν τα προϊόντα τους 

(άρθρο 4 παρ. 6, 7, 10), 

- την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της δαπάνης για 

κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης σταθμού αυτοπαραγωγής μέχρι το δίκτυο 

της ΔΕΗ 

(άρθρο 4 παρ. 17), 

- τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αγαθά ή υπηρεσίες από το ΚΕΠΑ 

και την ΑΝΕΜ 

(άρθρο 4 παρ. 19), 

- την αναγνώριση αρνητικού συντελεστή ποσοστού μέχρι 5% επί των 

ακαθάριστων εσόδων ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων που υπέστησαν 

καταστροφή τα βιβλία και στοιχεία τους από σεισμό ή άλλα φυσικά αίτια 

(άρθρο 4 παρ. 20.3), 

- τις ρυθμίσεις των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης 

(άρθρο 5 παρ. 1, 3, 4, 5), 

- την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των εισοδημάτων από οικοδομές και 

γαίες των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας 

(άρθρο 6 παρ. 5), 



- τη μη καταβολή προστίμου επί ανακρίβειας δήλωσης, εφόσον το ποσό της 

προκύπτουσας διαφοράς φόρου ανέρχεται μέχρι του ποσού για τα οποία αμελείται η 

βεβαίωση 

(άρθρο 8 παρ. 16), 

- τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών των σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 

1999  

(άρθρο 10), 

- τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προερχομένων από δάνεια που 

χορηγήθηκαν από την Ε.Κ.Τ.Ε. κ.λπ.  

(άρθρο 11), 

- τις ρυθμίσεις στις οφειλές από λαθρεμπορία αυτοκινήτων και άλλες 

τελωνειακές παραβάσεις 

(άρθρο 13 παρ. 4), 

- τις ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (άρθρο 15), 

- την υπαγωγή στο συντελεστή 8% Φ.Π.Α. των επιδιορθώσεων, μετατροπών 

ενδυμάτων κ.λπ. (μόνο για τα έτη 2001 και 2002) (άρθρο 24 παρ. 2). 

- τη μη υπαγωγή σε οποιαδήποτε φορολογία της προκύπτουσας υπεραξίας που 

ενδεχομένως προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και 

τη μη παρακράτηση φόρων και τελών του πλεονάσματος του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

(άρθρο 36), 

- τη φορολόγηση με συντελεστή 10% (αντί 35%) των τόκων που αποδίδει στο 

Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. η ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και επί του καθαρού 

εισοδήματος από κινητές αξίες κ.λπ. 

(άρθρο 37 παρ. 4). 

8. Ετήσια αύξηση εσόδων του Δημοσίου ποσού δρχ. 7,1 δις περίπου, η οποία 

αναλύεται ως εξής: 

- Δρχ. 300 εκατ. από τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της τεκμαρτής και 

πραγματικής δαπάνης διαβίωσης στη συνολική τεκμαρτή δαπάνη του γονέα κ.λπ. στην 

περίπτωση στρατευμένου τέκνου ή προσώπου που συνοικεί με συγγενείς α' βαθμού 

κ.λπ. 

(άρθρο 5 παρ. 2), 



- Δρχ. 2,3 δις από τη μείωση της διαφοράς των συντελεστών Ε.Φ.Κ. της βενζίνης 

με μόλυβδο και της αμόλυβδης 

(άρθρο 13 παρ. 1). 

- Δρχ. 4,5 δις από την αναπροσαρμογή των τελών διενέργειας ψυχαγωγικών 

τεχνικών παιγνίων 

(άρθρο 30 παρ. 1). 

9. Ετήσια αύξηση εσόδων ακαθόριστη από: 

- την κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά 

ακινήτων με κεφάλαια που εισάγονται από το εξωτερικό από Έλληνες ναυτικούς κ.λπ. 

(άρθρο 2 παρ. 3), 

- την προσαύξηση κατά 4% στα ποσά φόρου που επιβάλλονται στα πλοία Α' 

κατηγορίας κ.λπ. 

(άρθρο 6 παρ. 12), 

- τον προσδιορισμό του ελαχίστου ποσού προστίμου (500.000 δρχ.) σε 

περιπτώσεις λαθρεμπορικών παραβάσεων κ.λπ. 

(άρθρο 13 παρ. 2), 

- την επιβολή προστίμου δρχ. 1.000.000 στους παραβάτες των διατάξεων περί 

λαθρεμπορίας πετρελαίου 

(άρθρο 20 παρ. 1), 

- την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με τον 

απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (άρθρο 30 

παρ. 2), 

- την επιβολή προστίμου (3.000.000 δρχ.) στην περίπτωση κατάσχεσης 

παιγνιομηχανήματος ως τυχερού κ.λπ. 

(άρθρο 30 παρ. 3), 

- την εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 35). 

 

Β. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούμενο από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό). 



Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 110 δις περίπου από την αύξηση των μηναίων 

βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α., η οποία δαπάνη για το έτος 

2001 περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 55 δις περίπου (άρθρο 21). 

 

Γ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑ Α.Ε. 

Συνολική δαπάνη από την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΤΑΠ-ΟΤΕ, το ύψος 

της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί εξαρτάται από το χρόνο χορήγησης άδειας 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού 

Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε.)», εκτιμάται πάντως ότι θα είναι σημαντική. 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2000 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Διονύσιος Ρίζος 

 

 


