
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης 

Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής 

Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και 

τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2235 ΠΟΥ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΣXETIKA ME TO KOINO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (L 336) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Άρθρο 2 Αντικείμενο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 3 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) - 

Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 2859/2000 

(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235) 

Άρθρο 4 

Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που 

εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην 

Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που 

παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και προορίζονται 

για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο 

ανήκουν - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2859/2000 

(παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235) 

Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για προϊόντα 

που αποκτώνται, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
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Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας - 

Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 2960/2001 

(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235) 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

Άρθρο 6 
Κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας 

  

 

Άρθρο 7 Φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων - Προσθήκη άρθρου 26δ 

στον ν. 27/1975 

Άρθρο 8 

Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση 

μερισμάτων για τους μετόχους /εταίρους αλιευτικών πλοίων και 

πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων - 

Τροποποίηση άρθρου 57 του ν. 4646/2019 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

Άρθρο 9 
 Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Τροποποίηση άρθρου 6 

του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 10 
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 11 

Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της 

επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση 

εξουσιοδοτικών διατάξεων - Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α 

Κ.Φ.Ε. 

 

 Άρθρο 12  

 

 Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

του άρθρου 5Α του Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 - Τροποποίηση 

παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.   

 

Άρθρο 13 
Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες 

αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 14 

άρθρου 66 ν. 4646/2019 
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Άρθρο 14 
Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή 

φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Τροποποίηση 

παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. 

 

Άρθρο 15 

Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου - Τροποποίηση παρ. 5 

άρθρου 8 ν. 1587/1950 και παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας 

Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια 

 

Άρθρο 16   Παράταση ισχύος της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών 

λεωφορείων και για το έτος 2023 - Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001  

 

Άρθρο 17 

Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από 

ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την 

εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών 

 

Άρθρο 18 

Απλοποίηση όρων και διαδικασίας ακινητοποίησης οχημάτων 

που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής 

εισαγωγής - Τροποποίηση άρθρου 4 της Δ.247/13/1988 ΑΥΟ και 

μεταβατική διάταξη  

 

Άρθρο 19 
Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας 

χρήσης δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 
 

Άρθρο 20 

 

Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα 

τυχερών παιγνίων - Τροποποίηση άρθρου δέκατου έκτου               

ν. 4787/2021 

 

Άρθρο 21 

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% 

επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - 

Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 3846/2010 

 

   

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 22 Ορισμοί  

Άρθρο 23 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων  

Άρθρο 24 Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων  

Άρθρο 25 Διαδικασία γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών 

Ενισχύσεων 
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Άρθρο 26 Συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου 

(ΚΔΕΟΔ) 

 

Άρθρο 27 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  

Άρθρο 28) Χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - Τροποποίηση παρ. 6 

άρθρου 56 ν. 4914/2022 

 

Άρθρο 29 Διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - 

Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 59 ν. 4914/2022 

 

Άρθρο 30 Ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων  

Άρθρο 31 Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης  

Άρθρο 32 Υποχρέωση διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  

Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Άρθρο 36 
Παροχές επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 

10 ν. 3329/2005  

Άρθρο 37 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

(Σ.Κ.Λ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 84 ν. 4488/2017  

Άρθρο 38 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των 

Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) - Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97   

ν. 4488/2017  

Άρθρο 39 

Καθορισμός ορίων αμοιβής του Προέδρου και των μελών των 

επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) - 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 2552/1997  

Άρθρο 40 

Κατάργηση των εξόδων κίνησης των μελών του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας - 

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν. 2072/1992  

Άρθρο 41 
Υπερωριακή απασχόληση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) - 

Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 11 ν. 3402/2005 

Άρθρο 42 
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών - Τροποποίηση παρ. 10 

άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015  

Άρθρο 43 
Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. 

Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015  

Άρθρο 44 
Επιχορήγηση σε Δήμους και Περιφέρειες - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 38 ν. 3986/2011  

4



Άρθρο 45 

Ρυθμίσεις για την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας του 

προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ΄ άρθρου 20 ν. 4354/2015 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 46 
Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Άρθρο 47 
Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας - 

Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4449/2017  

Άρθρο 48 
Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 48       

ν. 4449/2017 7 

Άρθρο 49 
Διόρθωση τίτλου του ΤΑΙΠΕΔ επί του ακινήτου «Κτήμα 

Καραθώνα»  

Άρθρο 50 

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 

της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -

Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020  

Άρθρο 51 
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 

41 ν. 1249/1982  

Άρθρο 52 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποίηση παρ. 

10 άρθρου 20 ν. 4557/2018  

Άρθρο 53 

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων 

του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση 

παρ. 4 άρθρου 193 ν. 4820/2021  

Άρθρο 54 Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών 

Άρθρο 55 
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης  

- Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 278 ν. 4738/2020  

Άρθρο 56 Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών   

Άρθρο 57 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για 

δράσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης  

Άρθρο 58 
Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4307/2014 

Άρθρο 59 
Παράταση ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 

ν. 4307/2014 

Άρθρο 60 Διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 του άρθρου 38 ν. 4994/2022 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 61 
Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ΄ έτος από τον τακτικό προϋπολογισμό 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες - Κατάργηση άρθρου 80Α ν. 4472/2017 

Άρθρο 62 
 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ 

και β΄ βαθμού - Κατάργηση άρθρου 12 ν. 4674/2020 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
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ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 63  Έναρξη ισχύος 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2235 ΠΟΥ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΣXETIKA ME TO KOINO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (L 336) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 Άρθρο 1 

Σκοπός  

 

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α΄ 248) και στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 

265) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 του Συμβουλίου που τροποποιεί 

την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το Κοινό Σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης όσον αφορά στις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης (L 336), 

προκειμένου να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση όσον αφορά στον φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των αμυντικών 

προσπαθειών, οι οποίες αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Άρθρο 2 

 Αντικείμενο  

 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η ρύθμιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες: 

α) εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η χρησιμοποίηση αγαθών από τις 

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση 

ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 

εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.),    

β) χορηγούνται απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) κατά περίπτωση, για αγαθά που εισάγονται, παραδίδονται ή 

αποκτώνται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και για αγαθά που 

παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της 

Ε.Ε. και προορίζονται είτε για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους 
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της Ε.Ε. ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει είτε για εφοδιασμό των λεσχών και 

κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την 

υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ εκτός του κράτους μέλους στο 

οποίο ανήκουν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

 

Άρθρο 3 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις - Τροποποίηση 

άρθρου 12 ν. 2859/2000  

(παρ. 1 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)  

 

Στο άρθρο 12 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α΄248) 

προστίθεται περ. δ), για την εξομοίωση με ενδοκοινοτική απόκτηση της χρησιμοποίησης 

αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για 

την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ), εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εξής: 

«δ) η χρησιμοποίηση από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική 

προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, αγαθών τα 

οποία δεν αγόρασαν με τους γενικούς όρους φορολόγησης, που ισχύουν στην εσωτερική 

αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η εισαγωγή των αγαθών 

αυτών δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στην περ. κα) της παρ. 1 του άρθρου 

27.» 

 

Άρθρο 4 

Απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή 

παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που 

παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος 

και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2859/2000  

(παρ. 2 και 3 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235) 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) 

προστίθενται περ. κα) και κβ), για την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς 

και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις 

οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε., εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν, οι 
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οποίες συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας 

στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε., ως εξής: 

«κα) η εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα που πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις άλλων 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και η παράδοση αγαθών και η παροχή 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας που προορίζονται είτε για χρήση από τις Ένοπλες 

Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει είτε για 

εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε 

αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν,  

κβ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος 

της Ε.Ε., που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους, εκτός 

από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού, για χρήση από αυτές τις ένοπλες δυνάμεις ή από 

το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων 

τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση 

ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ).» 

 

Άρθρο 5 

Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις 

οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας - Τροποποίηση 

άρθρου 68 ν. 2960/2001  

(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235) 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) 

προστίθεται περ. στ), για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που 

αποκτώνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας κατά τη συμμετοχή τους σε αμυντική προσπάθεια για την 

υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε., ως εξής: 

«στ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην 

της Ελλάδας, εντός της οποίας είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από 

τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των 

λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική 

προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).» 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ B΄ 
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ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

Άρθρο 6  

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

η από 23 Νοεμβρίου 2022 Πρόσθετη Πράξη, στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:  
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Άρθρο 7  

Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης 

πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα 

πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου παράλληλα με την 

εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους - Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975 

 

1. Μετά το άρθρο 26γ του ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26δ ως εξής: 

 

«Άρθρο 26δ 

 

1. Οι φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με 

πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει 

χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση 

πλοίων τους, επωφελούνται από τη φορολογία χωρητικότητας για το σύνολο των 

ναυλωμένων πλοίων βάσει χρόνου/ταξιδίου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) του συνολικού στόλου του δικαιούχου, φέρει σημαία κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή το μερίδιο των 

ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου πλοίων που δεν φέρουν σημαία κράτους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., 

δεν υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ιδιόκτητου και υπό γυμνή ναύλωση 

στόλου του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με τη χωρητικότητα. 

Οι δικαιούχοι του φόρου χωρητικότητας σε κάθε έτος κατά το πρώτο εδάφιο εξακολουθούν 

να υπέχουν την υποχρέωση να αυξήσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν το μερίδιο σε 

χωρητικότητα σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. του ιδιόκτητου και του 

ναυλωμένου βάσει γυμνού πλοίου στόλου τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διαπίστωσης της εκπλήρωσης των όρων της παρ. 1 και 

της συμμόρφωσης των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων της παρ. 1  με τους 

όρους αυτούς, καθώς και κάθε ειδικότερo θέμα που συνδέεται με την υπαγωγή στον φόρο 

χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων.  

β. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο 

τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά 

περίπτωση, τα οποία υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος.» 

2. Η ισχύς του παρόντος αφορά στην εμπορική εκμετάλλευση πλοίων από το φορολογικό 

έτος 2023 και μετά. 

 

Άρθρο 8  

Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για τους 

μετόχους/εταίρους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και 

αυτοκινούμενων βυθοκόρων - Τροποποίηση άρθρου 57  ν. 4646/2019  

 

Το άρθρο 57 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) τροποποιείται: α) ως προς τον τίτλο του άρθρου με 

την προσθήκη των αυτοκινούμενων βυθοκόρων, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, με την 

προσθήκη των αυτοκινούμενων βυθοκόρων στα υποκείμενα σε τέλος πλοία, γ) με την 

αντικατάσταση της παρ. 2, γ) στην παρ. 3, με την προσθήκη των αυτοκινούμενων βυθοκόρων, 
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δ) στην παρ. 5, με την προσθήκη δα) της λεμβολόγησης και του λεμβολογίου στο πρώτο 

εδάφιο και δβ) εδαφίων τέταρτου και πέμπτου, ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7, με την 

προσθήκη των Βιβλίων Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), στ) με την αντικατάσταση των 

παρ. 8 και 9, ζ) στην παρ. 10, με την προσθήκη των αυτοκινούμενων βυθοκόρων και την 

αντικατάσταση της λέξης «ρυμουλκών» από τη λέξη «πλοίων», η) στην παρ. 11, με την 

επικαιροποίηση της παραπομπής στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θ) στην παρ. 12, 

θα) με την αρίθμηση της παραγράφου σε περ. α΄, θβ) με την προσθήκη περ. β΄, ι) με την 

αντικατάσταση της παρ. 13, ια) με την προσθήκη παρ. 14, και το άρθρο 57 διαμορφώνεται 

ως εξής:  

 

«Άρθρο 57 

Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών, αυτοκινούμενων βυθοκόρων και 

αλιευτικών πλοίων  

 

1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία 

και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά και στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους των οποίων ο 

χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση 

καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν 

αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής. 

2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των 

πλοίων της παρ. 1 που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλία 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα 

αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί 

εγγράφως τον διορισμό του. 

Αλληλέγγυα υπόχρεο είναι κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε 

αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους.  

3. Το τέλος για τα ρυμουλκά και τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους της παρ. 1 υπολογίζεται 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, με βάση τη συνολική ιπποδύναμη αυτών: 

 

Συνολική ισχύς πλοίουσε 

ίππους (BHP) 

Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

μέχρι 500 6.000 

από 501 μέχρι 1000 6.500 

από 1001 μέχρι 150 7.000 

από 1501 μέχρι 2000 8.000 

από 2001 μέχρι 2500 9.000 

από 2501 μέχρι 3000 10.000 

από 3001 μέχρι 3500 11.000 

από 3501 μέχρι 4000 12.000 

από 4001 μέχρι 4500 13.000 

από 4501 μέχρι 5000 14.000 

από 5001 και άνω 15.000 
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4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα, με βάση το ολικό μήκος αυτών: 

 

Ολικό μήκος πλοίου σε 

μέτρα 

Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

μέχρι 6 100 

από 6,01 μέχρι 8 150 

από 8,01 μέχρι 10 225 

από 10,01 μέχρι 12 338 

από 12,01 μέχρι 15 506 

από 15,01 μέχρι 18 759 

από 18,01 μέχρι 24 1.139 

από 24,01 μέχρι 30 1.709 

από 30,01 μέχρι 36 2.563 

από 36,01 μέχρι 45 3.844 

από 45,01 και άνω 5.767 

 

5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρμογή από τη νηολόγηση/λεμβολόγηση των πλοίων της 

παρ. 1 σε ελληνικό λιμένα και μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που 

επιβάλλει τη διαγραφή τους από το νηολόγιο/λεμβολόγιο. 

Ειδικά για τα ρυμουλκά, ο χρόνος αναμονής αυτών μέσα στο έτος εξομοιώνεται με το είδος 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να 

συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές. Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε 

λιμένες, καθώς και αυτές που αφορούν στην παροχή βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος για 

να προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν συνιστούν θαλάσσιες μεταφορές. 

Για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους ως δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς θεωρούνται 

ο πλους μεταξύ λιμένος και σημείου εκσκαφής, ο πλους μεταξύ διαφορετικών σημείων 

εκσκαφής, ο πλους μεταξύ του σημείου εκσκαφής και του σημείου όπου πρόκειται να 

εκφορτωθούν τα εκσκαφθέντα υλικά, η εκφόρτωση των εκσκαφθέντων υλικών και ο πλους 

μεταξύ του σημείου φόρτωσης και του λιμένα. Η εξόρυξη ή η καθ’ αυτή βυθοκόρηση και ο 

πλους κατά τη διάρκεια βυθοκόρησης δεν θεωρούνται δραστηριότητες θαλάσσιας 

μεταφοράς.  

6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης των πλοίων της παρ. 1, το τέλος 

υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες εκμετάλλευσης αυτών μέσα στο έτος. Σε περίπτωση 

πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών των πλοίων αυτών 

για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχείς ημέρες ανά έτος 

εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μείωση του τέλους 

λόγω αργίας του πλοίου απαιτείται η υποβολή από τον φορολογούμενο σχετικής αίτησης 

συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική 

αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης 

καταβολής του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η αργία. 

7. Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο ή 

λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, 

υποβάλλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους, 
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δήλωση στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή με την οποία γίνεται άμεσος 

προσδιορισμός του τέλους. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις στο έτος 

υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών 

Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

8. α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή υποθήκευσης αυτού, καθώς 

και στην περίπτωση εκούσιας διάλυσης αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 19 του ν. 27/1975 (Α΄ 

77).  

β) Σε περίπτωση που το πλοίο τεθεί σε πλειστηριασμό, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος σε 

τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο έκδοσης της σχετικής κατακυρωτικής 

πράξης υπέρ του υπερθεματιστή. Η υποβολή της δήλωσης του τέλους και η εφάπαξ 

καταβολή αυτού γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 

εκείνον που αναφέρεται στον χρόνο έκδοσης της κατακυρωτικής πράξης. Ο αποκτών είναι εξ 

ολοκλήρου υπόχρεος σε καταβολή του τέλους από τον χρόνο έκδοσης της σχετικής 

κατακυρωτικής πράξης και μετά, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο παραμένει στην ελληνική 

σημαία. 

9. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης του πλοίου, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος 

σε τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το 

γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή του πλοίου από το βιβλίο της λιμενικής αρχής στο οποίο 

το πλοίο εγγράφηκε κατά την ένταξή του στην ελληνική σημαία. Η υποβολή της δήλωσης και 

η εφάπαξ καταβολή του τέλους γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μεθεπόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.  

10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που είναι 

εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποχρεούνται μέχρι το τέλος 

του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα και πριν την υποβολή των 

δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με κατάσταση με τα στοιχεία 

όλων των πλοίων κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, στην 

αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή. 

11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους ή υποβολής 

από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206). 

12. α) Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως 

άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή 

οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως 

εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση 

πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

β) Τα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε 

νομικής μορφής από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των 

πλοίων του παρόντος φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών 

διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται ετησίως κατά τον χρόνο 

εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με 

την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

13. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της αργίας, τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης των 

ρυμουλκών και των αυτοκινούμενων βυθοκόρων στις θαλάσσιες μεταφορές και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

β. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της 

δήλωσης, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια.    

14. Με την επιφύλαξη της παρ. 12β, το παρόν εφαρμόζεται για εκμετάλλευση πλοίων από 

1ης.1.2020 και μετά και ειδικά για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους από 1ης.1.2022 και μετά. 

Η παρ. 12β εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 και 

μετά.»  

  

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(Κ.Φ.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

 

Άρθρο 9 

Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. 

  

1. Η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), τροποποιείται: α) στο 

πρώτο εδάφιο ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α., β) με 

τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:  

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, 

αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των 

παρ. 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η 

αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με 

την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του 

φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.» 

2. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.  

3. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

μπορεί να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 

αυτού, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 4α.» 
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Άρθρο 10 

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α΄ και 

Β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), τροποποιείται α) ως προς τον χρόνο 

ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή του υπερμειωμένου 

συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στα μη αλκοολούχα 

ποτά και αεριούχα νερά, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και 

στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο και β) ως προς την εξειδίκευση της παραπομπής στις 

ρυθμιζόμενες περιπτώσεις, και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο 

συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, όπως τροποποιούνται με τις περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 εφαρμόζονται από την 

1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.» 

2. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(ν. 2859/2000, Α΄ 248) τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή 

Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, και 

διαμορφώνονται ως εξής: 

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023. 

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 

30.6.2023 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.» 

3. Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που 

εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας, και διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 30.6.2023.» 

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα 

Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις 

εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, 

αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, και διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και τις 

30.6.2023 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 

Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).» 

5. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο 

ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής 

αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και τις 30.6.2023.» 

6. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος 

του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για 

τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 

30.6.2023.» 
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7. Η παρ. 54 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) 

Φ.Π.Α., στους απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 και διαμορφώνεται ως εξής: 

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 

ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και τις 30.6.2023.» 

8. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου 

ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»   

9. Στο Κεφάλαιο Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέα 

παρ. 1δ, ως εξής: 

«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις 

εκατό (6%) από 1.1.2023 έως και τις 30.06.2023.»   

 

Άρθρο 11  

Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την 

υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων - 

Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. 

 

Το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται α) 

στην παρ. 3, αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη αποδεικτικού για τη μεταφορά του 

ελάχιστου ποσού της επένδυσης που συνυποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, αβ) στο 

τρίτο εδάφιο με την αντικατάσταση του μήνα Σεπτεμβρίου από τον μήνα Ιούνιο, β) στην παρ. 

5, βα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη περ. β΄ και αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης 

διάταξης ως περ. α΄, ββ) με νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στις παρ. 9 και 10 ως προς το 

αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 5Α 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

 

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην 

Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, 

για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, 

εφόσον σωρευτικά: 

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη 

πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και 

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ 

του άρθρου 2 ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, 

αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή 

κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την 

Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την παρ. 3.  
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Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 

προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3, η υπαγωγή 

του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει 

στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή, 

ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση 

της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ 

του άρθρου 2, και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο φόρος της παραγράφου αυτής 

καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν 

πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή 

για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν 

συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα. 

Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να 

αποδώσει το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της 

αίτησής του κατά την παρ. 3. 

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο 

υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου του 

εκάστοτε φορολογικού έτους και συνοδεύεται από αποδεικτικό για τη μεταφορά του 

ελάχιστου ποσού της επένδυσης της περ. β΄ της παρ. 1 σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση 

και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση της 

αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του 

παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 

του ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της 

περ. στ΄ του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 

φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση 

ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της 

φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.  
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4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή 

στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) 

φορολογικών ετών. 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον: 

α) σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παρ. 2 κατ΄ 

αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και από το οικείο 

φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή 

β) διαπιστωθεί μετά την παρέλευση της τριετίας ότι δεν ολοκλήρωσε την επένδυση κατά τα 

οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1, αίρεται η υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου από το έτος ένταξής του και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των 

γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα 

εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης των αντίστοιχων φορολογικών ετών, δεν δύναται να 

υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατ’ έτος, που ορίζεται στην 

παρ. 2. Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το 

εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των ετών αυτών, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό 

φόρου της παρ. 2 για τα εκάστοτε φορολογικά έτη. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που 

προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του φόρου 

που προκύπτει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης βάσει της νομοθεσίας. 

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της 

προβλεπόμενης στην παρ. 4 εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος να υποβάλει αίτηση 

για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το 

φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το 

φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν 

υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου κατ’ αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό. 

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που 

υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την 

έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου 

διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα.  

8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου της παρ. 2 εξαντλείται κάθε φορολογική 

υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος για 

εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο 

κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, 

η χορήγηση της δυνατότητας μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας, η διαδικασία 

απόδειξης ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της τριετίας, η παρακολούθηση της 

διατήρησης της επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για 

την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
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αίτηση, η διαδικασία υποβολής του αιτήματος του φορολογούμενου για τη διαπίστωση 

ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι προθεσμίες έκδοσης πράξεων της Διοίκησης, η διαδικασία 

ανάκλησης της παρ. 6, η ανάκληση της υπαγωγής μετά την παρέλευση τριετίας σε περίπτωση 

μη πραγματοποίησης ή μη ολοκλήρωσης της επένδυσης, η υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.» 

2. α) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με την παρ. 

1 του παρόντος, ισχύουν για περιπτώσεις υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση από το 

έτος 2022 και εφεξής. 

β) Η παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, 

ισχύει για τα φορολογικά έτη 2021 και επόμενα. 

 

Άρθρο 12  

Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις 

αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. για τα 

έτη 2020, 2021 και 2022 - Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.   

 

Η παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) 

τροποποιείται με την προσθήκη περ. β΄ και γ΄ και την υποδιαίρεση του πρώτου εδαφίου ως περ. 

α΄ και διαμορφώνεται ως εξής: 

«81.α. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 

2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή 

ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά 

το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του 

άρθρου 5Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό 

έτος 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.    

β. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για 

το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 

2021, η προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου πληρούται, εφόσον διαπιστωθεί ότι 

ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας των 

τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου.  

γ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τη 15η 

Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία 

την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 

2022.» 
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Άρθρο 13  

Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης 

κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019 

 

Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) τροποποιείται με την παράταση της 

ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων σύμφωνα με 

το άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και η παρ. 14 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 16 του παρόντος, 

εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1.1.2020 έως και 31.12.2024.» 

 

Άρθρο 14  

Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας 

από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. 

 

Η περ. α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 

167) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 

του ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία 

μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνεται ως εξής: 

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.» 

 

Άρθρο 15  

Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής 

δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 1587/1950 και 

παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και 

Κερδών από Τυχερά Παίγνια  

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294) αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται η 

φορολογητέα αξία, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 

και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α΄ 206). Με απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών 

και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001, Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται η 

φορολογητέα αξία, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 

και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206). Με απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων.» 
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Άρθρο 16  

Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για 

το έτος 2023 - Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001  

 

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242) 

τροποποιούνται, με την παράταση και κατά το έτος 2023 της μείωσης των τελών 

κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022 και οι 

υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής: 

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται 

τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

 

Κατηγορία 

Τουριστικά 

θέσεις 

καθήμενων 

τέλη 

κυκλοφορίας 

(σε ευρώ) 

Α΄ έως 40 215 

Β΄ 41 και άνω 300 

 

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν 

καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. 

δ΄ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.» 

 

Άρθρο 17 

Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την 

παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών 

 

Η ισχύς της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του                         

ν. 4152/2013 (Α΄ 107), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από 

ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, από 

τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες 

ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 18 

Απλοποίηση όρων και διαδικασίας ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο 

τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 της 

Δ.247/13/1988 ΑΥΟ - Μεταβατική διάταξη   

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ.247/13/1.3.1988 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ, Β΄195 και Β΄ 307 [διόρθωση σφαλμάτων]), η οποία κυρώθηκε 

με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Η διάρκεια παραμονής των ειδών ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά 

περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Όσον αφορά στα επιβατηγά οχήματα, με τη λήξη της 

παραπάνω διάρκειας κυκλοφορίας τους, εφόσον δεν επανεξάγονται, ακινητοποιούνται με 
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ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου προσώπου, κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισής 

της από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2873/2000 

(Α΄ 285). Για την ακινητοποίηση απαιτείται εγγύηση, η οποία καλύπτει τους αναλογούντες 

στο όχημα δασμούς και φόρους. Τα επιβατηγά οχήματα που βρίσκονται σε ακινητοποίηση 

λόγω λήξης της διάρκειας κυκλοφορίας τους, τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία με το 

καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, από το δικαιούχο πρόσωπο, κατόπιν αιτήματός του 

στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και με την επιφύλαξη τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων 

υπαγωγής στο καθεστώς.  

Εάν το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης 

παρέλθει ή εφόσον λήξει παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

13 του ν. 2873/2000, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να προβεί στη νόμιμη τακτοποίηση του 

επιβατηγού οχήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αζήτητων των άρθρων 43 έως και 49 

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).  

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 

του ν. 2960/2001.   

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και 

του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα, το 

είδος της παρεχόμενης εγγύησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

2. Για τα οχήματα που είναι ήδη ακινητοποιημένα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

Δ.247/13/1.1.3.1988 ΑΥΟ, η παρ. 2 του άρθρου 4 της ίδιας ΑΥΟ, όπως τροποποιείται με την 

παρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζεται μετά την πρώτη αποσφράγισή τους από τις τελωνειακές 

αρχές. 

 

Άρθρο 19 

Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Παράταση 

προθεσμίας παρ. 1 και 2 άρθρου 10 ν. 2579/1998 

 

1. Η προθεσμία του δεκάτου εδαφίου της παρ. 1 και του εβδόμου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής 

του, παρατείνεται και ισχύει για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται έως και την 

31η.12.2024.  

2. Από την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 εξαιρείται η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν. 2579/1998. 

 

Άρθρο 20 

Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021 

  

Η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 (Α΄ 44) τροποποιείται α) με την 

παράταση της ισχύος εφαρμογής της και για το έτος 2022, β) με τη διαγραφή της λέξης 

«ανεκχώρητο» ως προς το ποσοστό φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021 και 2022, το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για 

τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του                         

ν. 2961/2001, είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το 

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.» 

  

Άρθρο 21 

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί 

των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 

ν. 3846/2010 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) τροποποιείται α) ως προς το διάστημα 

ισχύος της, β) με την επικαιροποίηση της αναφοράς στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 έως και την 30ή.6.2023, αναστέλλεται η εφαρμογή της 

παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να 

επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄190).» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 22 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) «Κρατικές ενισχύσεις»: Ενισχύσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορηγούνται υπό 

οποιαδήποτε μορφή σε οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα από τα κράτη 

μέλη. 

β) «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΑΜΚΕ): Η υπηρεσία κάθε υπουργείου 

που είναι αρμόδια για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Αν δεν υφίσταται ΑΜΚΕ, το έργο της 

ασκεί η κατά περίπτωση χορηγούσα αρχή.  

γ) «Δίκτυο ΑΜΚΕ»: το σύνολο των ΑΜΚΕ του δημόσιου τομέα. 

δ) «Καθεστώς ενισχύσεων»: δα) κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγούνται μεμονωμένες 

ενισχύσεις σε δικαιούχους και οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και 

αφηρημένο, δβ) κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με 

συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για 

απροσδιόριστο ποσό. 
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ε) «Ad hoc ενίσχυση»: Η ενίσχυση προς μεμονωμένο δικαιούχο που δεν χορηγείται βάσει 

καθεστώτος ενισχύσεων. 

στ) «Μεμονωμένη ενίσχυση»: Η ενίσχυση που χορηγείται σε μεμονωμένο δικαιούχο βάσει 

καθεστώτος ενισχύσεων. 

ζ) «Μέτρο ενίσχυσης»: Κάθε καθεστώς ενισχύσεων ή ad hoc ενίσχυση.  

η) «State Aid Notifications Interactive» (SAΝI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων. 

θ) «State Aid Reporting Interactive» (SARI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις δαπανών κρατικών 

ενισχύσεων. 

ι) «Transparency Award Module» (TAM): Δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων ανά δικαιούχο για λόγους διαφάνειας. 

ια) «Χορηγούσα αρχή»: ο φορέας που επισπεύδει τη νομική πράξη βάσει της οποίας 

θεσπίζεται η κρατική ενίσχυση. Αν δεν δύναται να προσδιοριστεί ο ως άνω φορέας, ως 

χορηγούσα αρχή νοείται ο φορέας που εφαρμόζει το μέτρο με το οποίο χορηγήθηκε η 

κρατική ενίσχυση. 

ιβ) «Σχέδιο μέτρου»: Σχέδιο νόμου, κανονιστικής ή άλλης διοικητικής πράξης που μπορεί να 

ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και συνιστά καθεστώς ενίσχυσης ή ad hoc ενίσχυση.  

 

Άρθρο 23 

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής της Γενικής Γραμματείας 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί οργανική μονάδα επιπέδου 

διεύθυνσης με την ονομασία «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΚεΜΚΕ), η οποία 

αποτελεί το μοναδικό επίσημο σημείο επαφής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με 

λοιπούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα κρατικών ενισχύσεων. 

2. Η ΚεMKE έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Γνωμοδοτεί επί σχεδίων μέτρων ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και ως προς τη 

συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων πριν τη θέση τους σε ισχύ, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25.  

β. Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα SANI μέσω του οποίου: 

βα. Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια μέτρων, εφόσον διαπιστώσει ότι πρέπει να 

αξιολογηθεί από αυτή η συμβατότητά τους ή χάριν ασφάλειας δικαίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  

ββ. Υπογράφει και υποβάλλει μέτρα ή σχέδια μέτρων για τα οποία δεν απαιτείται 

κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

γ. Συντονίζει τα θέματα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο μέσω του δικτύου των ΑΜΚΕ 

και μεριμνά για την τήρηση προθεσμιών που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

δ. Επιβλέπει και παρακολουθεί την πρόοδο των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, ιδίως 

όσων βρίσκονται σε στάδιο εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αφορούν στην 

ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων με την εσωτερική αγορά κρατικών ενισχύσεων, 

συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση των αποφάσεων ανάκτησης 

και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για τις απαιτούμενες ενέργειες. 
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ε. Συμμετέχει στη διαμόρφωση απαντήσεων των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για θέματα κρατικών ενισχύσεων και τις ελέγχει πριν την τελική αποστολή τους σε 

αυτή.  

στ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων.  

ζ. Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 

περιοδική έκθεση για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.  

η. Υπογράφει τις δαπάνες κρατικών ενισχύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατ’ έτος και που 

οι ΑΜΚΕ καταχωρούν στο σύστημα SARI για μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 

SANI.  

θ. Συμμετέχει σε συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων κανόνων, ανακοινώσεων και 

διαδικασιών σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. 

ι. Παρέχει εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς, καθώς και υποστηρικτικό υλικό για θέματα πολιτικής και διαδικασιών 

κρατικών ενισχύσεων. 

ια. Είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 27. 

ιβ. Δημοσιοποιεί στο ΤΑΜ τα στοιχεία του άρθρου 32, τα οποία καταχωρίζονται σε αυτό από 

τις αρμόδιες ΑΜΚΕ. 

ιγ. Παρέχει πρόσβαση στους χρήστες για τα συστήματα SANI, SARI και TAM, ως εθνικός 

διαχειριστής αυτών των συστημάτων. 

 

Άρθρο 24 

Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων 

 

Οι ΑΜΚΕ έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:  

α) Διενεργούν έλεγχο στα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς τους, ως προς την ύπαρξη κρατικών 

ενισχύσεων και τη συμβατότητα αυτών με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Στην 

αρμοδιότητα κάθε ΑΜΚΕ εμπίπτουν τα σχέδια μέτρων που προωθούνται σε αυτή από τις 

υπηρεσίες του υπουργείου στο οποίο υπάγεται, τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, 

τους φορείς οι οποίοι εισηγούνται προς το εν λόγω υπουργείο το μέτρο ενίσχυσης, 

περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε 

υπουργείου, καθώς και τους φορείς για τους οποίους έχει οριστεί αυτή ως αρμόδια ΑΜΚΕ. 

Οι ΑΜΚΕ δύναται να προτείνουν βελτιώσεις επί των σχεδίων μέτρων που λαμβάνουν πριν τα 

διαβιβάσουν στην ΚεΜΚΕ. 

β) Διαβιβάζουν στην ΚεΜΚΕ τα σχέδια της περ. α) για γνωμοδότηση, συνοδευόμενα από 

σχετική εισήγησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 του παρόντος. 

γ) Εγκρίνουν τα σχέδια μέτρων ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, κατόπιν των 

οδηγιών της ΚεΜΚΕ. 

δ) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν τα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς τους στο σύστημα SANI 

μέσω του εξουσιοδοτημένου από την ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη.  

ε) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν στο σύστημα SARI τις δαπάνες κρατικών ενισχύσεων 

αρμοδιότητάς τους μέσω του εξουσιοδοτημένου από την ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη.  
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στ) Ελέγχουν, επεξεργάζονται και οριστικοποιούν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο 

Κεντρικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις χορηγούσες αρχές για τα μέτρα 

αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 27.  

ζ) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν στο σύστημα ΤΑΜ, μέσω του εξουσιοδοτημένου από την 

ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη, τα στοιχεία του άρθρου 32. 

η) Προβαίνουν στις προβλεπόμενες στα άρθρα 30 και 31 ενέργειες, αναφορικά με την 

υλοποίηση αποφάσεων ανάκτησης.  

θ) Παρέχουν υποστήριξη στην ΚεΜΚΕ στις περιπτώσεις κοινοποίησης μέτρων ενίσχυσης στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Άρθρο 25 

Διαδικασία γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

 

Τα σχέδια μέτρων υποβάλλονται στην ΚεΜΚΕ για γνωμοδότηση, πριν την υιοθέτησή τους 

από το αρμόδιο όργανο, με την ακόλουθη διαδικασία:  

1. Η ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε σχέδιο μέτρου, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 12 και το 

αποστέλλει στην ΚεΜΚΕ, συνοδευόμενο από εισήγηση με τεκμηρίωση, συμπληρωμένη λίστα 

ελέγχου, όπου υφίσταται και από το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, εντός είκοσι (20) 

εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής τους από τη χορηγούσα αρχή. 

2. Εφόσον η ΚεΜΚΕ αξιολογεί ότι το σχέδιο μέτρου που έλαβε δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης, αποστέλλει έγγραφη θετική γνωμοδότηση στη χορηγούσα αρχή μέσω της 

αρμόδιας ΑΜΚΕ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.  

3. Εφόσον η ΚεΜΚΕ αξιολογεί ότι το σχέδιο μέτρου που έλαβε περιέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης, αποστέλλει στη χορηγούσα αρχή μέσω της ΑΜΚΕ και εντός είκοσι (20) εργάσιμων 

ημερών, έγγραφη γνωμοδότηση ως προς τη συμβατότητα του μέτρου με τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων ως ακολούθως:  

α. δύναται να προτείνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις για τον αποκλεισμό ύπαρξης κρατικής 

ενίσχυσης ή για την επίτευξη συμβατότητας του μέτρου με τους κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων,  

β. διαπιστώνει τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

4. Στη γνωμοδότηση της παρ. 3, η ΚεΜΚΕ ενημερώνει τη χορηγούσα αρχή για ενέργειες που 

απαιτούνται για την υιοθέτηση του μέτρου. Εφόσον κρίνει ότι το μέτρο χρήζει κοινοποίησης 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνει την ΑΜΚΕ παρέχοντας κατευθύνσεις για την 

προετοιμασία του φακέλου κοινοποίησης. 

5. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 εκκινεί με την υποβολή στην ΚεΜΚΕ πλήρους φακέλου από 

την αρμόδια ΑΜΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 1. Η γνωμοδότηση προσαρτάται ως αναπόσπαστο 

τμήμα στο σχέδιο μέτρου που αποστέλλεται στην ΚεΜΚΕ.  

6. Σχέδιο μέτρου υιοθετείται κατόπιν θετικής γνωμοδότησης ή ενσωμάτωσης των 

προτεινόμενων τροποποιήσεων και βελτιώσεων, και υλοποίησης απαιτούμενων ενεργειών. 

Εφόσον κριθεί ότι το σχέδιο μέτρου χρήζει κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό 

υιοθετείται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την 

ενσωμάτωση ρήτρας αναστολής.  
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7. Η ΚεΜΚΕ, σε περίπτωση που λαμβάνει γνώση με επίσημη έγγραφη ενημέρωση από 

οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ότι έχει υιοθετηθεί μέτρο κρατικής ενίσχυσης χωρίς να 

έχει υποβληθεί στην εν λόγω υπηρεσία για να τηρηθεί η διαδικασία ελέγχου της 

συμβατότητάς της με το ενωσιακό δίκαιο, ενημερώνει τη χορηγούσα αρχή για τις συνέπειες 

που μπορεί να επιφέρει η υλοποίηση του μέτρου εάν δεν τηρηθεί η ως άνω διαδικασία.  

 8. Στην περίπτωση σχεδίων μέτρων και πράξεων που αφορούν έργα της περ. α΄ της παρ. 5 

του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61),  η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται μόνο για 

τα σχέδια μέτρων και τις πράξεις που χρήζουν γνωστοποίησης ελλείψει οδηγιών της ΚεμΚΕ, 

κατά την περ. γ΄ του άρθρου 24 του παρόντος και κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 26 

Συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ) 

 

Η ΚΕΜΚΕ και οι ΑΜΚΕ επικουρούνται σε θέματα κρατικών ενισχύσεων από τη Μονάδα 

Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ, η οποία ειδικότερα: 

α) γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων ως προς την αξιολόγηση μέτρων από άποψη κανόνων 

κρατικών ενισχύσεων και ως προς θέματα ανάκτησης, κατά προτεραιότητα, και 

β) καταρτίζει ερωτηματολόγια κατά το πρότυπο των ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της ΚεΜΚΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ΑΜΚΕ κατά 

τον έλεγχο των σχεδίων μέτρων του άρθρου 24. 

 

Άρθρο 27 

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  

 

1. Για την ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών 

ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται στην ελληνική επικράτεια, αναπτύσσεται και λειτουργεί 

το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ). 

2. Η ΚεΜΚΕ είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία του ΚΠΣΚΕ, σύμφωνα με το π.δ. 

142/2017 (Α΄192). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως φορέας λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ και 

υποστηρίζει τεχνικά την παραγωγική λειτουργία του, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως και 88 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), για τις πληροφοριακές υποδομές. 

3. Στο ΚΠΣΚΕ καταχωρίζονται τα μέτρα ενισχύσεων και οι μεμονωμένες ενισχύσεις. Κάθε 

μέτρο κρατικής ενίσχυσης λαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με την καταχώρισή του 

στο ΚΠΣΚΕ. Η είσοδος και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στην εφαρμογή γίνονται με χρήση 

των προσωπικών κωδικών taxisnet ή με κωδικό δημόσιας διοίκησης. 

4. Η καταχώριση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από τις χορηγούσες αρχές. 

5. Ο έλεγχος, η επεξεργασία και η οριστικοποίηση των στοιχείων της παρ. 3 

πραγματοποιούνται από την ΑΜΚΕ κάθε υπουργείου.  

6. Τα στοιχεία που αφορούν στις μεμονωμένες ενισχύσεις καταχωρίζονται και 

οριστικοποιούνται από τις χορηγούσες αρχές.  
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7. Οι χορηγούσες αρχές και οι ΑΜΚΕ που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα, στα οποία 

τηρούνται δεδομένα κρατικών ενισχύσεων, διασυνδέονται με το ΚΠΣΚΕ μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης. Το ΚΠΣΚΕ δύναται να διασυνδέεται και με τα πληροφοριακά συστήματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής SANI, SARI, TAM, στα οποία τηρούνται δεδομένα κρατικών 

ενισχύσεων.  

 

Άρθρο 28 

Χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - 

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 ν. 4914/2022 

Η παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61), περί χρήσης του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), διαμορφώνεται ως περ. α), 

προστίθενται περ. β), γ) και δ), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. α) Η χρήση του ΟΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 

και το ΕΓΤΑΑ. Επιπλέον, στο ΟΠΣΚΕ δύνανται να καταχωρίζονται και δεδομένα που αφορούν 

σε προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς 

πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

και ο τακτικός προϋπολογισμός.  

β) Η επικοινωνία στο ΟΠΣΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αφού προηγηθεί 

η διαδικασία αυθεντικοποίησης των χρηστών με χρήση προσωπικών κωδικών- 

διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή διαδικασία ταυτοποίησης των 

χρηστών στο ΟΠΣΚΕ. 

γ) Ειδικότερα η κοινοποίηση εγγράφων, αποφάσεων και σχετικών ειδοποιήσεων, οι οποίες 

αφορούν στις δράσεις του ΟΠΣΚΕ προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, γίνεται αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον τα έγγραφα, οι αποφάσεις ή οι ειδοποιήσεις 

αφορούν σε φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ανάρτηση 

στον λογαριασμό επικοινωνίας του εν λόγω προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του στο 

ΟΠΣΚΕ, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΚΕ διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου. Εφόσον τα έγγραφα, οι αποφάσεις ή 

οι σχετικές ειδοποιήσεις αφορούν σε νομικό πρόσωπο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στον λογαριασμό του νομικού προσώπου ή του νόμιμου 

εκπροσώπου του στο ΟΠΣΚΕ, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα 

στο ΟΠΣΚΕ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νομικού προσώπου. 

δ) Η κοινοποίηση του παρόντος επέχει θέση κοινοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 19 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), ολοκληρώνεται με την αποστολή 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΚΕ διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του φυσικού ή νομικού προσώπου και επιφέρει όλες τις νόμιμες συνέπειες.» 
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Άρθρο 29 

Διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59 ν. 4914/2022 

Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61), περί της διαλειτουργικότητας του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το ΟΠΣΚΕ διαλειτουργεί ομοίως υποχρεωτικά και με υψηλή διαθεσιμότητα με τα 

αναφερόμενα στην παρ. 1 πληροφοριακά συστήματα, με το Πληροφοριακό Σύστημα 

Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, καθώς και με τα λοιπά συστήματα της δημόσιας 

διοίκησης, για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με 

τη διαχείριση, την υλοποίηση και τον έλεγχο των πράξεων που υλοποιούνται μέσω αυτού.  

Τα αιτήματα των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για νέες διαδικτυακές 

υπηρεσίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 

απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β 3990), εγκρίνονται μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ένταξή τους σε παραγωγική 

λειτουργία ολοκληρώνεται κατά τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα. Αν τα αιτήματα 

περιέχουν ελλείψεις, η αιτούσα ενημερώνεται σχετικά εγγράφως μέσω του ΚΕΔ, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Οι φορείς - 

πάροχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης εκπληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους για τη διάθεση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών, κατά τη μέγιστη 

δυνατή προτεραιότητα. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τα αιτήματα που εκκρεμούν κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν εφαρμόζεται για το Κεντρικό Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.» 

     

Άρθρο 30 

Ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων 

 

1. Κρατικές ενισχύσεις οι οποίες έχουν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράνομες ή ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με 

τα άρθρα 107 έως και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ζητείται η ανάκτησή τους δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση 

ανάκτησης) ή απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακτώνται από την 

χορηγούσα αρχή. 

2. Αν χορηγούσα αρχή είναι υπηρεσία ή εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου 

Οικονομικών, αρμόδια υπηρεσία για την ανάκτηση και την εφαρμογή της διαδικασίας του 

παρόντος άρθρου και του άρθρου 31 είναι η ΑΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Αναστέλλεται η καταβολή κάθε συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης σε οποιονδήποτε 

αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

ενίσχυση, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ανάκτησης, μέχρι ο αποδέκτης να επιστρέψει 

την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που έλαβε, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την 

κατά περίπτωση εφαρμοστέα ενωσιακή νομική βάση.  
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Άρθρο 31 

Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης 

 

1. Η ΚεΜΚΕ καθορίζει και συντονίζει τις ενέργειες της αρμόδιας ΑΜΚΕ, της χορηγούσας αρχής 

και κάθε άλλου κατά περίπτωση εμπλεκόμενου φορέα, για την υλοποίηση της απόφασης 

ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 

13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 248). 

Ειδικότερα: 

α. αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια ΑΜΚΕ την απόφαση ανάκτησης και κάθε άλλο σχετικό 

στοιχείο, 

β. ενημερώνει σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ενέργειες και τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές, σχετικά με την πορεία υλοποίησης της απόφασης 

ανάκτησης. Σε περίπτωση δυσχερειών κατά την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης, η 

ΚεΜΚΕ συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αυτών. 

2. Κάθε AMKE, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30, επικουρεί τη χορηγούσα αρχή 

στις ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης εντός της προθεσμίας που ορίζει 

η απόφαση αυτή και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ.  

Ειδικότερα:  

α. προωθεί αμελλητί στη χορηγούσα αρχή την απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και κάθε άλλο σχετικό υποστηρικτικό υλικό, 

β. καθοδηγεί τη χορηγούσα αρχή στις ενέργειες υλοποίησης της ανάκτησης, 

γ. ενημερώνει την ΚεΜΚΕ για την πορεία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, και  

δ. παρέχει σε αυτή όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ζητούνται. 

3. Η χορηγούσα αρχή εκδίδει σχετική πράξη όπου προσδιορίζονται οι υπόχρεοι ανάκτησης 

και το προς ανάκτηση ποσό από έκαστο εξ αυτών ως ακολούθως:  

α. Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και προσδιορίζει τους αποδέκτες της ενίσχυσης και 

υπόχρεους ανάκτησης, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη προς τον σκοπό αυτό ενέργεια. 

Υπολογίζει το προς ανάκτηση από έκαστο υπόχρεο ποσό ανάκτησης, το οποίο περιλαμβάνει 

τόκους ανάκτησης, υπολογιζόμενους σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 2008/C14/02, για τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 

προεξόφλησης, καθώς και όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 έως και 11 του Κεφαλαίου V του 

Κανονισμού (ΕΕ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004. Οι τόκοι αυτοί 

υπολογίζονται από την ημερομηνία που η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του αποδέκτη αυτής, 

μέχρι την ημερομηνία οικειοθελούς επιστροφής του ανακτητέου ποσού από τον υπόχρεο ή 

αποστολής χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Μετά την αποστολή του χρηματικού 

καταλόγου, η απαίτηση λαμβάνει νόμιμες προσαυξήσεις της βεβαιωμένης οφειλής κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες προσαυξάνουν αντίστοιχα το καταβλητέο ποσό. Για τον 

υπολογισμό των τόκων ανάκτησης δύναται να χρησιμοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

β. Αποστέλλει στην ΚεΜΚΕ το τελικό ανακτητέo ποσό για έλεγχο πριν την υποβολή του στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

γ. Αποστέλλει στον αποδέκτη της ενίσχυσης και υπόχρεο ανάκτησης αντίγραφο της 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απόσπασμα της πράξης της παρ. 3 για την 
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καταβολή του ανακτητέου ποσού στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αποδέκτη της 

ενίσχυσης και υπόχρεου ανάκτησης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από την ημερομηνία 

παραλαβής τους.  

δ. Συντάσσει χρηματικό κατάλογο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον οποίο αναγράφονται το 

όνομα και ο Α.Φ.Μ. του αποδέκτη της ενίσχυσης και υπόχρεου ανάκτησης, οι Α.Φ.Μ. 

συνυπόχρεων για την καταβολή της οφειλής του βεβαιωθέντος ποσού, το προς ανάκτηση 

ποσό, ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδου, καθώς και ο χρόνος καταβολής, ο οποίος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ανάκτησης που τίθεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, και τον αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνουν η βεβαίωση και η 

είσπραξη του ποσού, σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(ν. 4978/2022, Α΄ 190). 

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προς ανάκτηση ποσών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της 

ανάκτησης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΑΜΚΕ και την ΚεΜΚΕ. 

στ. Σε περίπτωση εταιρειών σε καθεστώς αφερεγγυότητας, η χορηγούσα αρχή διασφαλίζει 

ότι το ελληνικό δημόσιο αναγγέλλεται για τα ποσά της ανάκτησης στον πίνακα κατάταξης 

πιστωτών ή στον πίνακα διανομής. 

4. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε 

διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ή χορήγηση διοικητικής ή εκ 

του νόμου αναστολής. Οποιαδήποτε χορηγηθείσα διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής 

ληξιπρόθεσμων χρεών ή κάθε είδους διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή καταργείται. 

5. Νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ποσού αποτελούν η απόφαση ανάκτησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το απόσπασμα της πράξης της παρ. 3.  

6. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που ανακτώνται κατά το παρόν 

άρθρο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αποδέκτη της ενίσχυσης.  

7. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγονται ειδικότερες διατάξεις που αφορούν 

στη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

Άρθρο 32 

Υποχρέωση διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

  

1. Αναρτώνται στο ΤΑΜ συνοπτικά στοιχεία για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές 

ενισχύσεις μετά την 1η.7.2016 για λόγους διαφάνειας, σύμφωνα με τους ενωσιακούς 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων.  

2. Τα στοιχεία, που δημοσιεύονται, περιλαμβάνουν ιδίως την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του 

δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και 

το μέσο ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την ενωσιακή νομική 

βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Η συναίνεση του δικαιούχου για τη δημοσίευση των 

στοιχείων του πρώτου εδαφίου τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης. 

3. Τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 παρέχονται στις ΑΜΚΕ από τις χορηγούσες αρχές. Οι ΑΜΚΕ 

τα καταχωρίζουν στο ΤΑΜ και τα στοιχεία εγκρίνονται προς δημοσίευση από την ΚεΜΚΕ. Οι 

χρήστες του ΤΑΜ εξουσιοδοτούνται από την ΚεΜΚΕ, μετά από αίτηση των ΑΜΚΕ.  
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Άρθρο 33 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμοδίου υπουργού, 

δύναται να συστήνεται νέα ΑΜΚΕ για την εφαρμογή των άρθρων 24 έως 27 και των άρθρων 

30 έως και 32. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ΚΠΣΚΕ, οι χρήστες και οι ρόλοι τους, 

τα ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του ΚΠΣΚΕ με λοιπά πληροφοριακά 

συστήματα, οργανωτικά και τεχνικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την 

ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΠΣΚΕ του άρθρου 27.  

3. Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ του άρθρου 27, τη διασύνδεσή 

του με τα πληροφοριακά συστήματα που τηρούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων και τη 

σταδιακή επέκταση της εφαρμογής του από τις χορηγούσες Αρχές ή τις ΑΜΚΕ εκδίδεται 

διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού 

δύναται να προσδιορίζεται η αρμόδια για την ανάκτηση υπηρεσία, αν για αντικειμενικούς 

λόγους δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χορηγούσα αρχή ή εάν η αρχή που υλοποιεί το μέτρο 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης για την 

εφαρμογή των άρθρων 31 και 32. 

 

Άρθρο 34 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Προϊσταμένου της ΚεΜΚΕ, αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΚεΜΚΕ 

έως τη δημοσίευση του παρόντος και προέρχονται από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως 

ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), μετατάσσονται 

στην ΚεΜΚΕ κατά τη λήξη της απόσπασης, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, κατά 

παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση 

του ιδίου κλάδου, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση 

εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Υπάλληλοι που 

προέρχονται από φορέα στον οποίο εφαρμόζεται διαφορετικό βαθμολογικό ή μισθολογικό 

καθεστώς, κατατάσσονται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για το Υπουργείο 

Οικονομικών. Εάν η απόσπαση λήξει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, 

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης και πάντως μέχρι χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών. Οι υπάλληλοι που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν μετατάσσονται 

επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση μετά τη λήξη της 

απόσπασης.  

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων που συστάθηκε βάσει της υποπαρ. Β.5 της 

παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι τη 

σύσταση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του      

ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

3. Τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις αποφάσεων 

ανάκτησης την υλοποίηση των οποίων έχει ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
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ξεκινήσει η αρμόδια, με βάση το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, υπηρεσία, ή για τις οποίες 

έχει ήδη αυτή προβεί σε σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Το άρθρο 36 του                      

ν. 4351/2015 (Α΄ 164) διατηρείται σε ισχύ. 

 

Άρθρο 35 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

1. Οι υποπαρ. Β.2. έως και Β.9 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για 

τη σύσταση, τη στελέχωση, τη λειτουργία διαδικασίας γνωμοδότησης και υποστήριξης της 

ΚεΜΚΕ, τη λειτουργία του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων, της Διυπουργικής Επιτροπής 

Κρατικών Ενισχύσεων, του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και 

ανακτήσεων καταργούνται, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος. 

2. Οι περ. 1 έως και 5 και 8 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του                              

ν. 4152/2013, περί διαδικασίας ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καταργούνται. 

3. Η υποπαρ. Β.11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 για την ανάρτηση και 

καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καταργείται.  

4. Η υποπαρ. Β.12 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί τελικών και 

μεταβατικών διατάξεων, καταργείται.  

5. Οι υποπερ. α΄ και β΄ της περ. 6 της παρ. ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) 

για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, καταργούνται. 

6. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), για την ανάκτηση παράνομων κρατικών 

ενισχύσεων, καταργείται.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 36 

Παροχές επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 ν. 3329/2005 

 

Το πέμπτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τα επιδόματα» από τις λέξεις «τις 

παροχές» και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:  

«β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων 

φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

φορέα, στον οποίο εργάζονται. Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού του παρόντος 

άρθρου δύναται να καλύπτεται και από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια της σύμβασης 

δύναται να ανανεώνεται, πέραν της διετίας και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων. 

Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για 

τις παροχές που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό 

προσωπικό.» 
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Άρθρο 37 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 84 

ν. 4488/2017 

 

Στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο 

εδάφιο, περί δαπανών μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «5. Οι θέσεις στο Δ.Σ. είναι τιμητικές και άμισθες. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι 

υπάλληλοι δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους 

χωρίς τη συγκατάθεσή τους.» 

 

Άρθρο 38 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του 

Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) - Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97   

ν. 4488/2017  

 

Η παρ. 10 του άρθρου 97 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), περί δαπανών μετακίνησης και διαμονής 

των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος, καταργείται.  

 

Άρθρο 39 

Καθορισμός ορίων αμοιβής του Προέδρου και των μελών των επιτροπών του Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 2552/1997  

 

Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), τροποποιείται α) με τη διαγραφή 

της ρύθμισης για την αμοιβή του προέδρου και των μελών στο έβδομο εδάφιο, β) με την 

προσθήκη ένατου, δέκατου, ενδέκατου και δωδέκατου εδαφίου και η περ. γ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«γ) Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που 

συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και 

λειτουργία του προγράμματος. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται 

στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του οικείου 

προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη 

του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας τους 

ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, 

ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας. Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε 

τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας 

Ε.Π.Σ.. Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των 

λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. 

του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι 

κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή 
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επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο 

με το οικείο πρόγραμμα σπουδών. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και 

τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη 

λειτουργία της. Η γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται ότι 

δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση 

τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτήν. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από 

πρόταση της Συγκλήτου και εφαρμόζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καταρτίζεται 

κανονισμός αμοιβών του Προέδρου και των μελών των επιτροπών. Με τον κανονισμό 

ορίζονται το ύψος και το ανώτατο όριο της κατά περίπτωση αμοιβής, ο τρόπος καταβολής 

της, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Η προκαλούμενη 

δαπάνη καλύπτεται από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου. Έως την έκδοση της ως άνω 

κοινής απόφασης εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.» 

 

Άρθρο 40 

Κατάργηση των εξόδων κίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας - Τροποποίηση περ. 5 άρθρου 29 ν. 2072/1992  

 

Στην περ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125), τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο με τη 

διαγραφή των λέξεων «και έξοδα κίνησης» και με την αντίστοιχη νομοτεχνική προσαρμογή 

και η περ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με 

αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας. 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας. 

Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 

Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή 

του. 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του 

Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο 

ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.» 

 

Άρθρο 41 

Υπερωριακή απασχόληση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) - Αντικατάσταση παρ. 
6 άρθρου 11 ν. 3402/2005 

 
Στην παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίστανται, το τέταρτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 
«6. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ όλων των βαθμών, καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, 

κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί που υπηρετούν στο Ε.ΚΕ.Α., 

υποχρεούνται σε εφημερία στο Ε.ΚΕ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων 

50



και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α.. Στο ιατρικό 

προσωπικό καταβάλλεται αποζημίωση εφημεριών, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 

45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). Στις λοιπές ως άνω κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού 

καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του           

ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»   

 

Άρθρο 42 

Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 

παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015 

 

Η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), 

τροποποιείται α) με την αφαίρεση της δυνητικής εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης, 

β) με την παραπομπή και στην παρ. 2 ως προς τα προσδιοριζόμενα όρια, γ) με την αύξηση 

των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έως εκατόν ογδόντα (180) ετησίως, δ) με νομοτεχνική 

βελτίωση και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:  

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται οι 

ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, 

μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τους αιρετούς που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα 

των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος.»  

 

 

Άρθρο 43 

Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2     

ν. 4336/2015 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 

τροποποιείται α) ως προς την προσαύξηση του ποσού εξόδων διανυκτέρευσης σε ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄, β) ως προς την έναρξη ισχύος 

του προσαυξημένου αυτού ποσού, γ) ως προς την επέκταση αυτής της προσαύξησης και στη 

νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, δ) ως προς 

την αντικατάσταση του πέμπτου εδαφίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην 

οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει 

του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής: 

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση 

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση. 

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται έως τις 31.12.2022 κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και από 

1ης.1.2023 κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από 

την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης 

σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα 

παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. 
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Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή τους μετά την 

1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της 

παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.» 

 

Άρθρο 44 

Επιχορήγηση σε Δήμους και Περιφέρειες - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται α) με 

την προσθήκη παραπομπής στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), β) με την 

αναπροσαρμογή του ορίου του μεταβιβαζόμενου ποσού κατ’ έτος και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά το ποσό 

απόδοσης των περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 

συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του                    

ν. 3852/2010, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (3.528.000.000) 

ευρώ.» 

 

Άρθρο 45   

Ρυθμίσεις για την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ΄ άρθρου 20               

ν. 4354/2015  

 

Στην περ. 3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί του καθορισμού με 

απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού του αριθμού των ωρών της υπερωριακής 

εργασίας, κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά τις Κυριακές, πέραν του πενθημέρου και σε λοιπές 

εξαιρέσιμες ημέρες, του προσωπικού που ανήκει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, επέρχονται 

οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο: αα) επικαιροποιείται η αναφορά ως 

προς το υπουργείο που είναι αρμόδιο για το προσωπικό στα καταστήματα κράτησης, αβ) 

επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς τη νομοθετική παραπομπή, β) μετά από το πρώτο 

εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) το υφιστάμενο δεύτερο εδάφιο τροποποιείται 

με νομοτεχνική βελτίωση ως προς τη νομοθετική παραπομπή και δ) το υφιστάμενο τέταρτο 

εδάφιο τροποποιείται ώστε αφενός να συμπεριληφθεί στο ρυθμιστικό του πεδίο και το 

προσωπικό που αναφέρεται στο νέο δεύτερο εδάφιο και αφετέρου να επικαιροποιηθεί η 

αναφορά στο όργανο που καταβάλλει την προκαλούμενη δαπάνη, και η περ. 3 της παρ. Γ΄ 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας 

των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του 

Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προσωπικού των 

καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του 

προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του 
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Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

καθορίζεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση της υποπερ. β΄ 

της περ. 2 της παρ. Α΄ του παρόντος, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων. 

Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που 

απασχολείται στην οδήγηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων εξυπηρέτησης ατόμων με 

αναπηρία (ΑμεΑ) σε αρχαιολογικούς χώρους που εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο, 

καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 

Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) που απασχολείται στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου καθορίζεται με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου ή με όμοια απόφαση κατ’ 

εξαίρεση της υποπερ. β΄ της περ. 2 της παρ. Α΄, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών 

πιστώσεων. 

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται 

σύμφωνα με την περ. 3 της παρ. Α΄, περί του καθορισμού της ωριαίας αποζημίωσης για 

υπερωριακή εργασία. 

Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για 

υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 

εικοσι πέντε τοις εκατό ( 25%). 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του πενθημέρου αποζημιώσεις του φυλακτικού 

προσωπικού, του προσωπικού καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και του προσωπικού του δευτέρου εδαφίου, 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Α.Π. και καταβάλλεται από αυτόν.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 46 

Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

 

1. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συστήνεται Γραφείο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Το Γραφείο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, 

λειτουργεί και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον ν. 4831/2021 (Α΄ 170) και 

στελεχώνεται από λειτουργούς του ΝΣΚ, με βαθμούς Νομικού Συμβούλου του Κράτους, 

Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου. 

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ 

ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε νομικής 

φύσεως ερωτήματα που υποβάλλονται αρμοδίως, και ιδίως: 

α) η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ ενώπιον των εθνικών, αλλοδαπών, 

ενωσιακών και διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων, ενώπιον των διαιτητικών 

δικαστηρίων, καθώς και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις για το ΝΣΚ, σε νομικής φύσεως 

ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρύτανη, 
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γ) η γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών, την αναγνώριση απαιτήσεων, τη 

μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα 

βοηθήματα, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων, τη μη άσκηση ενδίκων 

μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα 

που έχουν ασκηθεί, καθώς και την υπαγωγή διαφορών στη διαιτησία, όπου τούτο 

επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, 

δ) η νομική υποστήριξη του ΑΠΘ κατά την κατάρτιση συμβάσεων, και 

ε) η νομοτεχνική υποστήριξη του ΑΠΘ κατά την επεξεργασία προτάσεων σχεδίων νόμων και 

την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο Πανεπιστήμιο. 

3. Στο Γραφείο προΐσταται Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία 

του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη 

διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων της αρμοδιότητάς του. 

4. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις 

διενεργείται είτε από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο του Νομικού 

Συμβουλίου είτε από δικηγόρους, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη 

του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου. 

5. Η τριμελής επιτροπή του Γραφείου λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το 

ΝΣΚ. Ο δικηγόρος, στον οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισμός δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, 

συντάσσει υποχρεωτικά έγγραφη προεισήγηση προς την τριμελή επιτροπή που εξετάζει την 

υπόθεση που χειρίστηκε και, εάν κριθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο της επιτροπής, 

παρίσταται και στη συνεδρίαση της επιτροπής για να παράσχει εξηγήσεις. 

6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και αιτιολογημένη γνώμη του 

προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου, αν αυτό επιβάλλεται από το πλήθος 

των υποθέσεων που εκκρεμούν ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας 

των νομικών ζητημάτων της, μπορεί να αναθέτει την υπεράσπιση του Πανεπιστημίου, για 

συγκεκριμένη υπόθεση που εκκρεμεί σε οποιουδήποτε βαθμού, εθνικό, αλλοδαπό, 

ενωσιακό ή διεθνές, διαιτητικό δικαστήριο ή διοικητική αρχή, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που 

δεν καλύπτουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΑΠΘ. Για την αμοιβή των δικηγόρων 

αυτών εφαρμόζεται ανάλογα η νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για 

υποθέσεις ανάλογες αυτών της παρούσας. 

7. Τα όργανα διοίκησης του ΑΠΘ, οι υπηρεσίες και το προσωπικό κάθε κατηγορίας του 

Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου κάθε έγγραφο 

που κατέχουν και τους ζητείται από αυτό για τη νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου στις 

εκκρεμείς στο Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό 

γραπτά το ιστορικό των εκκρεμών υποθέσεων. 

8. Το ΑΠΘ υποχρεούται να παρέχει στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου τους απαραίτητους 

χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή για τη στέγαση και τη λειτουργία του και να διαθέτει 

τουλάχιστον τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους για τη γραμματειακή του υποστήριξη. 

9. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

στο Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ, υπάγονται στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου και 

χειρίζονται τις υποθέσεις που τους αναθέτει ο προϊστάμενος του Γραφείου σύμφωνα με την 

παρ. 4. Οι υφιστάμενες θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή διατηρούνται. Για την 

πρόσληψη σε κενές ή κενούμενες από τις παραπάνω θέσεις εφαρμόζεται το άρθρο 43 του 

Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). 
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10. Οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στον βαθμό του Δικαστικού 

Πληρεξουσίου αυξάνονται κατά δύο (2). 

11. Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου, με την έκδοση της πράξης τοποθέτησης του 

προϊσταμένου του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 

του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται κάθε άλλη 

διάταξη που διέπει την εσωτερική λειτουργία του ΑΠΘ και είναι αντίθετη προς το παρόν. 

 

Άρθρο 47 

Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42    

ν. 4449/2017 

 

Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής 

εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν είναι 

δημοσίου συμφέροντος, οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της 

ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και 

δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 

πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.» 

 

Άρθρο 48 

Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4449/2017 

 

Το άρθρο 48 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) τροποποιείται ως προς το ανώτατο χρονικό όριο παύσης 

της συμμετοχής των κύριων εταίρων ελέγχου στον υποχρεωτικό έλεγχο και διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 48 

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014  

Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού) 

 

Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, παύουν τη συμμετοχή τους στον 

υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) έτη από την 

ημερομηνία διορισμού τους.» 

 

Άρθρο 49 

Διόρθωση τίτλου του ΤΑΙΠΕΔ επί του ακινήτου «Κτήμα Καραθώνα» 

 

Η ψιλή κυριότητα επί των ακινήτων με ΚΑΕΚ 020494801090, εμβαδού τετρακοσίων είκοσι έξι 

χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (426.909) τ.μ. και 020494801074, εμβαδού εννέα χιλιάδων 

εκατόν ογδόντα πέντε (9.185) τ.μ. και η πλήρης κυριότητα των ακινήτων με ΚΑΕΚ 

020494801071, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα κόμμα τριάντα 

τεσσάρων (4.771,34) τ.μ. και 020494801077, εμβαδού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα 

έξι (5.856) τ.μ., που είναι καταγεγραμμένα στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, 

βρίσκονται στη θέση ΚΑΡΑΘΩΝΑ του Δήμου Ναυπλίου της Περιφερειακής Ενότητας 
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Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελούν τμήμα του ακινήτου «Κτήμα 

Καραθώνα», εκτάσεως ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα τριών (1.911.893) τ.μ. που μεταβιβάσθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δυνάμει της παρ. 36 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου μόνου 

της υπ’ αρ. 234/24.4.2013 (Β΄ 1020) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα από το 

Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ. 

 

Άρθρο 50 

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020 

 

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α 148) προστίθεται παρ. 16 ως εξής: 

«16. Το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Tεχνικών 

Υπηρεσιών δύναται έως τις 31.12.2022 να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 

για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.» 

 

Άρθρο 51 

Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982 

 

Στην παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, 

δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο ως εξής: 

«Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 

57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375) 

οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του 

έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι αιτιολογημένες 

γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται 

στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 130). Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση 

του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται 

στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων 

πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών 

δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας. Αν 

πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, οι αξίες που 

καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης κι 

εφεξής.» 
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Άρθρο 52 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 20                 

ν. 4557/2018 

 

Η παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως 

προς τη διαγραφή της αναφοράς στην εξαίρεση της περ. β΄ και την αρμοδιότητα σύνταξης 

χρηματικού καταλόγου, ο οποίος διαβιβάζεται εφεξής με την Έκθεση Βεβαίωσης 

Παράβασης, β) με την προσθήκη νέου δεύτερου και τρίτου εδαφίου, γ) με την αφαίρεση από 

την εξουσιοδοτική διάταξη του δευτέρου και πλέον τετάρτου εδαφίου της εξαίρεσης της περ. 

β΄ της παρ. 8, δ) με τη διαγραφή των δύο τελευταίων εδαφίων και η παρ. 10 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 8 ο προϊστάμενος της κατά τόπον 

αρμόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. διαβιβάζει Έκθεση Βεβαίωσης 

Παράβασης με τον χρηματικό κατάλογο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη 

βεβαίωση του προστίμου, τον καταλογισμό και την είσπραξη αυτού. Το πρόστιμο, το οποίο 

βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων                

(ν. 4978/2022, Α΄ 190), αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Ειδικά σε περίπτωση παράβασης της περ. β΄ της παρ. 8, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσης από το Κ.Μ.Π.Δ.. 

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 καθορίζεται 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου και διαπίστωσης 

παράβασης της παρ. 8, καθώς και υπόδειγμα της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. 

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία 

ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της 

ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 

κατάθεσή της. 

 Οι παραβάσεις των περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 8 συνεπάγονται τη δέσμευση χορήγησης 

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, 

η οποία ισχύει έως την άρση της παράβασης και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. που προβλέπεται στην παρ. 12.» 

 

 

Άρθρο 53 

 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 193 ν. 4820/2021  

 

Η παρ. 4 του άρθρου 193 του ν. 4820/2021 (Α΄130) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομικών, ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δύναται 

έως τις 30.4.2023 να προβεί στη σύναψη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη 

στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι 

μίσθωσης του ακινήτου, οι οποίοι είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 3 έως και 

17 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Για την παραλαβή του ακινήτου συστήνεται τριμελής επιτροπή 
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που απαρτίζεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρακτικό της Επιτροπής 

του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών». 

 

Άρθρο 54 

Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών 

 

Στο άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63), α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 τροποποιείται 

με την προσθήκη νέου δεύτερου εδαφίου και με την τροποποίηση του παλαιού δεύτερου 

εδαφίου ως προς τη φορολογική μεταχείριση των τόκων, γ) η παρ. 4 καταργείται, δ) 

προστίθενται παρ. 5, 6, 7, 8 και 9, και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 58 

Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) 

 

1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων, χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγορών που περιλαμβάνονται στο 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης 

της χρηματοδότησης από το αρμόδιο όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών 

δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε πιστωτικά ιδρύματα ή 

στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγματός τους, δύναται να εκταμιεύονται 

από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές χρηματοδότησης, ποσό ή μέρος 

του ποσού που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη επιδότηση. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο 

στον λογαριασμό και αποδεσμεύεται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια για τις πληρωμές 

του Προγράμματος / Έργου Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα 

χρηματοδότησης, και κοινοποίησης αυτής στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των 

απαραίτητων για κάθε Πρόγραμμα / Έργο δικαιολογητικών σε συνέχεια του σχετικού 

αιτήματος πληρωμής του ωφελούμενου / δικαιούχου.  

Οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν κατάσχονται και οι ανωτέρω 

λογαριασμοί είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών τους, για χρέη και οφειλές τους 

από κάθε αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, το Ελληνικό 

Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι 

ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν 

συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιδότησης προς το Ελληνικό Δημόσιο 

ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή 

οποιασδήποτε διάθεσης εκ μέρους των δικαιούχων. 

3. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τους δικαιούχους. Στην κοινή 

απόφαση της παρ. 9 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης των ποσών που 

βρίσκονται εντός των λογαριασμών. Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παραμονή 

των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν 

αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου/δικαιούχου και εξαιρούνται της 

παρακράτησης φόρου των άρθρων 61 έως και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος          

(ν. 4172/2013, Α΄ 167). 
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4. [Καταργείται]  

5. Στους λογαριασμούς της παρ. 1 μεταφέρονται ποσά που δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που 

προβλέπονται για το Πρόγραμμα / Έργο των επόμενων έξι (6) μηνών. Με την απόφαση της 

παρ. 9 δύναται να ορίζεται για τις ανάγκες του προγράμματος μεγαλύτερο του ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, εντός του 

οποίου επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προβλεπόμενων δαπανών. 

Ποσά που δεν αποδεσμεύονται μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών ή του 

διαστήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9, επιστρέφονται σε λογαριασμό με 

δικαιούχο το ελληνικό Δημόσιο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος 

του φορέα επιδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο δικαιούχος/ωφελούμενος δύναται να αιτηθεί εκ νέου τη 

μεταφορά ποσού, εφόσον τούτο απαιτείται και προβλέπεται στο σχετικό Πρόγραμμα/Έργο, 

με αντίστοιχη τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

6. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ζητήσει, κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε φορέα 

χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των ποσών που 

τηρούνται στους εν λόγω λογαριασμούς, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, είτε με κοινή 

απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού του υπουργείου χρηματοδότησης και 

του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, είτε με τη λήξη του 

Προγράμματος / Έργου. Οι λογαριασμοί της παρ. 1 κλείνουν με αίτημα του φορέα 

χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

7. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του κάθε 

Προγράμματος/Έργου καταθέτουν ταμειακό προγραμματισμό στην αρμόδια Διεύθυνση του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης και στις υπηρεσίες του υπουργείου που είναι αρμόδιο για το ΠΔΕ, στον οποίο 

παρατίθεται τόσο ο εκτιμώμενος χρόνος μεταφοράς των ποσών προς τους λογαριασμούς της 

παρ. 1 όσο και ο χρόνος αποδέσμευσης των ποσών που έχουν μεταφερθεί.  

8. Επί των λογαριασμών της παρ. 1, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επαγγελματικού και 

τραπεζικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων 

του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270), έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των εκάστοτε 

οριζομένων Συμβούλων του, καθώς και έναντι των Φορέων Χρηματοδότησης και Φορέων 

Υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε απόφαση ένταξης/έγκρισης 

χρηματοδότησης του αρμόδιου οργάνου. Με την αίτηση συμμετοχής παρέχεται από τον 

δικαιούχο χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση προς τους ως άνω Φορείς, προκειμένου οι 

τελευταίοι να προβαίνουν, αντ΄ αυτού και για λογαριασμό του, στην άντληση, από τα 

πιστωτικά ιδρύματα, των δεδομένων του που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη λειτουργία 

των λογαριασμών κατά την παρ. 1, καθώς και στην περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων 

αυτών, για τους σκοπούς υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Η 

εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των 

λογαριασμών της παρ. 1.  

9. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου για τα καθεστώτα ή τα προγράμματα της παρ. 1 
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Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των λογαριασμών και 

χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι όροι σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη 

λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, η διαδικασία επιστροφής των τυχόν δημιουργούμενων 

τόκων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα στα πρόσωπα της παρ. 8, κάθε αναγκαίο θέμα για τη διαβίβαση των 

στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος.» 

 

Άρθρο 55 

Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Αντικατάσταση παρ. 3 

άρθρου 278 ν. 4738/2020 

 

Στην  παρ. 3 του άρθρου 278 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) τροποποιούνται α) το πρώτο εδάφιο 

με την αντικατάσταση της φράσης «των κείμενων διατάξεων» με τη φράση «κάθε γενικής ή 

ειδικής διάταξης», β) το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της φράσης «χωρίς να απαιτείται 

απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης», γ) προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο 

για την εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), της παρ. 1 του άρθρου 177 του 

ν. 4876/2021 (Α΄ 251) και του άρθρου 68 του ν. 4954/2022 και την περίπτωση της απόσπασης 

σε άλλη υπηρεσία και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

 «3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, με την εξαίρεση της περ. δ) αυτής, καλύπτονται 

τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του 

Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται 

απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων 

υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητή. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), 

η παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) και το άρθρο 68 του ν. 4954/2022 (Α΄ 

136). Εάν ο επιλεγείς υπάλληλος υπηρετεί με απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, με την έκδοση 

της απόφασης απόσπασης στην Ειδική Υπηρεσία αίρεται αυτοδικαίως η απόσπασή του στην 

προηγούμενη υπηρεσία. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από 

τον Διοικητή και εισήγησή του στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, για τρία 

(3) έτη με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο. Ο 

χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην 

οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για κάθε 

άλλη συνέπεια. Οι αποδοχές των αποσπασμένων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής 

Υπηρεσίας.» 
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Άρθρο 56 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων - Τροποποίηση άρθρου 69ΣΤ ν. 4270/2014 

 

Το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τροποποιείται: α) με την υποδιαίρεσή του σε παρ. 

1, 2 και την προσθήκη νέας παρ. 3, β) στην παρ. 1, βα) στο δεύτερο εδάφιο, με τη διαγραφή 

της λέξης «Επιτρόπου» πριν τη φράση «του Ελεγκτικού Συνεδρίου», του αρκτικόλεξου (Χ.Ε.), 

της φράσης «και τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα» και της λέξης «προληπτικού» πριν τη λέξη 

«ελέγχου», ββ) με την αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου, βγ) με την προσθήκη τέταρτου 

εδαφίου, γ) στην παρ. 2 γα) με την υποδιαίρεση των δύο εξουσιοδοτικών διατάξεων σε περ. 

α και β και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, γβ) με την προσθήκη νέας 

εξουσιοδοτικής διάταξης ως περ. γ και το άρθρο 69ΣΤ διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 69ΣΤ 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

 

1. Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι 

δημόσιες δαπάνες και οι δαπάνες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ομοίως δύναται να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα 

δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα για 

την άσκηση ελέγχου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των 

προβλεπομένων στο άρθρο 31. Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης, τα οποία υποβάλλονται από 

τον διατάκτη και δεν παράγονται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος ή δεν διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του φορέα ή δεν είναι αναρτημένα σε δημόσιο ιστότοπο, τηρούνται σε 

φυσική μορφή από τις οικείες υπηρεσίες των διατακτών και τίθενται στη διάθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του ελέγχου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μέχρι την παραγωγή πλήρως αυτοματοποιημένων των τίτλων πληρωμής και λοιπών 

παραστατικών για την εξόφληση από τα οικεία πληροφοριακά συστήματα των οικονομικών 

υπηρεσιών των φορέων, αυτά τηρούνται σε φυσικό αρχείο στις υπηρεσίες αυτές.  

2. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που υπάγονται 

στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος, ο χρόνος υπαγωγής αυτών, ο τρόπος 

εισαγωγής από τους διατάκτες των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί 

κάθε φορέας, η διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών από την 

αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ο τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής μιας δαπάνης, η 

διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών στοιχείων των δικαιολογητικών και των τίτλων 

πληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο τρόπος ακύρωσης των 

δικαιολογητικών και των χρηματικών ενταλμάτων στη φυσική τους μορφή και κάθε αναγκαία 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

β. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

διακίνησης δικαιολογητικών στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και κάθε 

αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος στους φορείς αυτούς. 
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γ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος 

υπουργού καθορίζονται οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται 

υποχρεωτικά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ρυθμίζονται: α) θέματα ασφάλειας των διακινούμενων στοιχείων, πιστοποίησης και 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας των εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων των αρμόδιων 

υπηρεσιών (αυθεντικοποίηση) και ευθυνών των πιστοποιημένων χειριστών - χρηστών, β) το 

πρωτόκολλο ή οι κανόνες που ακολουθούνται, εφόσον δεν υφίσταται σχετική εξαίρεση για 

τα διαβαθμισμένα, εμπιστευτικά ή απόρρητα, δικαιολογητικά τα οποία εισάγονται στο 

πληροφοριακό σύστημα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για ηλεκτρονική διακίνηση, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.» 

 

Άρθρο 57 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και 

Ανάκαμψης, με σκοπό την προώθηση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την αναβάθμιση και 

ανάπτυξη ιδιωτικών και δημόσιων τουριστικών υποδομών και εξοπλισμού, την πιστοποίηση 

της προσβασιμότητας τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων για τα άτομα με αναπηρία 

και τη διαχείριση και υποστήριξη των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω δράσεων. Τα καθήκοντα αυτά ασκούνται 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και τους 

συναρμόδιους φορείς.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται το ποσό που 

αντιστοιχεί σε διαχειριστικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και 

υποστήριξης από τον φορέα για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων της παρ. 1, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων 

που διαχειρίζεται ο φορέας, για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, ανάλογα με το εύρος των 

εργασιών που αναλαμβάνει, ανέρχεται έως το δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού 

των δράσεων και βαρύνει τη σχετική Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του 

Υπουργείου Τουρισμού. 

 

Άρθρο 58 

Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 

ν. 4307/2014 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), περί έκτακτης διαδικασίας ειδικής 

διαχείρισης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών 

διώξεων κατά της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, 
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καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του               

ν. 4174/2013. 

Ως αναστελλόμενο μέτρο ατομικής δίωξης, κατά το πρώτο εδάφιο, λογίζεται εν προκειμένω 

και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου ή φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης, χρεών με χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικαστεί, μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος εδαφίου, σε βάρος του Δημοσίου βάσει αμετάκλητων δικαστικών ή 

διαιτητικών αποφάσεων και οι οποίες γεννήθηκαν κατά την πραγματοποίηση 

ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των 

ενόπλων δυνάμεων της χώρας από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί πριν την ισχύ του 

παρόντος εδαφίου στην ειδική διαχείριση των άρθρων 68 έως και 77 του ν. 4307/2014 (Α΄ 

246).» 

 

Άρθρο 59 

Παράταση ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 4307/2014 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), περί έκτακτης διαδικασίας ειδικής 

διαχείρισης, προστίθενται τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 90% 

του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός της προθεσμίας του 

άρθρου 69 παρ. 3, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής 

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. Κατ’ εξαίρεση, εάν 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας εκκρεμεί πλειοδοτική διαδικασία και υποβολή αίτησης προς 

το δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς, με την οποία να επιτυγχάνεται (λαμβανομένων 

υπόψη και τυχόν προηγούμενων διαθέσεων) η διάθεση τουλάχιστον του 90% του συνόλου 

του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), τότε η 

ειδική διαχείριση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από 

το αρμόδιο δικαστήριο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των σχετικών 

στοιχείων.  

Σε κάθε περίπτωση που έχει διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει 

επικυρωθεί δικαστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με το οποίο επιτυγχάνεται 

(λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση τουλάχιστον του 

ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία και 

ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), στον βαθμό που εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών εκ 

μέρους του ειδικού διαχειριστή στο πλαίσιο της επωφελέστερης εκμετάλλευσης του 

ενεργητικού της εταιρείας, η ειδική διαχείριση δύναται να παρατείνεται με απόφαση της 

συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας, η οποία συγκαλείται και αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 73, για όσο χρονικό 

διάστημα ορίζεται ειδικώς στην απόφασή της, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 

υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από το πέρας του χρονικού 

διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 69 ή τυχόν παρατάσεων αυτού.  

Εφόσον η συνέλευση των πιστωτών συγκαλείται πριν τη λήξη της ειδικής διαχείρισης ή της 

παράτασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοδίκαιης παράτασης, η διαδικασία και 

το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή παρατείνονται αυτοδικαίως, μέχρι τη λήψη 
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αποφάσεως από τη συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση της συνέλευσης των 

πιστωτών είναι θετική. Εφόσον η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών είναι θετική, η ως 

άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από τη δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 

8 του άρθρου 73.  

Η ισχύς της παρούσας εκτείνεται και στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, οι οποίες ήδη 

τελούν σε αυτοδίκαιη παράταση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76.» 

 

Άρθρο 60 

Διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α΄ 215), περί προσωρινής 

απαγόρευσης εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη, γίνεται διόρθωση 

παροράματος ως προς τη μη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), 

και το άρθρο 38 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 38 

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η εξαγωγή 

επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση 

(καυσόξυλα, μπρικέτες, πέλλετ, προσάναμμα) από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη. 

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της εξαγωγής των εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι 

τελωνειακές αρχές. 

3. Η παραβίαση της απαγόρευσης της παρ. 1 ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία, 

σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α΄ 265), για την οποία επιβάλλονται σωρευτικά: 

α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από την 

Επικράτεια, το οποίο επιβάλλεται με τη διαδικασία του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου 

Μέρους του ν. 2960/2001, και 

β) ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους. 

4. Το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 3 αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθούν κατάσχεται, μη 

εφαρμοζομένης της παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα κατασχεμένα παραδίδονται 

άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ώστε να 

διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς 

σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών 

και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να εξειδικεύονται 

ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή του παρόντος, στη 

διαδικασία είσπραξης των προστίμων και στη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων 

υλοτομίας.» 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 61 

Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ΄ έτος από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Δήμους 

και τις Περιφέρειες - Κατάργηση άρθρου 80Α ν. 4472/2017 

Το άρθρο 80Α του ν. 4472/2017 (A΄ 74), περί του συνολικού ποσού μεταβίβασης κατ’ έτος 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταργείται. 

 

Άρθρο 62 

 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού - 

Κατάργηση άρθρου 12 ν. 4674/2020 

 

Το άρθρο 12 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), περί ορίου των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 

αιρετών, καταργείται.  

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 63 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4.  

2. Η ισχύς του Μέρους Α΄ αρχίζει από την 1η.7.2022. 

3. Η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει από την 1η.11.2022. 

4. Η ισχύς των άρθρων 40, 42, 43, 44 61 και 62 αρχίζει από την 1η.1.2023. 
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                                                                                                    Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022        

                                                                              

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

Π. Πικραμμένος 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

 

 

 

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

   

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

 

 

 

Α. Πλεύρης 

 

 

 

 

Κων. Σκρέκας 

   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Μ. Βορίδης 

         

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 
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     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

      Γ. Γεωργαντάς 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

   

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

 

 

 

 

   

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ         ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

 

 

 

Ν. Παπαθανάσης 

 

 

 

 

     Μ. Βαρβιτσιώτης 

   

        ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 

 

 

 

      

   

 Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ελ. Αυγενάκης 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 

3332647, ηλ. ταχ.: ministeroffice@minfin.gr, Γεωργία Σ. Μπέη) / Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών (οδός 

Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.: yfyp.fpdp@minfin.gr, Δέσποινα 

Δεληγιαννάκη)/Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,( οδός Καρ. Σερβίας 8, 

Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375560, ηλ. ταχ.: ggfp@minfin.gr,  Κ. Κούστα)  

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 Χ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 

5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. 

6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο:  
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 -  Κύρωση Πρόσθετης 

Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας 
και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις 
–- Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου 

Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις » 
ΜΕΡΟΣ Α’   

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 

2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά στις 
αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης - Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 

(Ε.Ε.) 2019/2235 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση, όσον αφορά στον φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), των 

αμυντικών προσπαθειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), σε αντιστοιχία προς τα ήδη προβλεπόμενα για τις ένοπλες δυνάμεις των 

κρατών που συμμετέχουν στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, κατ’ εφαρμογή των 

τροποποιούμενων Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118.  

 

Ειδικότερα, το άρθρο 3 περιλαμβάνει την προσθήκη περ. δ) στο άρθρο 12 του 

Κώδικα ΦΠΑ με την οποία προβλέπεται η εξομοίωση με ενδοκοινοτική απόκτηση 

της χρησιμοποίησης αγαθών, τα οποία δεν αγοράστηκαν με τους γενικούς όρους 

φορολόγησης της εσωτερικής αγοράς άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., από τις 

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την 

υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός της Ελλάδας. Με τη διάταξη αυτή ενσωματώνεται η παρ. 1 

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235.  

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 4 προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και 

υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και 

υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος, και 

προορίζονται για χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων οποιουδήποτε κράτους μέλους της 

Ε.Ε. ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για εφοδιασμό των λεσχών 

και κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια 

για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν οι 

ένοπλες αυτές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, προβλέπεται απαλλαγή από Φ.Π.Α. για 

αγαθά τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από τις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους 

μέλους της Ε.Ε. και προορίζονται είτε για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή το πολιτικό 

προσωπικό που τις συνοδεύει είτε για τον εφοδιασμό των λεσχών και κυλικείων 

τους όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την 

υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους τους.     

 

Επιπλέον, με το προτεινόμενο άρθρο 5 προβλέπεται η απαλλαγή από τον Ειδικό 

Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων του άρθρου 53 του ν. 2960/2001 (Α’ 

265), εφόσον αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις 

οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας, εντός της οποίας είναι 
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απαιτητός ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ή από το πολιτικό προσωπικό που τις 

συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι 

δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση 

ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Η εν λόγω πρόβλεψη αποτελεί 

ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 με την οποία τροποποιείται 

η παρ. 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ.  

 

Τέλος, ενσωματώνεται το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 σχετικά με την 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής που είναι η 1η Ιουλίου 2022.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Η ενσωμάτωση των προτεινόμενων διατάξεων είναι αναγκαία, προκειμένου η 

εθνική μας νομοθεσία να εναρμονιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, ως προς την 

καθιέρωση πρόβλεψης χορήγησης των απαλλαγών από τον Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις ελληνικές Ένοπλες 

Δυνάμεις ή στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. κατά 

περίπτωση, όταν αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση 

ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ). 

H Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 του Συμβουλίου τροποποιεί διατάξεις της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου 

προστιθεμένης αξίας και της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά τις αμυντικές προσπάθειες στο 

πλαίσιο της Ένωσης. 

Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων, που θα εμπεδώσει περαιτέρω την ασφάλεια 

και την άμυνα της Ε.Ε., και μέσω ρυθμίσεων που εναρμονίζουν τη μεταχείριση σε 

ό,τι αφορά στον Φ.Π.Α και τον Ε.Φ.Κ. των αμυντικών προσπαθειών που 

αναλαμβάνονται για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ της Ε.Ε. προς τα προβλεπόμενα για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών που 

συμμετέχουν στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Η ενσωμάτωση των προτεινόμενων διατάξεων αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις των 
κρατών μελών της Ε.Ε., όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική 
προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ή το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει.  
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  
 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i) με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου. Το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση 
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα 
ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις, καθώς 
μάλιστα αφορά στη χορήγηση απαλλαγών από φόρους, η 
οποία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του 
Συντάγματος, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο 
νομοθετικής εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου απαιτείται 
νομοθετική ρύθμιση. 
 

ii) με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Οι στόχοι που 
επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Απαιτείται 
νομοθετική παρέμβαση. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

71



6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ         ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
Ισχύουσες ρυθμίσεις για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών 
που συμμετέχουν στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, 
κατ’ εφαρμογή των τροποποιούμενων Οδηγιών 
2006/112/ΕΚ και 2008/118.  
 

 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

 
                                                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
                                                                       
 
 

 
 

8. 
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  
 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εναρμονίζεται 
η εσωτερική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2235 και καθιερώνονται απαλλαγές από 
τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και 
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τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις 
Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών μελών της Ε.Ε., 
όταν αυτές συμμετέχουν σε αμυντική 
προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία βάση 
αντιμετώπισης των συγκεκριμένων φόρων σε 
ενωσιακό επίπεδο. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προάγεται η 
αμοιβαία προσπάθεια των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την υλοποίηση 
ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) της Ε.Ε. που καλύπτει τις στρατιωτικές 
αποστολές και επιχειρήσεις, τις 
δραστηριότητες των μάχιμων μονάδων, την 
αμοιβαία συνδρομή, τα έργα στο πλαίσιο της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας.  

  

 
 
  

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

Άρθρο 1 Προσδιορίζεται ο σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

Άρθρο 2 Προσδιορίζεται το αντικείμενο της νομοθετικής παρέμβασης. 

Άρθρο 3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενσωματώνονται στο 
εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2335 και εξομοιώνεται με εξ επαχθούς 
αιτίας ενδοκοινοτική απόκτηση η χρήση από τις ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις των αγαθών που απέκτησαν σε αμυντική 
προσπάθεια στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός της Ελλάδας.   

Άρθρο 4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενσωματώνονται στο 
εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2335, βάσει των οποίων προβλέπεται 
η απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αγαθών που εισάγονται ή 
παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, 
καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που 
παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και 
προορίζονται για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις 
οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην 
του κράτους μέλους προορισμού ή από το πολιτικό προσωπικό 
που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των 
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κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε 
αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ της Ε.Ε.. 

Άρθρο 5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενσωματώνεται στο εσωτερικό 
μας δίκαιο το άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2335, μέσω της 
οποίας προβλέπεται η απαλλαγή από ειδικό φόρο 
κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πλην της Ελλάδας, εντός της οποίας είναι απαιτητός ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από τις δυνάμεις αυτές 
ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για 
εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι 
δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την 
υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο ΚΠΑΑ της 
Ένωσης. 

Άρθρο έναρξης 
ισχύος  

Καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/2335 η έναρξη ισχύος της αξιολογούμενης ρύθμισης, την 
1η.7.2022. 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων           

Μείωση δαπανών          

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

         

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ X X      

Άλλο          

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
         

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών          

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών Χ  Χ  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 
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Άλλο          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Η άμεση απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. αποτελεί αποτελεσματικότερη μέθοδο για τη φορολογική διοίκηση και 
τους ωφελούμενους από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, 
όπως είναι η επιστροφή του φόρου. Ομοίως και η άμεση απαλλαγή των ειδών από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) παρουσιάζει τα ίδια θετικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους. 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 

 
 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 

 
 
 
 
 
 

 
 
Χ  
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  
1) Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση 
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας –Τμήμα Δ΄ 
2) Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ,  
α) Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ –Τμήμα Ε΄ 
β) Δ/νση δασμολογικών θεμάτων, ειδικών 
καθεστώτων & απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.) –Τμήμα Γ΄ 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμαςwww.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 
Συμμετείχαν δύο (2) πολίτες,  οι 
οποίοι υπέβαλαν συνολικώς τρία 
(3) σχόλια.  

 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 

Μηδέν (0)  

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Τρία (3) σχόλια δεν υιοθετήθηκαν,  
καθώς αφορούσαν ζητήματα εκτός 
του πεδίου εφαρμογής του υπό 
διαβούλευση σχεδίου νόμου.  

 
 
Επί του άρθρου 1 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Μηδέν (0) 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
Μηδέν (0) 
 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Μηδέν (0) 
 
 

 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 
Ένας (1) 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν Μηδέν (0) 
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Επί του άρθρου 2 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Επί του άρθρου 2 «Αντικείμενο» 
υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο το 
οποίο επαναλαμβάνεται με την 
ίδια ακριβώς διατύπωση και στο  
άρθρο 6. Το σχόλιο αναφέρεται σε 
απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ και δεν 
υιοθετήθηκε καθώς δεν αφορά σε 
ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται με 
το αντικείμενο του υπό 
διαβούλευση σχεδίου νόμου, ήτοι 
τη φορολογική μεταχείριση από 
πλευράς ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης των δαπανών που 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη 
της ΕΕ όταν συμμετέχουν σε κοινή 
αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ). 

 
Επί του άρθρου 3 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός  
Συμμετασχόντων 

Ένας (1) 

 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 

 
Μηδέν (0) 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο, το 
οποίο προτείνει επέκταση των 
ισχυουσών απαλλαγών από Φ.Π.Α. 
και στις συναλλαγές που πελάτης ή 
εργοδότης είναι το δημόσιο, τα 
ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ. Το σχόλιο δεν 
υιοθετήθηκε καθώς το σχέδιο 
νόμου έχει περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής το οποίο καθορίζεται 
από τις προβλεψεις της ενωσιακής 
Οδηγίας 2019/2235 για τις 
απαλλαγές από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. 
προϊόντων και υπηρεσιών, κατά 
περίπτωση, οι οποίες χορηγούνται 
στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών 
μελών της ΕΕ στο πλαίσιο 
αμυντικής προσπάθειας της 
Ένωσης. 

Επί του άρθρου 4 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Μηδέν (0) 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν Μηδέν (0) 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Μηδέν (0) 
 
 

Επί του άρθρου 5 
της 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Μηδέν (0) 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν Μηδέν (0) 
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αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Μηδέν (0) 
 
 

Επί του 
ακροτελεύτιου  
άρθρου  για την 
έναρξη ισχύος της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Ένας 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν  
Μηδέν (0) 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Διατυπώθηκε ένα σχόλιο το οποίο 
έχει υποβληθεί και για το άρθρο 2 
και δεν υιοθετήθηκε για τους 
λόγους που αναφέρονται 
ανωτέρω, στη σχετική τεκμηρίωση 
αναφορικά με το άρθρο 2. 

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρο 78 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 
Χ  

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 
Άρθρο 113 ΣΛΕΕ 

 
 
 

Κανονισμός 

 
 

 
 
Χ 

Οδηγία 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 του Συμβουλίου 
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 
Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου 

 
 
 

Απόφαση 

 
 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
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Διεθνείς συμβάσεις 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Z.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

29. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

1-6 Υπ. Οικονομικών:  
Γενική Γραμματεία Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  
Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής -
Τμήμα Α’ 
Α.Α.Δ.Ε : 

Εισήγηση για διατάξεις που 
τροποποιούν διατάξεις του 
Κώδικα Φ.Π.Α. και του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα.   
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1) Γεν. Δ/νση Φορολογικής 
Διοίκησης, Δ/νση Εφαρμογής 
Έμμεσης Φορολογίας –Τμήμα Δ΄ 
2) Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, α) 
Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ –Τμήμα Ε΄ 
β) Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α- Τμήμα Γ΄ 

30. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

Παρ. 2, αρ. 27 
του Κώδικα 
Φ.Π.Α. 
 
 

Απόφαση ΥΠΟΙΚ & 
Α.Α.Δ.Ε 

Διαδικασία απαλλαγής 
από ΦΠΑ των 
εισαγωγών αγαθών, 
παραδόσεων αγαθών 
και παροχών 
υπηρεσιών στην 
Ελλάδα που  
προορίζονται για 
χρήση από  
τις  ένοπλες δυνάμεις 
άλλου κράτους  μέλους 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) που 
συμμετέχουν  σε 
αμυντική προσπάθεια 
για την υλοποίηση 
ενωσιακής 
δραστηριότητας στο 
πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. δ 
του άρθρου 12 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. και στις 
περ. κα’ και κβ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 27 
του Κώδικα Φ.Π.Α  

 
Μετά τη 

δημοσίευση του 
νόμου με έναρξη 
εφαρμογής από 
την 1η  Ιουλίου 

2022.  

Παράγραφος 4 
του άρθρου 68 
του ν. 
2960/2001  

 
Απόφαση 

 
ΥΠΟΙΚ 

Όροι και  
προϋποθέσεις 
χορήγησης 
απαλλαγών, 
δικαιούμενες 
ποσότητες των 
προϊόντων του άρθρου 
53 του ν. 2960/2001 
που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από 
τις ένοπλες δυνάμεις 
κάθε κράτους πλην της 

Μετά τη 
δημοσίευση του 
νόμου με έναρξη 
εφαρμογής από 
την 1η  Ιουλίου 

2022.  
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Ελλάδας  εντός της  
οποίας  είναι 
απαιτητός ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης, 
για χρήση από τις 
δυνάμεις αυτές ή από 
το πολιτικό προσωπικό 
που τις συνοδεύει, ή 
για εφοδιασμό των 
λεσχών ή των 
κυλικείων τους, 
εφόσον οι δυνάμεις 
αυτές συμμετέχουν σε 
αμυντική προσπάθεια 
για την υλοποίηση 
ενωσιακής 
δραστηριότητας στο 
πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας (ΚΠΑΑ).  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 

 
Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 

3332647, ηλ. ταχ.: ministeroffice@minfin.gr, Γεωργία Σ. Μπέη) / Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών (οδός 

Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.: yfyp.fpdp@minfin.gr, /Γενική Γραμματεία 

Οικονομικής Πολιτικής   (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332496,   ηλ. ταχ.: generalsecr@minfin.gr;  / 

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ( οδός Καρ. Σερβίας 8, Τ.Κ.101 84, τηλ. 

210 3375560, ηλ. ταχ.: ggfp@minfin.gr,  Κ. Κούστα)  

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ8  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9 Χ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ10  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ11  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ12 Χ 

7 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
8 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
9 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
10 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
11 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
12 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Β’   
«Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία» 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 ΜΕΡΟΣ Β΄  

 

Γενικό Μέρος 

Οι ρυθμίσεις του Μέρους Β’, αφορούν μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της 

εναρμόνισης της εσωτερικής νομοθεσίας με τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΓ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Ειδικότερα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ΕΕ, με 

την απόφασή της υπό στοιχεία C2015-9019, στο πλαίσιο της υπόθεσης SA.33828 

Φόρος Χωρητικότητας/Tonnage Tax, πρότεινε μια σειρά από ενδεδειγμένα μέτρα 

για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της 

Ένωσης. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση 

με τον πλέον πρόσφορο τρόπο των τιθέμενων από την Επιτροπή ζητημάτων. Το 

Υπουργείο Οικονομικών με την από 9.2.2022 επιστολή του Υπουργού Οικονομικών 

απέστειλε προς την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Μ. 

Vestager, τελική πρόταση με το σύνολο των προτεινόμενων από μέρους της Χώρας 

μας μέτρων, τα οποία έγιναν αποδεκτά με την από 1η.06.2022  απαντητική επιστολή 

της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του 

σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος μέρους, οι οποίες αφορούν: 

α) Την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, με την οποία προβλέπονται, και στο 

πλαίσιο τήρησης της παρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος για τη φορολόγησή 

τους, τα εξής: 

αα) εφαρμογή συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στα εισαγόμενα μερίσματα και την 

υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική 

ή ξένη σημαία, έως το επίπεδο φυσικών προσώπων, καθώς και την εφαρμογή του 

ίδιου συντελεστή (5%) στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών των 

εν λόγω εταιρειών (Νέα Οικειοθελής Παροχή) και 

αβ)  αύξηση από τα 40 εκατ. € στα 60 εκατ. € της ετήσιας Νέας Οικειοθελούς 

Παροχής. 

β)  Την εισαγωγή διατάξεων στο νν. 27/1975 (Α’ 77) μέσω της προσθήκης άρθρου 26 

δ, ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον φόρο χωρητικότητας των φορέων 

εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως 

εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει 

χρόνου/ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους.   
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γ) Την υπαγωγή στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των 

μερισμάτων και της υπεραξίας πώλησης μεριδίων των αλιευτικών πλοίων και των 

ρυμουλκών, καθώς και τη ρητή εξαίρεση από τον φόρο χωρητικότητας των 

αλιευτικών πλοίων, μη επιλέξιμων ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων και 

την επιβολή για αυτά τέλους σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201). 

Το ανωτέρω πλαίσιο κατάλληλων μέτρων για την εναρμόνιση με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές της Ε.Ε. για τις θαλάσσιες μεταφορές συμπληρώνεται και από άλλα μέτρα, 

τα οποία θα εισαχθούν με δευτερογενή νομοθεσία και αφορούν στον καθορισμό 

των κύριων και βοηθητικών δραστηριοτήτων, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 

υπαγωγής των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης σε φόρο χωρητικότητας και την 

απαίτηση σύνδεσης του διαχειριζόμενου στόλου με σημαία κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

Με το σύνολο των ως άνω μέτρων, διασφαλίζεται η διατήρηση των αυξημένης 

τυπικής ισχύος, υπό το πρίσμα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος, 

ιδιαίτερων νομοθετικών καθεστώτων του ν. 27/1975 και του άρθρου 13 του ν.δ. 

2687/1953 (Α’ 317), καθώς  και των εκδιδόμενων βάσει αυτού, εγκριτικών πράξεων. 

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη 

μεγέθυνση της ελληνικής ναυτιλίας και την ανάδειξή της, σε στρατηγικό πυλώνα που 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Η ελληνική ναυτιλία  αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

κλάδους της εθνικής οικονομίας, με ιδιαίτερο βάρος και συμβολή στα 

μακροοικονομικά μεγέθη της και στην περαιτέρω σταθερότητα και ανάπτυξη της 

χώρας. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 6 

Με το άρθρο 6 κυρώνεται η, από 23 Νοεμβρίου 2022, Πρόσθετη Πράξη στο Νέο 

Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, το 

οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α΄65). Με την ως άνω Πρόσθετη 

Πράξη τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας οικειοθελώς συνομολογούν ότι θα 

καταβάλλουν σε επίπεδο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, 

τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών 

πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης των υπό 

ξένη σημαία πλοίων από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει του 

άρθρου 25 του ν. 27/1975, σταθερό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί των 

εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από 

εισοδήματα εκ μερισμάτων και υπεραξίας (capital gains) από την πώληση μετοχών 

των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου των ως άνω 

πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies).  

 

Η οικειοθελής αυτή παροχή καταλαμβάνει και τους τελικούς μετόχους ναυλωτριών 

εταιρειών γυμνών πλοίων και μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική 

μίσθωση. Η συμβατική διάρκεια της οικειοθελούς παροχής (εφεξής Νέα 

Οικειοθελής Παροχή) ορίζεται ως αορίστου χρόνου.  
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Το ελάχιστο ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ορίζεται σε εξήντα (60) 

εκατομμύρια ευρώ (€) ανά έτος, αντί σαράντα (40) εκατομμυρίων ευρώ (€). Με την 

υπογραφή της Πρόσθετης Πράξης από ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του ενενήντα τοις 

εκατό (90%) του συνόλου της χωρητικότητας πλοίων των πλοιοκτητριών εταιρειών 

διαχειριζομένων από την Ελλάδα, η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού 

επεκτείνεται και καταλαμβάνει το σύνολο των διαχειριστριών εταιρειών πλοίων υπό 

ελληνική ή ξένη σημαία (υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης των υπό ξένη σημαία 

πλοίων από την Ελλάδα), ανεξαρτήτως της προσχωρήσεώς τους ή μη στο Νέο 

Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη αυτού (Ρήτρα Συλλογικής Δράσης). Αυτή η 

Ρήτρα Συλλογικής Δράσης συνιστά έκφανση των κοινών συμφερόντων και κινδύνων 

του συνόλου των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας και επιβάλλεται από 

πρωταρχικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Η Ρήτρα Συλλογικής Δέσμευσης 

ενεργοποιείται μόνον εφόσον την Πρόσθετη Πράξη συνυπογράψει συντριπτικό 

ποσοστό της Ναυτιλιακής Κοινότητας που ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις 

εκατό (90%) του συνόλου της χωρητικότητας πλοίων, πλοιοκτητριών εταιρειών, η 

διαχείριση των οποίων τελείται στην Ελλάδα, ως μέτρο αναγκαίο για την αποτροπή 

του κοινού κινδύνου και την προαγωγή του κοινού συμφέροντος του συνόλου της 

Ναυτιλιακής Κοινότητας, δηλαδή για την αποφυγή λήψης μιας δυσμενούς 

απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καθεστώς του ελληνικού φόρου 

χωρητικότητας.  

Οι τροποποιήσεις του Νέου Συνυποσχετικού που επέρχονται με την Πρόσθετη 

Πράξη, η οποία κυρώνεται με το άρθρο 6, ισχύουν από 1.1.2022. 

 

Άρθρο 7   

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εναρμόνιση της χώρα μας με τις 

σχετικές συστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον τρόπο εφαρμογής του φόρου χωρητικότητας στην Ελλάδα 

(κρατική ενίσχυση SA 33828). Ειδικότερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης σε 

φόρο χωρητικότητας για τους φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων, όπως 

οι ναυλωτές βάσει χρόνου/ταξιδιού που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με 

πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών. 

 

Άρθρο 8  

Η  αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία διότι εναρμονίζεται το νομοθετικό 

πλαίσιο της χώρας μας, με τις συστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς το ζήτημα της εξαίρεσης από τον φόρο 

χωρητικότητας των αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και των ρυμουλκών 

και των αυτοκινούμενων βυθοκόρων που ξοδεύουν λιγότερο από το πενήντα τοις 

εκατό (50%) του ετήσιου χρόνου λειτουργίας τους στις θαλάσσιες μεταφορές. Για 

αυτό τον λόγο επιβάλλεται τέλος στις πιο πάνω περιπτώσεις πλοίων. 

Επιπρόσθετα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των αυτοκινούμενων 

βυθοκόρων στον φόρο χωρητικότητας ή μη, ανάλογα με το είδος εργασιών και 

δραστηριοτήτων των πλοίων αυτών. 

Επίσης, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή αναφορικά με τις 

διαφορετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του τέλους στις 

86



περιπτώσεις πλειστηριασμού, μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή 

υποθήκευσης αυτού, διακοπής εκμετάλλευσης του πλοίου λόγω ολικής 

καταστροφής ή βύθισης ή εκούσιας διάλυσής του κατά μεμονωμένη περίπτωση. 

Επιπρόσθετα, τα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι από ναυτιλιακές 

εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που προκύπτουν από την εκμετάλλευση 

των πλοίων, φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων  που 

προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. 

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι με την καταβολή του τέλους εκμετάλλευσης των 

πλοίων αυτών και με την επιβολή του φόρου μερισμάτων εξαντλείται κάθε άλλη 

φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των 

πλοίων. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 6 

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της εθνικής 

οικονομίας, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του νεότερου 

ελληνικού κράτους. Η ανάπτυξή της θεμελιώθηκε στο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς 

των αυξημένης τυπικής ισχύος, βάσει του άρθρου 107 του Συντάγματος, διατάξεων 

των ν. 27/1975 και 2687/1953. 

 

Άρθρα  7 και 8  

Απαιτείται η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας μας με τις συστάσεις 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η μη εναρμόνιση θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες 

για την χώρα μας.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 6  

Αφορά στα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε επίπεδο φυσικών 

προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι, φορολογικοί 

κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή  ξένη σημαία, 

υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία 

που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975. 

Συνεπώς, η εφαρμογή της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό αφορά στο 

σύνολο των πλοιοκτητριών, διαχειριστριών, ναυλωτριών και λοιπών εταιρειών των 

άρθρων 2, 25, 26 και 26β παράγραφοι 1 και 3 του ν. 27/1975.   

 

Άρθρο 7  

Αφορά στους φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων (όπως οι ναυλωτές 

βάσει χρόνου/ταξιδιού) που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως 

εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών υπό προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 8  

Αφορά πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών, αυτοκινούμενων 

βυθοκόρων και αλιευτικών πλοίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο οικείο 
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νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), ανεξάρτητα από 

την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και κάθε 

πρόσωπο που, κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους. 

 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

 ΝΑΙ   Χ     ΟΧΙ  Χ      

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 - Άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α’65).  
- Άρθρο 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201 ).  

 

5. 
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

i) με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Άρθρο 6  
Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου, καθώς 
πρόκειται για κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο 
Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Ναυτιλιακής Κοινότητας.  
 
Άρθρα 7 και 8  
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει 
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει 
στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις, 
καθώς μάλιστα αφορά σε επιβολή ή απαλλαγή από 
φόρους, που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
78 του Συντάγματος δεν δύναται να αποτελέσει 
αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης και ως εκ 
τούτου απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

ii) με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Οι στόχοι που 
επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή 
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 
πόρων. Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. 
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Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ Χ               ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 

Πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ με βάση τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις θαλάσσιες μεταφορές.   

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

 
                                                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
                                                                    
 

 
 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  
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i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 6 έως και 8  

Η λήψη κατάλληλων και πρόσφορων μέτρων 
για την εναρμόνιση της εσωτερικής μας 
νομοθεσίας με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα των 
θαλασσίων μεταφορών. 

Ειδικά με το άρθρο 7 επιδιώκονται και 
αναγκαίες προσαρμογές για τη νομοτεχνική 
τακτοποίηση του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 
για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 6 έως και 8  

Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και η 
προστασία της εθνικής οικονομίας. 

 
   

 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

6  Κυρώνεται η Πρόσθετη Πράξη στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Η 
Πρόσθετη Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που 
λαμβάνονται κατόπιν διαβούλευσης των ελληνικών αρχών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εναρμόνιση της εθνικής 
φορολογίας σχετικά με τον φόρο χωρητικότητας για τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πλοία πρώτης 
κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).  

7 Με το προτεινόμενο άρθρο εναρμονίζεται η φορολογία της 
χώρας μας, με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τις 
θαλάσσιες μεταφορές όσον αφορά τους φορείς εμπορικής 
εκμετάλλευσης. 

8 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται  η εναρμόνιση 
της φορολογίας μας με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές 
για νομοτεχνική τακτοποίηση του άρθρου 57 του ν.4646/2019 
και παράλληλα αναγκαίες τροποποιήσεις για την πληρέστερη 
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 

 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη   

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη  
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  Χ   Χ  Χ     

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ   Χ Χ  Χ   Χ 

Άλλο          

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ    Χ  Χ  Χ  Χ 

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

 Χ  Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών Χ         

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων Χ   Χ  Χ  Χ  Χ 

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 6  

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να επιδράσει θετικά, στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Άρθρα 7 και 8   

Τα οφέλη των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης ως προς  τον 
ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης του υπολογισμού του φόρου. 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

 Χ        

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 8  

Με την προτεινόμενη διάταξη δεν θα επέλθει καμία επιβάρυνση των υπηρεσιών και των 

φορολογούμενων εφόσον δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή καταβολής του τέλους το συντομότερο 

δυνατό. 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           
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ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης.   

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 

 

Χ  

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 

 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/  

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας   

 

 

Χ   

 

 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  

Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  

Τμήμα Φορολογίας Πλοίων 

 

Χ  

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού   

93



 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμαςwww.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

 

 

 

Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν  

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 78 και 107 Σ.  

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 

 

Χ  

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

107 ΣΛΕΕ  

 

 

 
Κανονισμός 

 

 

 

 
Οδηγία 
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Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 

 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

 Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 

 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

 

 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 
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29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 
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Α. Το Άρθρο 3ο του Νέου Συνυποσχετικού 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«ΑΡΘΡΟ 3ο Καθορισμός της Νέας 

Οικειοθελούς Παροχής 

 

1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η 

εθελούσια καταβολή εκ μέρους των μελών της 

Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι των, για τους 

σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, 

τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών 

δικαιούχων πλοιοκτητριών  εταιρειών πλοίων 

υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την 

προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη 

σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975,  

φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόμενη σε 

σταθερό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)  επί των 

εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε 

νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ 

μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών  

εταιρειών ή εκ της υπεραξίας (capital gains) από 

την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών 

εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου των ως 

άνω πλοιοκτητριών εταιρειών (holding 

companies).  

 

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 

εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα 

μερίσματα των πλοιοκτητριών εταιρειών της 

προηγούμενης παραγράφου κάθε άλλη 

φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών 

προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, 

κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής 

φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.  

 

3. Πέραν της συνομολογημένης διά του 

παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν 

δικαίωμα εκ του ν. 27/1975 του άρθρου 107 του 

Συντάγματος και του εν γένει θεσμικού 

ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η 
εθελούσια καταβολή εκ μέρους των μελών της 
Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι των, για τους 
σκοπούς του παρόντος 
Νέου Συνυποσχετικού, τελικών μετόχων ή 
εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων 
πλοιοκτητριών εταιρειών 
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την 
προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη 
σημαία πλοίων) από 
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 
27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, 
ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 
10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόμενων στην 
Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, 
προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων 
των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών. 
2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 
εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα 
μερίσματα των 
πλοιοκτητριών εταιρειών της προηγούμενης 
παραγράφου κάθε άλλη φορολογική 
υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων 
από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή 
οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης 
επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
3. Πέραν της συνομολογημένης διά του 
παρόντος 
Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωμα 
εκ του 
ν. 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγματος και 
του εν γένει θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου 
θίγεται. 
4. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται 
ρητώς ότι το μη εισαχθέν στην Ελλάδα, 
παγκόσμιο εισόδημα τελικών μετόχων ή 
εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων 
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική 
ή ξένη σημαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, 
καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 
26 του ν. 27/1975, καθώς και από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
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4. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται 

ρητώς ότι στην εθελούσια καταβολή του 

παρόντος εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής 

Κοινότητας, καθώς και στο πεδίο εφαρμογής των 

άρθρων 6ου και 7ου του Νέου Συνυποσχετικού ως 

αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 23 

Νοεμβρίου Πρόσθετης Πράξης, 

περιλαμβάνονται οι φορολογικοί κάτοικοι 

Ελλάδος,  τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή 

πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών των 

άρθρων 2, 26 και 26 β παράγραφοι 1 και 3 του ν. 

27/1975. 

 

5. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται 

ρητώς ότι το μη εισαχθέν στην Ελλάδα, 

παγκόσμιο εισόδημα τελικών μετόχων ή εταίρων 

ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών 

εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, 

από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από 

τις διατάξεις των άρθρων 2, 26 και 26 β 

παράγραφοι 1 και 3 του ν. 27/1975, καθώς και 

από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.» 

Β. Το Άρθρο 6ο του Νέου Συνυποσχετικού 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

 

«ΑΡΘΡΟ 6ο Δεσμευόμενα και δικαιούμενα 

μέλη για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς 

Παροχής 

 

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

άρθρου 3ου και της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, από το παρόν Νέο 

Συνυποσχετικό, ως αυτό τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε δυνάμει της από 23 Νοεμβρίου 

2022 Πρόσθετης Πράξης αυτού, δεσμευόμενα 

και δικαιούμενα μέλη είναι τα μέλη της 

Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε επίπεδο 

φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή 

εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι, φορολογικοί 

κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών 

πλοίων υπό ελληνική ή  ξένη σημαία, υπό την 

προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη 

σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, ως 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη 

για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 
1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, 
δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη είναι τα 
μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε 
επίπεδο φυσικών προσώπων είναι 
οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί 
δικαιούχοι, 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών 
εταιρειών 
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την 
προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη 
σημαία πλοίων) από 
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 
27/1975, και με την 
προϋπόθεση οι διαχειρίστριες αυτών εταιρείες 
να έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι και το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος. 
2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν υπογράψει το 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, δεν 
έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά 
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προς τις οποίες (πλοιοκτήτριες εταιρείες) οι 

διαχειρίστριες αυτών εταιρείες, όπως 

εμφαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, έχουν 

χορηγήσει Πληρεξούσιο στην κυρία Πρόεδρο 

της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την 

υπογραφή Πρόσθετης Πράξης στο Νέο 

Συνυποσχετικό.   

 

2. Από την ημέρα που το ποσοστό εκ της 

χωρητικότητας πλοίων των πλοιοκτητριών 

εταιρειών διαχειριζομένων από την Ελλάδα που 

θα προσχωρήσουν στο Νέο Συνυποσχετικό, ως 

τροποποιηθέν ισχύει, καταστεί ίσο ή μεγαλύτερο 

του ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%)  του 

συνόλου της ως άνω χωρητικότητας, η δέσμευση 

από το Νέο Συνυποσχετικό, ως αυτό 

τροποποιήθηκε δυνάμει της από 23 Νοεμβρίου 

Πρόσθετης Πράξης, θα επεκτείνεται και θα 

καταλαμβάνει το σύνολο των φυσικών 

προσώπων, τελικών μετόχων ή εταίρων ή 

πραγματικών δικαιούχων, φορολογικών 

κατοίκων Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών 

πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την 

προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη 

σημαία πλοίων) από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

της προσχωρήσεώς τους ή μη στο Νέο 

Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη αυτού 

[Collective Action Clause – Ρήτρα Συλλογικής 

Δέσμευσης].» 

την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται 
από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυμούν 
μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο 
χρόνο. 

 

Γ. Το Άρθρο 7ο του Νέου Συνυποσχετικού 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

 

«ΑΡΘΡΟ 7ο Μέτρα διασφάλισης της ορθής 

εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 

 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, και εφόσον  το 

συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας 

Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία 

είναι μικρότερο των εξήντα εκατομμυρίων 

(60.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα 

νομικά πρόσωπα μέλη της ναυτιλιακής 

κοινότητας που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, αναλαμβάνουν την 

ΑΡΘΡΟ 7ο. 
Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της 
Νέας Οικειοθελούς Παροχής 
1. Κατά την εφαρμογή του Νέου 
Συνυποσχετικού, και εφόσον το συνολικό ετήσιο 
προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς 
Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία είναι 
μικρότερο των σαράντα εκατομμυρίων 
(40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη του παρόντος, 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο όνομα και 
για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών 
των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν 
το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των 
δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου 
έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων 
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υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό των 

πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων που 

διαχειρίζονται, να καταβάλλουν το 

υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των 

δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου 

έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του 

παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων 

από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της 

εν λόγω διετίας συμψηφίζεται με τυχόν 

πλεόνασμα στο άλλο έτος αυτής. 

 

2. Από την ημέρα που το ποσοστό εκ της 

χωρητικότητας πλοίων των πλοιοκτητριών 

εταιρειών διαχειριζομένων από την Ελλάδα που 

θα προσχωρήσουν στο Νέο Συνυποσχετικό, ως 

τροποποιηθέν ισχύει, καταστεί ίσο ή μεγαλύτερο 

του ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) του 

συνόλου της ως άνω χωρητικότητας, η δέσμευση 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θα 

επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει το σύνολο 

των διαχειριστριών εταιρειών πλοίων υπό 

ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση 

της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) 

από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως της 

προσχωρήσεώς τους ή μη στο Νέο 

Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη αυτού 

[Collective Action Clause – Ρήτρα Συλλογικής 

Δέσμευσης].  

 

3. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 

γίνεται υποχρεωτικά μετά από κάθε διετία 

εφαρμογής αυτής από τριμελή επιτροπή, η 

οποία συστήνεται με το παρόν, με αποκλειστικό 

έργο την διαπίστωση του ύψους των ετησίων 

εσόδων, το τυχόν έλλειμμα ανά έτος στην κάθε 

διετία  και την άμεση ενημέρωση όλων των 

εμπλεκόμενων για τις ενέργειές τους. 

Η επιτροπή αυτή αποτελούμενη από εκπρόσωπο 

του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α..Α.Δ.Ε.) συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 

από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της 
εν λόγω διετίας συμψηφίζεται με τυχόν 
πλεόνασμα στο άλλο έτος αυτής. 
2. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την 
εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 
γίνεται υποχρεωτικά μετά από κάθε διετία 
εφαρμογής αυτής από τριμελή επιτροπή, η 
οποία συστήνεται με το παρόν, με αποκλειστικό 
έργο τη διαπίστωση του ύψους των ετησίων 
εσόδων, το 
τυχόν έλλειμμα ανά έτος στην κάθε διετία και 
την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων 
για τις ενέργειές 
τους. 
Η επιτροπή αυτή αποτελούμενη από 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται με 
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία 
ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και οι 
αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη 
λειτουργία της. 
3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο 
άρθρο αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης 
ελλείμματος σε έτος της κάθε διετίας 
εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή 
ακόμη και στα δύο (2) έτη αυτής, έκαστος εκ των 
Συμβαλλομένων Μερών και μετά την υποβολή 
των 
δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου 
έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του 
ελλείμματος που αντιστοιχεί σε κάθε 
διαχειριζόμενο πλοίο του με επιμερι- 
σμό του συνολικού ελλείμματος της Νέας 
Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε 
στην προηγούμενη 
διετία, ανάλογα με το ποσό του φόρου που 
προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόμενο της 
διετίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το 
έλλειμμα αυτό από την παραπάνω τριμελή 
επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό 
φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται εκείνο που 
διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων 
πρώτης κατηγορίας 
πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου 
αυτού. 
4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την 
προηγούμενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε 
διαχειριζόμενο πλοίο των Συμβαλλομένων 
Μερών, υπολογίζεται με βάση στοιχεία 
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Α.Α.Δ.Ε. με την οποία ορίζονται τα μέλη της 

επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια 

αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

τη λειτουργία της. 

 

4. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο 

άρθρο αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης 

ελλείμματος σε έτος της κάθε διετίας εφαρμογής 

της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόμη και στα 

δύο έτη αυτής, κάθε μία από τις εταιρείες του 

παρόντος άρθρου και μετά την υποβολή των 

δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου 

έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του 

ελλείμματος που αντιστοιχεί σε κάθε 

διαχειριζόμενο πλοίο της με επιμερισμό του 

συνολικού ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς 

Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην 

προηγούμενη διετία, ανάλογα με το ποσό του 

φόρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο 

επόμενο της διετίας έτος, στο οποίο και 

διαπιστώθηκε το έλλειμμα αυτό από την 

παραπάνω τριμελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της 

διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, 

θεωρείται εκείνο που διαμορφώνεται  με τις 

δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 

πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου 

αυτού.  

 

5.  Το ποσό ελλείμματος που με βάση την 

προηγούμενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε 

διαχειριζόμενο πλοίο όλων των εταιρειών του 

παρόντος άρθρου, υπολογίζεται με βάση 

στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία 

παρέχονται εντός του πρώτου τριμήνου που 

ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος στην 

αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων 

πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. 

Το παραπάνω ποσό ελλείμματος προσδιορίζεται 

διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή,  

παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του 

άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και 

καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από την 

ημερομηνία προσδιορισμού του σύμφωνα και 

με  το άρθρο 56 A του ν. 4607/2019 (Α’ 65).   

 

των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία 
παρέχονται εντός του μηνός Ιανουαρίου που 
ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος στην 
αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των 
πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. 
Το παραπάνω ποσό ελλείμματος 
προσδιορίζεται διοικητικά από την αρμόδια 
φορολογική Αρχή και παρακο 
λουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του 
άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και 
καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε έναν (1) μήνα 
από την ημερομηνία προσδιορισμού αυτού. 
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6. Σε περίπτωση μη κάλυψης από τους 

υπόχρεους των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος 

άρθρου του ποσού του ελλείμματος σύμφωνα 

με την διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος, το υπολειπόμενο ποσό του 

ελλείματος καταβάλλεται από τους υπόχρεους 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με 

ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 

του παρόντος στο φορολογικό έτος κατά το 

οποίο θα διαπιστωθεί το έλλειμμα της 

παρούσης.»   

 

 

Δ. Προστίθεται στο Νέο Συνυποσχετικό το 

Παράρτημα ΙΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Νέο 

Ε. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του Νέου 

Συνυποσχετικού, όπως συμφωνούνται στην 

παρούσα Πρόσθετη Πράξη, ισχύουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

 

 

Ισχύς 

ΣΤ.  Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αφορά μόνο 

πλοία πρώτης κατηγορίας. Νέο 

Ζ.  Η πλήρωση της προϋπόθεσης των άρθρων 6 

παράγραφος 2 και 7 παράγραφος 2 

διαπιστώνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία της 

χωρητικότητας των πλοίων κατά την ημερομηνία 

υπογραφής του παρόντος, όπως αυτά 

βεβαιώνονται από το αρμόδιο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Νέο 

Άρθρο 7  

Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους 
των φορέων  εμπορικής εκμετάλλευσης 

πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών 
με πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα 
πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει 

χρόνου/ταξιδίου παράλληλα με την 
εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους - 
Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975 

 

1. Μετά το άρθρο 26γ του ν. 27/1975 (Α΄ 77) 
προστίθεται νέο άρθρο 26δ ως εξής: 

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ  
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«Άρθρο 26δ 

1. Οι φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης των 
πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με 
πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα πλοία 
άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει 
χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την 
εκμετάλλευση ιδιόκτητων και υπό γυμνή 
ναύλωση πλοίων τους, επωφελούνται από τη 
φορολογία χωρητικότητας για το σύνολο των 
ναυλωμένων πλοίων βάσει χρόνου/ταξιδίου, 
υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις 
εκατό (25%) του συνολικού στόλου του 
δικαιούχου φέρει σημαία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή το μερίδιο των 
ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου πλοίων που 
δεν φέρουν σημαία κράτους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., δεν 
υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό  (75%) 
του ιδιόκτητου και υπό γυμνή ναύλωση στόλου 
του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με 
τη χωρητικότητα. 

Οι κατά το πρώτο εδάφιο δικαιούχοι του φόρου 
χωρητικότητας σε κάθε έτος εξακολουθούν να 
υπέχουν την υποχρέωση να αυξήσουν ή 
τουλάχιστον να διατηρήσουν το μερίδιο σε 
χωρητικότητα σε πλοία με σημαία κράτους 
μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. του ιδιόκτητου και του 
ναυλωμένου βάσει γυμνού πλοίου στόλου τους 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος 
διαπίστωσης εκπλήρωσης των όρων της παρ. 1 
και της συμμόρφωσής τους με τους όρους 
αυτούς, καθώς και κάθε ειδικότερo θέμα που 
συνδέεται με την υπαγωγή στον φόρο 
χωρητικότητας των φορέων εμπορικής 
εκμετάλλευσης των πλοίων.  

β. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος 
και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά 
περίπτωση, τα οποία υποβάλλονται στη 
Φορολογική Διοίκηση και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 

2. Η ισχύς του παρόντος αφορά στην εμπορική 
εκμετάλλευση πλοίων από το φορολογικό έτος 
2023 και μετά. 
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 Άρθρο 8  

Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες 
βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για 

τους μετόχους/εταίρους αλιευτικών πλοίων 
και πλοιαρίων καθώς και ρυμουλκών και 

αυτοκινούμενων βυθοκόρων – Τροποποίηση 
άρθρου 57 του ν. 4646/2019  

Στο άρθρο 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201) 
τροποποιούνται α) ο τίτλος του άρθρου με την 
προσθήκη των αυτοκινούμενων βυθοκόρων,    β) 
το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, με την προσθήκη 
των αυτοκινούμενων βυθοκόρων στα 
υποκείμενα σε τέλος πλοία, γ) η παρ. 2, βα) με 
την προσθήκη στους υπόχρεους καταβολής 
τέλους όσων είναι εγγεγραμμένοι στα Βιβλία 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), ββ) με την 
ενοποίηση στην παρ. 2 των περ. α’ και β΄, βγ) με 
την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου της 
περ.β’, γ) η παρ. 3, με την προσθήκη των 
αυτοκινούμενων βυθοκόρων, δ) η παρ. 5, με την 
προσθήκη δα) της λεμβολόγησης και του 
λεμβολογίου στο πρώτο εδάφιο και δβ) εδαφίων 
τέταρτου και πέμπτου, ε) το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 7, με την προσθήκη των Βιβλίων Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), στ) οι παρ. 8 και 9 
αντικαθίστανται, ζ) η παρ. 10, με την προσθήκη 
των αυτοκινούμενων βυθοκόρων και την 
αντικατάσταση της λέξης «ρυμουλκών» από τη 
λέξη «πλοίων», η) η παρ. 11, με την 
επικαιροποίηση της παραπομπής στον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, θ) η παρ. 12, θα)με 
την αναρίθμηση της παραγράφου σε περ.α, θβ) 
με την προσθήκη περ.β’ στην ίδια παράγραφο, ι) 
η παρ. 13 αντικαθίσταται, ια) προστίθεται παρ. 
14, και το άρθρο 57 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 57 

Προσδιορισμός και καταβολή τέλους 
ρυμουλκών, αυτοκινούμενων βυθοκόρων και 

αλιευτικών 

1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, σε όλα 
τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και 
πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά και στις 
αυτοκινούμενες βυθοκόρους των οποίων ο 
χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες 
θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου 
δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση 
καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς 
ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν 
αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας 
αρωγής. 

Το άρθρο 57 ν. 4646/2019 έχει ως εξής:  

Άρθρο 57 

 

 Προσδιορισμός και καταβολή τέλους 
ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων 

 

 1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα 
τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και 
πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων 
ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες 
θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου 
δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση 
καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς 
ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν 
αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και 
θαλάσσιας αρωγής. 

 

 2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι: 

 

 α) οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των 
πλοίων της παραγράφου 1 που είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή 
λεμβολόγιο, ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη 
διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που 
έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του, 

 

 β) κάθε πρόσωπο που κατ` εντολή του 
πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο 
και εισπράττει ναύλους. 

 

 Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστος για την πληρωμή του 
τέλους. 

 

 3. Το τέλος για τα ρυμουλκά της παραγράφου 1 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα, με βάση τη συνολική ιπποδύναμη 
αυτών: 

 

               Συνολική ισχύς πλοίου σε ίππους (BHP)
 Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

 

       μέχρι 500                              6.000 

      από 501 μέχρι 1000                6.500 

      από 1001 μέχρι 1500              7.000 
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2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι οι 
πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των 
πλοίων της παραγράφου 1 που είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή 
λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών 
(ΒΕΜΣ), ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη 
διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που 
έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του, 

Αλληλέγγυα υπόχρεο είναι κάθε πρόσωπο που 
κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε 
αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους.  

3. Το τέλος για τα ρυμουλκά και τις 
αυτοκινούμενες βυθοκόρους της παραγράφου 1 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα, με βάση τη συνολική ιπποδύναμη 
αυτών: 

Συνολική ισχύς πλοίουσε 
ίππους (BHP) 

Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

μέχρι 500 6.000 

από 501 μέχρι 1000 6.500 

από 1001 μέχρι 150 7.000 

από 1501 μέχρι 2000 8.000 

από 2001 μέχρι 2500 9.000 

από 2501 μέχρι 3000 10.000 

από 3001 μέχρι 3500 11.000 

από 3501 μέχρι 4000 12.000 

από 4001 μέχρι 4500 13.000 

από 4501 μέχρι 5000 14.000 

από 5001 και άνω 15.000 

 

4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα, με βάση το ολικό μήκος αυτών: 

Ολικό μήκος πλοίου σε 
μέτρα 

Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

μέχρι 6 100 

από 6,01 μέχρι 8 150 

από 8,01 μέχρι 10 225 

από 10,01 μέχρι 12 338 

από 12,01 μέχρι 15 506 

από 15,01 μέχρι 18 759 

από 18,01 μέχρι 24 1.139 

από 24,01 μέχρι 30 1.709 

από 30,01 μέχρι 36 2.563 

από 36,01 μέχρι 45 3.844 

από 45,01 και άνω 5.767 

      από 1501 μέχρι 2000              8.000 

       από 2001 μέχρι 2500             9.000 

 

 Συνολική ισχύς πλοίου σε ίππους (BHP)
 Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

 

   από 2501 μέχρι 3000                      10.000 

  από 3001 μέχρι 3500                      11.000 

   από 3501 μέχρι 4000                      12.000 

   από 4001 μέχρι 4500                      13.000 

   από 4501 μέχρι 5000                     14.000 

  από 5001 και άνω                      15.000 

 

 4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα, με βάση το ολικό μήκος αυτών: 

 

                 Ολικό μήκος πλοίου σε μέτρα                
Ετήσιο τέλος σε ευρώ 

 

              μέχρι 6                                               100 

               από 6,01 μέχρι 8                   150 

               από 8,01 μέχρι 10                   225 

             από 10,01 μέχρι 12                   338 

             από 12,01 μέχρι 15                   506 

             από 15,01 μέχρι 18                   759 

             από 18,01 μέχρι 24                 1.139 

             από 24,01 μέχρι 30                1.709 

             από 30,01 μέχρι 36                2.563 

             από 36,01 μέχρι 45                 3.844 

             από 45,01 και άνω                5.767 

 

 5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρμογή από τη 
νηολόγηση των πλοίων της παραγράφου 1 σε 
ελληνικό λιμένα και μέχρι τον χρόνο κατά τον 
οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει 
τη διαγραφή τους από το νηολόγιο. Ειδικά για 
τα ρυμουλκά, ο χρόνος αναμονής αυτών μέσα 
στο έτος εξομοιώνεται με το είδος των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν 
σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να συνιστούσαν ή 
όχι θαλάσσιες μεταφορές. Οι υπηρεσίες 
ρυμούλκησης που εκτελούνται σε λιμένες, 
καθώς και αυτές που αφορούν στην παροχή 
βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος για να 
προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν 
συνιστούν θαλάσσιες μεταφορές. 
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5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρμογή από τη 
νηολόγηση/λεμβολόγηση των πλοίων της παρ. 1 
σε ελληνικό λιμένα και μέχρι τον χρόνο κατά τον 
οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει 
τη διαγραφή τους από το νηολόγιο/λεμβολόγιο. 

Ειδικά για τα ρυμουλκά, ο χρόνος αναμονής 
αυτών μέσα στο έτος εξομοιώνεται με το είδος 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να 
τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να 
συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές. Οι 
υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε 
λιμένες, καθώς και αυτές που αφορούν στην 
παροχή βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος για 
να προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν 
συνιστούν θαλάσσιες μεταφορές. 

Για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους ως 
δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς 
θεωρούνται ο πλους μεταξύ λιμένος και σημείου 
εκσκαφής, ο πλους μεταξύ διαφορετικών 
σημείων εκσκαφής, ο πλους μεταξύ του σημείου 
εκσκαφής και του σημείου όπου πρόκειται να 
εκφορτωθούν τα εκσκαφθέντα υλικά, η 
εκφόρτωση των εκσκαφθέντων υλικών και ο 
πλους μεταξύ του σημείου φόρτωσης και του 
λιμένα. Η εξόρυξη ή η καθ’ αυτή βυθοκόρηση και 
ο πλους κατά τη διάρκεια βυθοκόρησης δεν 
θεωρούνται δραστηριότητες θαλάσσιας 
μεταφοράς.  

6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της 
εκμετάλλευσης των πλοίων της παραγράφου 1, 
το τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες 
εκμετάλλευσης αυτών μέσα στο έτος. Σε 
περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας 
λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών των 
πλοίων αυτών για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχείς ημέρες ανά 
έτος εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται 
ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μείωση του 
τέλους λόγω αργίας του πλοίου απαιτείται η 
υποβολή από τον φορολογούμενο σχετικής 
αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια για το πλοίο 
φορολογική αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν 
την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης 
καταβολής του τέλους για το έτος που έλαβε 
χώρα η αργία. 

7. Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που 
είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο ή 
λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών 
(ΒΕΜΣ) την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, 

 6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της 
εκμετάλλευσης των πλοίων της παραγράφου 1, 
το τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες 
εκμετάλλευσης αυτών μέσα στο έτος. Σε 
περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας 
λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών των 
πλοίων αυτών για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχείς ημέρες ανά 
έτος εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται 
ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μείωση 
του τέλους λόγω αργίας του πλοίου απαιτείται 
η υποβολή από τον φορολογούμενο σχετικής 
αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια για το πλοίο 
φορολογική αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν 
την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης 
δήλωσης απόδοσης του τέλους για το έτος που 
έλαβε χώρα η αργία. 

 

 7. Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που 
είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλουν 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Μαρτίου του επόμενου έτους, δήλωση στην 
αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή με την 
οποία γίνεται άμεσος προσδιορισμός αυτού. Η 
καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις 
στο έτος υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών 
Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

 

 8. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας 
του πλοίου, η δήλωση του αναλογούντος τέλους 
από το πρόσωπο που μεταβιβάζει το πλοίο, 
υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου από τη μεταβίβαση μήνα 
και η καταβολή γίνεται εφάπαξ μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου 
από τη μεταβίβαση μήνα. Ο αποκτών είναι εξ 
ολοκλήρου υπόχρεος σε καταβολή του τέλους 
που βαρύνει το πλοίο από τον χρόνο της 
μεταβίβασης και μετά. 

 

 9. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της 
εκμετάλλευσης του πλοίου και διαγραφής 
αυτού από το νηολόγιο ή λεμβολόγιο, ο 
πλοιοκτήτης υποβάλλει δήλωση του τέλους για 
το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο κατά τον 
οποίο λαμβάνει χώρα το επιβάλλον τη 
διαγραφή του από το νηολόγιο γεγονός. Οι 
προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και της 
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υποβάλλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους, 
δήλωση στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική 
αρχή με την οποία γίνεται άμεσος 
προσδιορισμός του τέλους. Η καταβολή του 
τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις στο έτος 
υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου 
και Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

8. α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας 
του πλοίου ή υποθήκευσης αυτού καθώς και 
στην περίπτωση εκούσιας διάλυσης αυτού 
εφαρμόζεται το άρθρο 19 του ν. 27/1975 (Α΄ 77).  

β) Σε περίπτωση που το πλοίο τεθεί σε 
πλειστηριασμό, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος σε 
τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον 
χρόνο έκδοσης της σχετικής κατακυρωτικής 
πράξης υπέρ του υπερθεματιστή. Η υποβολή της 
δήλωσης του τέλους και η εφάπαξ καταβολή 
αυτού γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που 
αναφέρεται στον χρόνο έκδοσης της 
κατακυρωτικής πράξης. Ο αποκτών είναι εξ 
ολοκλήρου υπόχρεος σε καταβολή του τέλους 
από τον χρόνο έκδοσης της σχετικής 
κατακυρωτικής πράξης και μετά, με την 
προϋπόθεση ότι το πλοίο παραμένει στην 
ελληνική σημαία. 

9. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης 
του πλοίου, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος σε 
τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον 
χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός 
που επιβάλλει τη διαγραφή του πλοίου από το 
βιβλίο της λιμενικής αρχής στο οποίο το πλοίο 
εγγράφηκε κατά την ένταξή του στην ελληνική 
σημαία. Η υποβολή της δήλωσης και η εφάπαξ 
καταβολή του τέλους γίνονται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου 
μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έλαβε χώρα το 
γεγονός.  

10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών και 
αυτοκινούμενων βυθοκόρων που είναι 
εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποχρεούνται μέχρι το 
τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους αντίστοιχα και πριν την υποβολή των 
δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση μαζί με κατάσταση με τα στοιχεία όλων 
των πλοίων κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας 
αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, στην 
αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή. 

καταβολής είναι οι ίδιες με εκείνες της 
μεταβίβασης του πλοίου κατά τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποχρεούνται μέχρι το 
τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους αντίστοιχα και πριν την υποβολή των 
δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση μαζί με κατάσταση με τα στοιχεία όλων 
των ρυμουλκών κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας 
αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, στην 
αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή. 

 

 11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής 
δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους ή 
υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή 
ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 4174/2013(Α’ 170). 

 

 12. Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται 
κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε 
φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε 
άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός 
από την επιβολή της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης για το εισόδημα από την 
εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα 
απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία 
πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, 
είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 
είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο της δήλωσης, και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, η διαδικασία για τη 
βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις 
αναγνώρισης της αργίας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για αυτή, ο τρόπος 
προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης 
των ρυμουλκών στις θαλάσσιες μεταφορές, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. 
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11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής 
δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους ή 
υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή 
ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 
4987/2022, Α΄206). 

12. α) Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται 
κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε 
φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε 
άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός 
από την επιβολή της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης για το εισόδημα από την 
εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα 
απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία 
πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, 
είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 
είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

β) Τα μερίσματα που λαμβάνουν οι 
μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων 
οποιασδήποτε νομικής μορφής από τη διανομή 
των κερδών που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση των πλοίων του άρθρου αυτού 
φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου 
μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας 
εισοδήματος. Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται 
ετησίως κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των 
φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των 
εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

13. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της 
αργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο 
τρόπος προσδιορισμού του χρόνου 
δραστηριοποίησης των ρυμουλκών και των 
αυτοκινούμενων βυθοκόρων στις θαλάσσιες 
μεταφορές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή του παρόντος. 

β. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης, η διαδικασία για τη βεβαίωση και 
είσπραξη του τέλους και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.    

14. Με την επιφύλαξη της παρ. 12β, το παρόν 
εφαρμόζεται για εκμετάλλευση πλοίων από 
1ης.1.2020 και μετά και ειδικά για τις 
αυτοκινούμενες βυθοκόρους από 1ης.1.2022 και 
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μετά. Η παρ. 12β εφαρμόζεται για μερίσματα 
που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 
και μετά».  

 

Α Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που 

προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

  

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

Άρθρο 6  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

- Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  
- Δ.Ο.Υ πλοίων     

Παρακολούθηση είσπραξης 
ποσών οικειοθελούς 
παροχής.  

 

 

Άρθρο 7  Υπουργείο Οικονομικών και  

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Καθορισμός του τρόπου και 
του χρόνου διαπίστωσης 
εκπλήρωσης των όρων της 
παρ. 1 και της συμμόρφωσής 
τους με τους όρους αυτούς, 
καθώς και κάθε ειδικότερoυ 
θέματος που συνδέεται με 
την υπαγωγή στον φόρο 
χωρητικότητας των φορέων 
εμπορικής εκμετάλλευσης 
των πλοίων.  

Άρθρο 8  Υπουργείο Οικονομικών  

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής  

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων   

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας  

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής  

 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Ορισμός των προϋποθέσεων  
αναγνώρισης της αργίας, των  
απαιτούμενων  
δικαιολογητικών, του τρόπου   
προσδιορισμού του χρόνου 
δραστηριοποίησης των 
ρυμουλκών και των 
αυτοκινούμενων βυθοκόρων 
στις θαλάσσιες 
μεταφορές και κάθε άλλου  
σχετικού θέματος  για την 
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

- Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  
- Δ.Ο.Υ πλοίων   

εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου. 

 

Καθορισμός του τύπου και 
του περιεχομένου της 
δήλωσης, της  διαδικασίας για 
τη βεβαίωση και είσπραξη 
του τέλους και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας.    

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

     Άρθρο 6  

 

 

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος ΑΑΔΕ Παροχή οδηγιών 
για την 
ομοιόμορφη 
εφαρμογή  

 

Άρθρο 26δ παρ.  
2 α)  ν. 27/1975  

Απόφαση  Υπουργείο 
Οικονομικών 

και 
Υπουργείο 
Ναυτιλίας 

και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής 

Έκδοση απόφασης 
για τον καθορισμό  
του τρόπου και 
του χρόνου 
διαπίστωσης 
εκπλήρωσης των 
όρων της παρ. 1 
και της 
συμμόρφωσής 
τους με τους 
όρους αυτούς, 
καθώς και κάθε 
ειδικότερoυ 
θέματος που 
συνδέεται με την 
υπαγωγή στον 
φόρο 
χωρητικότητας 
των φορέων 
εμπορικής 
εκμετάλλευσης 
των πλοίων. 

 

Άρθρο 26δ παρ.  
2 β)  ν. 27/1975 

Απόφαση Διοικητής 
της 

Ανεξάρτητης 
Αρχής 

Δημοσίων 
Εσόδων 

Έκδοση απόφασης 
για τον καθορισμό 
του τύπου και του 
περιεχομένου  της 
δήλωσης φόρου 
πλοίων, των 
απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, 
κατά περίπτωση, 
τα οποία 
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υποβάλλονται στη 
Φορολογική 
Διοίκηση και κάθε 
αναγκαίας 
λεπτομέρειας 
σχετική με τη 
διαδικασία για την 
εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 57 παρ. 
13 α ν. 
4646/2019  

Κοινή απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομικών, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  

Λατόπιν 
εισήγησης  

του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ 

Ορισμός των 
προϋποθέσεων  
αναγνώρισης της 
αργίας, των  
απαιτούμενων  
δικαιολογητικών, 
του τρόπου   
προσδιορισμού 
του χρόνου 
δραστηριοποίησης 
των ρυμουλκών 
και των 
αυτοκινούμενων 
βυθοκόρων στις 
θαλάσσιες 
μεταφορές και 
κάθε άλλου  
σχετικού θέματος  
για την εφαρμογή 
των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 57 παρ. 
13 α ν. 
4646/2019 

Απόφαση Διοικητή της 
ΑΑΔΕ 

Καθορισμός του 
τύπου και του 
περιεχομένου της 
δήλωσης, της  
διαδικασίας για τη 
βεβαίωση και 
είσπραξη του 
τέλους και κάθε 
άλλης 
λεπτομέρειας.    

 

 
 
 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

 Δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος  Μέρους.  
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34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

 
 

 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 

 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 

3332647, Γ. Σ. Μπέη, Δ. Καββαδά, Π. Μιχελή ηλ. ταχ.:  ministeroffice@minfin.gr) / Γραφείο Υφυπουργού 

Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.: yfyp.fpdp@minfin.gr,  Σ. Νάστου, 

Β. Σκλάβου, Δ. Δεληγιαννάκη) /Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, (οδός 

Καρ. Σερβίας 8, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375560, ηλ. ταχ.: ggfp@minfin.gr,  Κ. Κούστα)  

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ13  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ14  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ15 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ16  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ17 
 

  

13 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

14 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
15 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
16 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
17 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΜΕΡΟΣ Γ’   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

 
 

 

ΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑοίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, και του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 

Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια – Θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου 

Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών»’  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑΕΡΟΣ A’  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ18 Χ 

 
   

ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ                                 

Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Άρθρο 9 

Παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να 

επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η 

παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.   

 

Άρθρο 10 

Παρατείνεται έως και τις 30.6.2023, η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α, της τάξεως του δεκατρία τοις εκατό (13%) και έξι τοις εκατό (6%) 

αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς: 

Α) ΑΓΑΘΑ: 

Αα) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τα φίλτρα και 

τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης,  αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης,  

Αβ) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τα μέσα 

ατομικής υγιεινής και προστασίας της παρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα 

ΦΠΑ (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα 

παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά [διαλύματα, μαντηλάκια και 

άλλα παρασκευάσματα]), 

Αγ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τα μη 

αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201,  

Αδ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), στην εισαγωγή 

αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων 

καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. και 

Αε) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τους απινιδωτές. 

 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Βα) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις υπηρεσίες 

μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους,  

18 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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Ββ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις υπηρεσίες 

εστίασης,  

Βδ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), στα εισιτήρια για 

ζωολογικούς κήπους,  

Βε) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις  υπηρεσίες 

που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι 

υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα 

Φ.Π.Α. 

Με τις  προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 8 και 9 γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή, 

προκειμένου οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες που υπάγονται στον 

υπερμειωμένο συντελεστή 6%, να είναι σε ξεχωριστή κατηγορία με τα εισιτήρια των 

κινηματογράφων, για τα οποία προβλέπεται η υπαγωγή στον υπερμειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) από την 1η.,1.2023 έως και τις 30.6.2023. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω δυνατότητα υπαγωγής της παροχής των εν λόγω 

υπηρεσιών στον συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), παρέχεται από την Οδηγία 

2006/112/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή της από την Οδηγία (ΕΕ) 

542/2022 για τους συντελεστές ΦΠΑ, με την οποία αναμορφώθηκε η παράγραφος 

7) του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.  

 

Άρθρα 11 και 12 

Το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις εντοπίζεται στην 

ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

για την υπαγωγή στο εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του άρθρου 5Α του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), που προέκυψε 

κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της διάταξης, με στόχο την διαμόρφωση 

λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στην 

Ελλάδα. 

 

Άρθρο 13 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η παροχή 

έκπτωσης φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για τις δαπάνες που καταβάλλουν 

οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων 

τους. Προβλέπεται ότι η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 

31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της  31ης  Δεκεμβρίου 

2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο τεσσάρων (4) 

φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες 

(16.000) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η 

απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά 

μέσα πληρωμής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των 

παρεχόμενων κινήτρων που χορηγούνται για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας 

και της κοινωνίας. 

 

Άρθρο 14 
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η αναστολή 

ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, 

Α’ 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση 

ακίνητης περιουσίας. Η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε έχει ανασταλεί διαδοχικά 

από 1.1.2015 έως και τις 31.12.2022. Οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για την τόνωση της αγοράς ακινήτων και του 

κατασκευαστικού και εν γένει τεχνικού κλάδου.  

 

Άρθρο 15  

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καταργείται ο έλεγχος από τη Φορολογική 

Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, 

καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως 

ποσού μείωσης του φόρου, και θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τα 

όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των 

υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου. με τις οποίες 

μειώνεται η φορολογητέα αξία. 

 

Άρθρο 16  

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες 

τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από 

τα αναγκαία και έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό του κορωνoϊού, να καταβάλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, αντίστοιχα 

με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2023. Η ίδια 

μείωση ίσχυσε και κατά τα έτη 2021 και 2022 στο πλαίσιο λήψης οικονομικών 

μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο 17 

Η παράταση της αναστολής ισχύος της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. 

Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για ένα έτος ακόμα, και 

συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023 κρίνεται απαραίτητη, 

προκειμένου η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα 

οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, που σχετίζονται με τη 

βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω 

ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την τακτοποίηση 

των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση. Εγγυήσεις ή εμπράγματα 

βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 

εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει 

και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των 

σχετικών διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση προσκόμισης των ως 
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άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες 

ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.   

 

Άρθρο 18  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καταργείται η διαδικασία της σφράγισης και 

αποσφράγισης των επιβατηγών οχημάτων με ξένες πινακίδες, ήτοι των ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με τα ρυμουλκούμενα τους και 

των μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής κατά την τελωνειακή ακινητοποίηση, η οποία σήμερα 

πραγματοποιείται από τις Τελωνειακές Αρχές. Πλέον η ακινητοποίηση 

πραγματοποιείται με ευθύνη του δικαιούχου προσώπου με την παροχή εγγύησης 

για την κάλυψη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα.  

 

Άρθρο 19 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και τις 31.12.2024, το 

καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης των οχημάτων δημόσιας χρήσης του άρθρου 10 

του ν. 2579/1998, το οποίο λήγει, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4646/2019 (Α’ 

201), την 1η.12.2022.   

 

Άρθρο 20 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου δεκάτου έκτου 

του ν. 4787/2021, ώστε να εφαρμόζεται και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το 

έτος 2021, και προέβλεπε ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες 

ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των 

δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτονόητο είναι ότι με τη διάταξη δεν 

απαγορεύεται η συμβατική και με τη βούληση του δικαιούχου συμβατική εκχώρηση 

της χρηματοδότησης που λαμβάνει. 

 

Άρθρο 21 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και την 30ή.6.2023, λόγω των 

έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, η αναστολή 

της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο 

Δημόσιο το 5% των νοσηλίων που εισπράττουν.   

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 9 

Η αναστολή της επιβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των ακινήτων, 

έως και τις 31.12.2022, για ακίνητα με άδεια οικοδομής μετά το 2006 ήταν ένα από 

τα πρώτα αναπτυξιακά φορολογικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη της 

οικονομίας στο τέλος του 2019, μετά τη λήξη της μακράς περιόδου δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας, για την τόνωση ενός πολύ σημαντικού κλάδου της 

ελληνικής οικονομίας, και ειδικότερα του κατασκευαστικού κλάδου. Η προσέλκυση 
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επενδύσεων στην αγορά ακινήτων κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, 

αποδεικνύεται αποτελεσματική και επωφελής για την οικονομία της χώρας μας. 

Επομένως η παράτασή του, έως και το τέλος του 2024, κρίνεται επιβεβλημένη, 

προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά των ακινήτων.   

 

Άρθρο 10 

Με έκτακτες ρυθμίσεις περιορισμένης διάρκειας υπήχθησαν, έως και τις 

31.12.2022, σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., της τάξεως του 

δεκατρία τοις εκατό (13%) και έξι τοις εκατό (6%) αντίστοιχα, μια σειρά από αγαθά 

και υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πολιτών και της οικονομίας 

κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Οι σύνθετες παράμετροι που 

διαμορφώνει η εξέλιξη της πανδημίας, καθώς και οι οικονομικές προκλήσεις, 

διεθνώς, που έχει επιφέρει η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, καθιστούν 

αναγκαία την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή σε αγαθά, 

απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προστασία, όπως οι μάσκες, τα αντισηπτικά, 

σε είδη αναγκαία για τη θεραπεία του ανθρώπου, όπως οι γραμμές, τα φίλτρα 

αιμοκάθαρσης και οι απινιδωτές, στον πολιτισμό και ειδικότερα τα εισιτήρια 

θεάτρων και ζωολογικών κήπων, τις εισαγωγές και παραδόσεις έργων τέχνης, αλλά 

και σε αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με τον τουρισμό, στα μη αλκοολούχα ποτά και 

τα αεριούχα νερά, καθώς και σε κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν ιδιαίτερα 

από τις επιπτώσεις της πανδημίας, και συγκεκριμένα τα γυμναστήρια και τις σχολές 

χορού. Ειδικότερα σημειώνεται ότι από 1ης.1.2023 εφαρμόζεται και στα εισιτήρια 

των κινηματογράφων ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) (αντί 

του 13% που ισχύει μέχρι 31.12.2022) που ήδη εφαρμόζεται στα εισιτήρια 

θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, καθώς πρέπει να μην υπάρχουν 

διαφορετικοί συντελεστές σε παρόμοια είδη ψυχαγωγίας,  και οι κινηματογράφοι 

χρήζουν υποστήριξης για τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας που προσφέρουν στους 

καταναλωτές. 

 

Άρθρα 11 και 12  

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. και αποσκοπούν στη 

διαμόρφωση λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα. 

 

Άρθρα 13 και 14 

Η αναπτυξιακή φορολογική πολιτική και η τόνωση της οικονομίας μέσα από τη 

στήριξη κλάδων δραστηριότητας που εισφέρουν σημαντικά στο ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν, αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, αναγκαία για 

την οικονομική ανάπτυξη μετά τη δεκαετή περίοδο της δημοσιονομικής 

προσαρμογής, αλλά και μετά την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι επιπτώσεις 

της οποίας έχουν περιοριστεί σημαντικά αλλά δεν έχουν εκλείψει οριστικά. 

 

Άρθρο 15  
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Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας κεφαλαίου από την οποία προκύπτει μείωση 

φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής 

τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως του ποσού της μείωσης του φόρου, απαιτείται 

έλεγχος της φορολογικής διοίκησης πριν από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού 

του φόρου. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν προκαλέσει δυσχέρειες και καθυστερήσεις 

στη διαδικασία υλοποίησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών της φορολογίας 

κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 16  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι η οικονομική 

δραστηριότητα των τουριστικών λεωφορείων έχει πληγεί από τη λήψη έκτακτων και 

αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19, 

κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

 

Άρθρο 17  

Το πλήθος των προσώπων με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που 

αδυνατούν λόγω της υφιστάμενης έλλειψης ρευστότητας της αγοράς να 

τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους  σ’ αυτήν, καθιστά την αξιολογούμενη ρύθμιση 

αναγκαία. 

 

Άρθρο 18  

Η ισχύουσα διαδικασία είναι παρωχημένη και σύνθετη, επιφέρει σημαντικό 

διοικητικό κόστος για την υλοποίησή της και οικονομική επιβάρυνση για τα 

δικαιούχα προσωρινής εισαγωγής πρόσωπα που επιλέγουν να ακινητοποιήσουν 

στην Ελλάδα τα οχήματά τους με ξένες πινακίδες, για την περίοδο που βρίσκονται 

στο εξωτερικό. Επιπλέον έχει ιδιαίτερο διοικητικό κόστος για τις Τελωνειακές Αρχές 

που καλούνται να την εφαρμόσουν. 

 

Άρθρο 19 

Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι το καθεστώς του άρθρου 10 του ν. 

2579/1998 εξυπηρετεί, λόγω απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών, τόσο τη 

Φορολογική Διοίκηση όσο και τους πολίτες και προκειμένου για την ομαλή 

μετάβαση των εμπλεκομένων μερών από το εν λόγω καθεστώς στο πλαίσιο 

φορολόγησης του ν. 4172/2013. 

 

Άρθρο 20 

Σκοπό της διάταξης αποτελεί η οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομάδων, η 

οποία είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους μετά την περίοδο της πανδημίας 

COVID, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν περιοριστεί αλλά δεν έχουν εκλείψει. 

 

Άρθρο 21 

Συνεπεία των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που έχουν προκύψει από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και δεδομένου του γεγονότος ότι οι Μονάδες Χρόνιας 
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Αιμοκάθαρσης παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όσους ασθενούν από COVID-19, 

καθίσταται αναγκαία η παράταση της αναστολής έως και την 30ή.6.2023. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 9 

Υποκείμενα στον Φ.Π.Α. πρόσωπα, φυσικά και νομικά, και νομικές οντότητες, που 

δραστηριοποιούνται στον  κλάδο της κατασκευής ακινήτων προς πώληση, αλλά και 

τους αγοραστές ακινήτων. 

 

Άρθρο 10 

Υποκείμενα στον Φ.Π.Α. πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που 
αφορούν στα αγαθά και τις υπηρεσίες για τις οποίες παρατείνεται η εφαρμογή 
μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., και κατ΄ επέκταση τους τελικούς 
καταναλωτές, λήπτες αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Υποκείμενα στο φόρο 
πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον  χώρο του 
κινηματογράφου και τους τελικοί καταναλωτές που λαμβάνουν τις εν  λόγω 
υπηρεσίες.  
 

Άρθρα 11 και 12   

Φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος.  
 

Άρθρα 13 και 14  

Αφορά στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα. 

 

Άρθρο 15 

Αφορά φορολογούμενους που συμβάλλονται σε πράξεις μεταβίβασης με επαχθή ή 

χαριστική αιτία, στις οποίες επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς ή 

γονικής παροχής, όσους αποκτούν περιουσία αιτία θανάτου, καθώς και 

συμβολαιογράφους. 

 

Άρθρο 16 

Αφορά στους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων. 
 

Άρθρο 17  

Αφορά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με βεβαιωμένες 

στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, που αιτούνται την πάγια ρύθμιση της υποπερ. 

Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107).  

 

Άρθρο 18  

Αφορά στα άτομα με συνήθη κατοικία εκτός Ελλάδος, τα οποία χρησιμοποιούν 

όχημα με ξένες πινακίδες κατά την παραμονή τους στη χώρα μας. 

 

Άρθρο 19 

Αφορά: α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και β) 

νομικά πρόσωπα. 
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Άρθρο 20 

Αθλητικές ομάδες που λαμβάνουν χρηματοδότηση ως ποσοστό επί φορολογικών 

εσόδων από τα τυχερά παίγνια. 

 

Άρθρο 21 

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αφορά στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 

που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

225/2000 (Α΄ 194). 

 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
                                  ΝΑΙ  Χ               ΟΧΙ      

 

Άρθρο 9:  παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (ν. 2859/2000, Α΄ 
248) 
Άρθρο 10: - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) 
                  - παρ. 2 άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),  
                  - άρθρο 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) 
                  - παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) 

- παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4949/2022 (Α΄126) 
 
Άρθρο 13:  παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 
Άρθρο 14: -άρθρο 90 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),  
                  -άρθρο 101 του ν. 4583/2018 (Α’212) 
                  -άρθρο 28 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) 
Άρθρο 15: -άρθρο 481 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31)  

                   -άρθρο 53 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) 

Άρθρο 17: άρθρο 294 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)  

Άρθρο 18: Παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ.247/13/01-03-1988 ΑΥΟ (Β΄195 και Β΄ 307 

για διόρθωση σφαλμάτων), η οποία έχει κυρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 

1839/1989 (Α΄ 90) 

Άρθρο 19 : άρθρο 46 ν. 4646/2019 (Α’ 201) 

Άρθρο 21: άρθρο 30 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του 

ν. 4797/2021 (Α΄66), και π.δ. 225/2000 (Α΄194) 

  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 

Πρόκειται για ρυθμίσεις φορολογικού περιεχομένου, οι 
οποίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του 
Συντάγματος δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
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ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

νομοθετικής εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου  
απαιτούνται   διατάξεις τυπικού νόμου.  
 
Η υπ’ αρ. Δ.247/13/01-03-1988 ΑΥΟ (Β΄195 και Β΄ 307 για 
διόρθωση σφαλμάτων), δύναται να τροποποιηθεί μόνο με 
διάταξη νόμου καθώς έχει κυρωθεί και έχει λάβει ισχύ 
νόμου με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 
90). 
 
 
Δεν προβλέπεται εξουσιοδότηση για εξαίρεση απαιτήσεων 
από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό. 
 
 
Καθώς η καταβολή του 5% των νοσηλίων προβλέπεται με 
νόμο, η αναστολή αυτής μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο 
με διάταξη νόμου. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να 
εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας, 
καθώς αφορούν φορολογικές και συναφείς υποχρεώσεις 
που απαιτούν ρητή νομοθετική πρόβλεψη. 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων 
δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των 
θεμάτων που προβλέπονται   
 
 

 

Συναφείς πρακτικές  

6. 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 9 και 10 

Η μείωση της τελικής τιμής των συγκεκριμένων 

αγαθών και υπηρεσιών που καταλαμβάνονται 

από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις, με οφέλη 

τόσο για τους δραστηριοποιούμενους στους 

συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας όσο 

και για τους τελικούς καταναλωτές των 

αγαθών, στο πλαίσιο της δύσκολης 

οικονομικής συγκυρίας λόγω της ενεργειακής 

κρίσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικότερα ως προς τη μείωση της τελικής 

αξίας των υπηρεσιών στους κινηματογράφους 

επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης  

των καταναλωτών στη ψυχαγωγία και η  

αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο του θεάματος. 

 

Άρθρο 13  

Παράταση στο καθεστώς των κινήτρων για 

τους φορολογούμενους, προκειμένου να 

προβούν σε λήψη υπηρεσιών από 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους 

κλάδους της οικοδομικής δραστηριότητας 

σχετικά με την αισθητική, λειτουργική και 

ενεργειακή αναβάθμιση  κτιρίων, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τους κλάδους της αγοράς που 

ασχολούνται με τις ίδιες ή και συναφείς 

δραστηριότητες. 

 

Άρθρο 14 
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Η μείωση των φορολογικών βαρών για τη 

μεταβίβαση ακινήτων.  

 

Άρθρο 15  

Η ευελιξία της ψηφιοποίησης της διαδικασίας 

των φορολογιών κεφαλαίου, η μείωση της 

γραφειοκρατίας, καθώς και η επιτάχυνση των 

συναλλαγών. 

 

Άρθρο 16  

Η ενίσχυση των ιδιοκτητών τουριστικών 

λεωφορείων, η δραστηριότητα των οποίων 

έχει περιοριστεί κατά το προηγούμενο 

διάστημα λόγω των έκτακτων και αναγκαίων 

μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο 17    

Με την αναστολή διευκολύνεται η υπαγωγή 

των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση 

οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, στην πάγια ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής της υποπερ. Α.2 της 

παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.  

 

Άρθρο 18  

Απλοποίηση διαδικασίας τελωνειακής 

ακινητοποίησης οχημάτων, με εξοικονόμηση 

ανθρώπινων πόρων. Υπάρχει όφελος για τα 

πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό 

(τουρίστες), καθώς με την προτεινόμενη 

ρύθμιση οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται 

με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. 

 

Άρθρο 19 

Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών κατά 

τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 

από επαχθή αιτία. 

 

Άρθρο 20 

Η είσπραξη αυτούσιας της χρηματοδότησης 

από τις αθλητικές ομάδες και η απρόσκοπτη 

διάθεσή της. 

 

Άρθρο 21 
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Ο στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η 

αποφυγή επιβάρυνσης  των Μονάδων Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης με την υποχρέωση καταβολής 

ποσοστού 5% υπέρ του Δημοσίου από τα 

νοσήλια που εισπράττουν για το χρονικό 

διάστημα από την 1η.1.2020 έως και την 

30ή.6.2023. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 9 και 10 

Η τόνωση της αγοράς στους σχετικούς κλάδους 

δραστηριότητας και συγκεκριμένα στον 

κατασκευαστικό, την εστίαση, τις μεταφορές, 

τον τουρισμό και τον πολιτισμό.    

 
Άρθρα 11 και 12  

Η προσέλκυση φορολογικών κατοίκων υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας για την εξασφάλιση 

της επίτευξης των στόχων του άρθρου 5 Α 

Κ.Φ.Ε. 

 

Άρθρο 13 

Η προώθηση της πράσινης μετάβασης της 

οικονομίας και της κοινωνίας.  

 

Άρθρο 14 

Η τόνωση της αγοράς των ακινήτων και του 

κατασκευαστικού και τεχνικού κλάδου και η 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

πολιτών.  

 

Άρθρο 15   

Η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές. 

 

Άρθρο 16    

Η στήριξη του τουριστικού τομέα. 

 

Άρθρο 17  

Η διασφάλιση της ομαλής είσπραξης των 

δημοσίων εσόδων και η τόνωση της αγοράς.   

 

Άρθρο 18 

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού της 

τελωνειακής υπηρεσίας σε άλλες κρισιμότερες  

ελεγκτικές τελωνειακές διαδικασίες με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση εργατοωρών. 

Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των 

ομογενών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο κάνουν 
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χρήση του καθεστώτος προσωρινής 

εισαγωγής, καθώς και της γραφειοκρατικής 

διαδικασίας στην οποία περιέρχονται. 

 

Άρθρο 19 

Ομαλή μετάβαση των εμπλεκομένων μερών 

από το καθεστώς φορολόγησης της 

μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 

με την καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών 

φόρου, στο πλαίσιο φορολόγησης του ν. 

4172/2013. 

 

Άρθρο 20 

Η διάταξη που τροποποιείται είναι 

περιορισμένης ισχύος και, ως εκ τούτου δεν 

υφίστανται μακροπρόθεσμοι στόχοι. 

 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     Χ 

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

Άρθρο 17  
Με την παράταση της αναστολής ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων διευκολύνεται η υπαγωγή στην πάγια 
ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Α’ 107) των βεβαιωμένων 
οφειλών, στις Δ.Ο.Υ., το Κέντρο Βεβαίωσης και 
Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), καθώς και το Κέντρο 
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ψηφιακά με τη χρήση των 
υφιστάμενων σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του 
πληροφοριακού συστήματος «TAXIS», χωρίς να 
απαιτείται επίσκεψη σε Υπηρεσία της Φορολογικής 
Διοίκησης, με συνέπεια τη μείωση του διοικητικού 
βάρους και την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
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Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε:  

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

9 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στον  

υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς 

πώληση, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έως τις 31.12.2024, 

προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην 

επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Η εν λόγω 

ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων φορολογικής 

πολιτικής με αναπτυξιακή διάσταση και αποσκοπεί στην 

τόνωση της αγοράς ακινήτων και την προσέλκυση επενδύσεων, 

ενώ λειτουργεί και προς όφελος των αγοραστών ακινήτων. 

10 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η παράταση 
ισχύος των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. 
της τάξεως του δεκατρία τοις εκατό (13%) και έξι τοις εκατό (6%) 
αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών που περιγράφονται στην  παρ. 
47 και τις παρ. 50, 51, 52, 53 και 54 του Κεφαλαίου Α’  του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α, και ειδικότερα αφορά 
υλικά αιμοκάθαρσης, απινιδωτές, μάσκες, αντισηπτικά, μέσα 
ατομικής υγιεινής και προστασίας, μη αλκοολούχα ποτά και 
αεριούχα νερά, αντικείμενα τέχνης. Η χορήγηση της παράτασης 
αφορά και τα περιγραφόμενα στις παρ. 1α, 1β, 1γ, 6, 9 και 10  
του Κεφαλαίου Β’, και ειδικότερα, μεταφορές προσώπων και 
των αποσκευών τους, εισιτήρια ζωολογικών κήπων, την 
εστίαση, καθώς και υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών 
χορού. Με την παρ. 9 προβλέπεται η υπαγωγή στον 
υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) των 
εισιτηρίων κινηματογράφου, προς όφελος των καταναλωτών 
αλλά και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων του κλάδου λόγω 
της μικρότερης οικονομικής επιβάρυνσης. 
 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη 

διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και στη μείωση των τελικών 
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τιμών των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές, καθώς και στην τόνωση της ζήτησης αυτών. 

11 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, τροποποιείται η παρ. 3 του 

άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και 

προβλέπεται πως η αίτηση της υπαγωγής συνοδεύεται από 

αποδεικτικό, για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της 

επένδυσης της περ. β’ της παρ. 1, σε λογαριασμό 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, 

προκειμένου να επιβεβαιώνεται, ήδη κατά τον χρόνο υποβολής 

της αίτησης, η μεταφορά των ελάχιστων κεφαλαίων για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, καθώς επίσης τροποποιείται 

και η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της 

φορολογικής αρχής. Επιπλέον αποσαφηνίζεται η συνολική 

φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων αλλοδαπής 

προέλευσης των φυσικών προσώπων που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε., σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος δεν υλοποιήσει την επένδυση σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο  άρθρο 5Α, ενώ συμπληρώνονται και οι 

εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 9 και 10 του ίδιου άρθρου 

για να αποσαφηνισθεί το περιεχόμενο της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

καθώς και της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

12 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, εισάγεται αφενός μεταβατική 

διάταξη ειδικά για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 ώστε να 

εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε., 

λαμβάνοντας υπόψη τη συμπλήρωση του νομοθετικού 

πλαισίου με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 3 και 

αφετέρου προβλέπεται ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, 

μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 

στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης μέχρι την 15η.12.2022 

και αντιστοίχως παρατείνεται και η προθεσμία για την έκδοση 

απόφασης της φορολογικής διοίκησης έως την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2022. 

13 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται για δύο 

επιπλέον έτη η παροχή έκπτωσης φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων κατά σαράντα τοις εκατό (40%), για τις δαπάνες που 

καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους. Η έκπτωση του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες 

αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 

31.12.2024, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, 

σε περίοδο τεσσάρων (4) φορολογικών ετών και για ανώτατο 

συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η 
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απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή 

τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

14 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται για δύο επιπλέον 

έτη η αναστολή της ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος με την οποία επιβάλλεται φόρος στο 

εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. 

Η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε.  έχει ανασταλεί διαδοχικά 

από 1.1.2015 έως και 31.12.2022. 

15 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζεται η διαδικασία 

για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία 

κεφαλαίου, μέσω της κατάργησης του ελέγχου από τη 

Φορολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή 

τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και 

γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω 

των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη 

αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης 

του φόρου. Επιπλέον, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για 

την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία 

καθορίζονται τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο 

τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των 

υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας 

κεφαλαίου, με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία. 

16 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διαμορφώνεται το πλαίσιο 

στήριξης και για το 2023, των επαγγελματιών ιδιοκτητών 

τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική 

δραστηριότητα έχει περιοριστεί λόγω  των περιορισμών και των 

συνεπειών που επέφερε η πανδημία COVID-19 και προβλέπεται 

η καταβολή μειωμένων τελών, αντίστοιχων με τα τέλη που 

καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία. 

17  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η συνέχιση της 

αναστολής της ισχύος, από 28.10.2022 έως και 27.10.2023, της 

υποπερ. γ΄ της περ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου 

άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) που αφορά στις 

προϋποθέσεις πιστοποίησης ανεξάρτητου εκτιμητή και την 

παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, 

διευκολύνοντας τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές 

οντότητες να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες στη Φορολογική 

Διοίκηση οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά 

την υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 

4152/2013.   

18 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παρ. 2 του  

άρθρου 4 της ν. Δ.247/88 ΑΥΟ (Β΄ 195 & Β΄307 για διόρθωση 

σφαλμάτων) και καταργείται η διαδικασία της σφράγισης και 
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αποσφράγισης των οχημάτων με ξένες πινακίδες που έχουν 

υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την 

τελωνειακή ακινητοποίηση, η οποία σήμερα πραγματοποιείται 

από τις τελωνειακές αρχές, προκειμένου να πραγματοποιείται 

αυτή με ευθύνη του δικαιούχου προσώπου με την παροχή 

εγγύησης για την κάλυψη των δασμοφορολογικών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα. 

19 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι και τις 

31.12.2024 η ισχύς του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 για 

καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση 

από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, 

αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περ. β', γ' και δ' των παρ. 1 

και 2 του άρθρου αυτού (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, 

λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ). 

20 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του 

άρθρου δεκάτου έκτου του ν. 4787/2021, ώστε να εφαρμόζεται 

και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το έτος 2021, και 

προέβλεπε ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές 

ομάδες ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά 

παίγνια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 

2961/2001 είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των 

δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 

εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των 

δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα. 

21 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται εκ νέου, έως και τις 

30ή.6.2023, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 

αναστέλλεται, λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν 

ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, η υποχρέωση 

καταβολής του 5% που οφείλουν να καταβάλλουν οι Μονάδες 

Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο από τα νοσήλια που 

εισπράττουν. 

 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη  

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος 

 

Βλ. συνημμένη  
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων        

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου    Χ       

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ Χ Χ     

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ   Χ  Χ     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

  Χ    

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών Χ Χ Χ    

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 13: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση φόρου εισοδήματος μέχρι τις 31.12.2024 στα φυσικά 

πρόσωπα, κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, και 

επιπλέον, ενισχύεται η φορολογική διαφάνεια και συμμόρφωση, καθώς ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του 

φόρου τίθεται η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

Άρθρο 14:  Η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεταβίβαση ακινήτων.   

Άρθρο 15: Τα οφέλη της ρύθμισης συνίστανται στην επιτάχυνση των συναλλαγών των μεταβιβάσεων, καθώς και στην 

απλούστευση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών.        

Άρθρο 17: Το όφελος της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με 

βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση να τακτοποιήσουν με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις υποχρεώσεις τους 

με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά.    

Άρθρο 18: Η σχετική ρύθμιση, αποσκοπεί  στην απλοποίηση της διαδικασίας της τελωνειακής ακινητοποίησης οχημάτων με 

ξένες πινακίδες, κατά την παραμονή των δικαιούχων προσώπων στο εξωτερικό (τουρίστες), με οφέλη τόσο την εξοικονόμηση   

χρόνου για τους υπαλλήλους των Τελωνείων, όσο και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. 
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  19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο  Χ Χ        

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 9: Καθώς η αναστολή του Φ.Π.Α. συνδέεται με τη μη άσκηση δικαιώματος έκπτωσης από τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιπλέον ο ήδη εκπεσθείς φόρος διακανονίζεται και καταβάλλεται 

κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναμένεται 

επιβάρυνση στο δημοσιονομικό κόστος.  

Άρθρο 10: Αναμένεται μείωση εσόδων από την παράταση της επιβολής μειωμένων και υπερμειωμένων 

συντελεστών Φ.Π.Α. σε κάποια αγαθά και υπηρεσίες.     

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 
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Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 

 
Χ  
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Άρθρα 9 έως 17   

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  

Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης,  

- Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας  

133



-Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  

- Δ/νση Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου  

- Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών  
 
Άρθρο 18 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ 
Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών 
Καθεστώτων και Απαλλαγών   

 Διεθνής διαβούλευση 
 

 
 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Επί των γενικών αρχών («επί της 
αρχής») των  αξιολογούμενων 
ρυθμίσεων δεν διατυπώθηκαν 
σχόλια. 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν Μηδέν (0) 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Μηδέν (0) 

Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Επί του άρθρου 9 (πρώην άρθρου 
1) περί παράτασης της 
δυνατότητας υπαγωγής στο 
καθεστώς αναστολής του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα 
ακίνητα διατυπώθηκαν έξι (6) 
σχόλια από έξι (6) συμμετέχοντες. 
 
Επί του άρθρου 10 (πρώην 
άρθρου 2) περί παράτασης ισχύος 
μειωμένων και υπερμειωμένων 
συντελεστών Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για 
ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες 
διατυπώθηκαν επτά (7) σχόλια 
από έξι (6) συμμετέχοντες. 
 
Επί του άρθρου 11 (πρώην 
άρθρου 3) περί ορισμού 
αποδεικτικού για τη μεταφορά του 
ελάχιστου ποσού της επένδυσης 
για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α 
Κ.Φ.Ε. υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο 
από έναν (1) συμμετέχοντα. 
 
Επί του άρθρου 13 (πρώην 
άρθρου 5) περί παράτασης της 
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ισχύος της μείωσης του φόρου 
εισοδήματος για δαπάνες 
αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 
39Β Κ.Φ.Ε. διατυπώθηκε ένα (1) 
σχόλιο από έναν (1) 
συμμετέχοντα. 
 
Επί του άρθρου 14 (πρώην 
άρθρου 6) περί παράτασης της 
αναστολής ισχύος του άρθρου 41 
Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου 
υπεραξίας από μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας διατυπώθηκε 
ένα (1) σχόλιο από έναν (1) 
συμμετέχοντα. 
 
Επί του άρθρου 16 (πρώην 
άρθρου 8) περί παράτασης ισχύος 
των μειωμένων τελών 
κυκλοφορίας τουριστικών 
λεωφορείων και για το έτος 2023 
διατυπώθηκε ένα (1) σχόλιο από 
έναν (1) συμμετέχοντα. 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν Μηδέν (0) 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Επί του άρθρου 9 (πρώην 1): Τα 
σχόλια αφορούσαν πρόταση για 
αφαίρεση της ετήσιας δαπάνης 
μίσθωσης κατοικίας από το τυχόν 
καθαρό εισόδημα από εκμίσθωση 
ιδιόκτητης κατοικίας και εφόσον 
υφίσταται διαφορά, αφαίρεση 
αυτής από τον φόρο εισοδήματος, 
στις περιπτώσεις μετάθεσης 
δημοσίων λειτουργών, γενικότερα 
ζητήματα ορθότητας του 
φορολογικού συστήματος και του 
ΦΠΑ, το υφιστάμενο καθεστώς του 
ΦΠΑ στη ναύλωση των 
επαγγελματικών τουριστικών 
σκαφών, καθώς και πρόταση για 
μείωση του ΦΠΑ σε οικοδομικά 
υλικά, παροχή υπηρεσιών, 
απαλλαγή από ΦΠΑ της αγοράς 
ακινήτου στο πλαίσιο του 
προγράμματος στέγασης για νέους 
έως τριάντα εννέα (39) ετών που 
αναμένεται να ανακοινωθεί. Τα  
σχόλια δεν έγιναν αποδεκτά διότι 
δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο 
της προτεινόμενης ρύθμισης, ενώ 
εκείνα που αφορούν συναφή 
ζητήματα με την προτεινόμενη 
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ρύθμιση δεν ενσωματώνονται,  
καθώς έχουν ήδη τύχει 
επεξεργασίας και αξιολόγησης 
κατά τη θεσμοθέτηση  της εν λόγω 
ρύθμισης. 
Επί του άρθρου 10 (πρώην 2):  Τα 
σχόλια αφορούσαν πρόταση για 
πρόβλεψη μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ 13% στα κέρδη τουριστικών 
πακέτων για το φορολογικό έτος 
2023, την επιβολή ΦΠΑ 13% στις 
αμοιβές δικηγόρων – 
συμβολαιογράφων – δικαστικών 
επιμελητών και στις συναλλαγές με 
κτηματολογικά γραφεία και 
υποθηκοφυλακεία και τη μη 
απαλλαγή των αμοιβών των 
εμμίσθων δικηγόρων από τον ΦΠΑ, 
καθώς και πρόταση για την 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενός 
ελάχιστου ποσού κατανάλωσης 
στην ύδρευση, την ενέργεια, τις 
τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο 
(internet) και την παράταση του 
άρθρου 46 του ν. 4646/2019 για τη 
φορολογία μεταβίβασης 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. Τα 
εν λόγω σχόλια δεν έγιναν 
αποδεκτά διότι δεν αφορούν το 
αντικείμενο της προτεινόμενης 
ρύθμισης και σχετίζονται με 
ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω 
επεξεργασίας και διαβούλευσης με 
τους αρμόδιους φορείς. 
 
Επί του άρθρου 11 (πρώην 3): Το 
σχόλιο δεν έγινε αποδεκτό, διότι 
δεν αφορά στο αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 
 
Επί του άρθρου 13 (πρώην 5): Το 
σχόλιο δεν έγινε αποδεκτό, διότι 
δεν αφορά στο αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης που 
αναφέρεται ειδικά στην παράταση 
της ισχύος της μείωσης του φόρου 
εισοδήματος για δαπάνες 
αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 
39Β Κ.Φ.Ε. 
 
Επί του άρθρου 14 (πρώην 6): Το 
σχόλιο δεν έγινε αποδεκτό, διότι 
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δεν αφορά στο αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης που 
αναφέρεται σε παράταση 
αναστολής του εν λόγω φόρου. 
 
Επί του άρθρου 16 (πρώην 8): Το 
σχόλιο δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό, λόγω του έκτακτου 
χαρακτήρα της προτεινόμενης 
ρύθμισης, εξαιτίας της πανδημίας. 

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρο 78 παρ.4 του Συντάγματος 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 

Κανονισμός 

 

 
  

Οδηγία 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, Παράρτημα ΙΙΙ, 
Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις  

Άρθρο 9 

Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής 

στο καθεστώς αναστολής του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα 

ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 4α και 5 

άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

  

1. Η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα 

Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), 

τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο ως 

προς την ημερομηνία λήξης της 

αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α., β) με 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρ. 4α και η παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Κώδικα Φ.Π.Α.  έχουν ως εξής: 

 

4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, 

κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, 

αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 
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τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η 

παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:  

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον 

φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς 

πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά 

μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του 

Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 

και 2α του παρόντος άρθρου και 

επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 

ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο 

των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του 

υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο 

υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με 

τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του 

φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο 

προς διακανονισμό.».  

 

2. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε 

εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 

31.12.2022, παρατείνονται έως τις 

31.12.2024.  

 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα 

Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, μετά από εισήγηση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να ορίζεται 

κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, 

καθώς και για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 

4α.». 

31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα 

ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του 

παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος 

μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά 

το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω 

ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την 

αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει 

κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το 

ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε 

ακίνητο προς διακανονισμό.  

 Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 

31η.10.2022 για τις άδειες με χρόνο 

έκδοσης έως και την 30ή.4.2022, ενώ για 

άδειες που εκδίδονται από την 1η.5,2022 

και εφεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία από 

την έκδοση της άδειας, η οποία δεν μπορεί 

να υπερβεί την 31η.12.2022.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

μπορεί: α) να ορίζεται κάθε διαδικαστικό 

θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

άρθρου αυτού, και β) να τροποποιούνται οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α, 

εφόσον η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί από 

1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδομής 

έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, 

καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό 

διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του 

καθεστώτος. 

Άρθρο 10 

Παράταση ισχύος μειωμένων και 

υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για 

ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - 

Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α και Β 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα 

Φ.Π.Α. 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), τροποποιείται α) ως 

προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου 

 

 

 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 

έχει ως εξής:  

 

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ 

«Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε 
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συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή 

του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις 

εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.), στα μη αλκοολούχα ποτά 

και αεριούχα νερά, στις μεταφορές 

προσώπων και των αποσκευών τους, 

καθώς και στην εστίαση και το 

τουριστικό πακέτο και β) ως προς την 

εξειδίκευση της παραπομπής στις 

ρυθμιζόμενες περιπτώσεις, και η παρ. 2 

του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ 

«Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε 

μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως 

τροποποιούνται με τις περ. α’, γ’ και δ’ 

της παρ. 1 εφαρμόζονται από την 

1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.». 

 

2. Οι παρ. 9 και 10 του του Κεφαλαίου Β’ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) 

τροποποιούνται ως προς τον χρόνο 

ισχύος του μειωμένου συντελεστή 

Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται 

από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης 

χορού, και διαμορφώνονται ως εξής: 

«9. Η παροχή υπηρεσιών από 

γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και 

τις 30.6.2023. 

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές 

εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως 

και τις 30.6.2023 και εφόσον δεν 

απαλλάσσονται με το άρθρο 22.». 

 

3. Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 

πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως 

προς τον χρόνο ισχύος του 

υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που 

εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής 

μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 21» του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης αξίας, ν. 2859/00, 

όπως τροποποιούνται από την παρ 1, 

εφαρμόζονται από την 01.06.2020 έως και 

την 31.12.2022.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. έχουν 

ως εξής: 

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια 

από την 1η.10.2021 έως και την 31.12.2022. 

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές 

εκμάθησης χορού από την 1η.10.2021 έως 

και την 31.12.2022   και εφόσον δεν 

απαλλάσσονται με το άρθρο 22.». 

 

  

 

 

 

 

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 

20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 έχει ως εξής: 

 

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31.12.2022.» 
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υγιεινής και προστασίας, και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 

30.6.2023.». 

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του 

Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ», του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. 

τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος 

του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις 

εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές 

αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, 

και διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του 

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται 

έως και τις 30.6.2023 και μετά την 

ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά 

υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 

Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).». 

 

5. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 

4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως 

προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου 

συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) 

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στην 

εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις 

παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής 

αξίας από τον δημιουργό τους ή τους 

διαδόχους του και διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του 

νόμου μέχρι και τις 30.6.2023.». 

 

6. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 

4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως 

προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου 

συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) 

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα 

εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη 

δημοσίευση του παρόντος και 

εφαρμόζεται μέχρι και τις 30.6.2023.». 

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου 

Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα 

Φ.Π.Α. έχει ως εξής: 

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του 

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως 

και την 31.12.2022  και μετά την 

ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται 

στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.» 

 

 

 

  

 

 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 

έχει ως εξής: 

« 2. Η παρ. 1 ισχύει  από την ψήφιση του 

νόμου μέχρι την 31η.12.2022.». 

 

 

 

 

 

 

 Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 

έχει ως εξής: 

 

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση 

του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 

31.12.2022.». 

 

 

 

 

 

 

Η παρ. 54 του Κεφαλαίου Α΄ του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. έχει ως 

εξής: 

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο 

συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της 

παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις 
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7. Η παρ. 54 του του Κεφαλαίου Α’ 

«ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248)  

τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος 

του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις 

εκατό (6%) Φ.Π.Α., στους απινιδωτές της 

ΔΚ ΕΧ 9018 και διαμορφώνεται ως εξής: 

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο 

συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της 

παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) 

και ισχύει έως και τις 30.6.2023.». 

 

8. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’, 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248)  , 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων 

και συναυλιών για τα οποία ο 

συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι 

τοις εκατό (6%).»   

 

9. Στο Κεφάλαιο Β «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 

2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται νέα παρ. 

1δ, ως εξής: 

«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα 

οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται 

σε έξι τοις εκατό (6%) από 1.1.2023 έως 

και τις 30.06.2023.»   

 

 

εκατό (6%) και ισχύει έως και την 

31η.12.2022.». 

 

Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 

2859/2000, Α΄ 248)  , έχει ως εξής: 

«1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια 

θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για 

τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται 

σε έξι τοις εκατό (6%).»   

 

 

Άρθρο 11  

Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά 

του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για 

την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και 

συμπλήρωση εξουσιοδοτικών 

διατάξεων – Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 

και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. 

 

Το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) 

τροποποιείται α) στην παρ. 3, αα) στο 

πρώτο εδάφιο με την προσθήκη 

αποδεικτικού για τη μεταφορά του 

  

 

 

 

Άρθρο 5 Α  Κ.Φ.Ε.  

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική 

τους κατοικία στην Ελλάδα 

 

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, 

που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του 

στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε 

142



ελάχιστου ποσού της επένδυσης που 

συνυποβάλλεται στη Φορολογική 

Διοίκηση, αβ) στο τρίτο εδάφιο με την 

αντικατάσταση του μήνα Σεπτεμβρίου 

από τον μήνα Ιούνιο, β) στην παρ. 5, βα) 

στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη περ. 

β’ και αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης 

διάταξης ως περ. α’, ββ) με νομοτεχνικές 

βελτιώσεις, γ) στις παρ. 9 και 10 ως προς 

το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το 

άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 5Α 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος 

που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη 

φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, 

που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία 

του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2, για το 

εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της 

Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα 

οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της 

φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, 

και 

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή 

συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια 

της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2, ή μέσω 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 

στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει 

την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, 

σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες 

ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα 

ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. 

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών 

(3) ετών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης κατά την παράγραφο 3.  

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2, για το 

εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 

 α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της 

Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα 

οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της 

φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, 

και 

 β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή 

συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια 

της περίπτωσης στ` του άρθρου 2, ή μέσω 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο 

οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την 

πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε 

ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή 

μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το 

ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την 

παράγραφο 3. 

 Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση 

της περίπτωσης β`, εφόσον πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και 

διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 

4251/2014, όπως ισχύει. 

 Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε 

φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του 

που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την 

έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του 

παρόντος Κώδικα. 

 2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην 

παράγραφο 3, η υπαγωγή του 

φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό 

πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό 

143



Δεν απαιτείται να συντρέχει η 

προϋπόθεση της περίπτωσης β’, εφόσον 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει 

αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής 

για επενδυτική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως 

ισχύει. 

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται 

σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά 

του που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά 

την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην 

παράγραφο 3, η υπαγωγή του 

φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό 

πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό 

έτος φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως 

του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε 

στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει 

τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση 

της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε 

συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια 

της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2, και 

στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 

ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό 

πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της φορολογίας δωρεών, 

κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο 

φόρος της παραγράφου αυτής 

καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε 

μία (1) δόση μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και 

δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές 

υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά 

υπόλοιπα των προσώπων που έχουν 

υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει 

καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα 

έτος φόρο κατ` αποκοπή, ανεξαρτήτως του 

ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της 

εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό 

του πρόσωπο, κατά την έννοια της 

περίπτωσης στ` του άρθρου 2, και στην 

περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου 

ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για 

κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας 

δωρεών, κληρονομιών και γονικών 

παροχών. Ο φόρος της παραγράφου αυτής 

καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία 

(1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν 

συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές 

υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα 

των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν 

φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια 

αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα 

εισοδήματα που καλύπτονται από τον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν 

συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε 

φορολογικής τους υποχρέωσης στην 

Ελλάδα. 

 Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις 

του παρόντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει 

να αποδώσει το κατ` αποκοπή ποσό φόρου 

εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση 

της αίτησής του κατά την παράγραφο 3. 

 3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής 

κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν 

άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική 

Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 

31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού 

έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται 

να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή 

κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα 
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στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που 

καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι 

οποιασδήποτε φορολογικής τους 

υποχρέωσης στην Ελλάδα. 

Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος το φυσικό 

πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ’ 

αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) 

ημερών από την έγκριση της αίτησής του 

κατά την παράγραφο 3. 

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής 

κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν 

άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική 

Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι 

την 31η Μαρτίου του εκάστοτε 

φορολογικού έτους και συνοδεύεται από 

αποδεικτικό για τη μεταφορά του 

ελάχιστου ποσού της επένδυσης της περ. 

β’ της παρ. 1 σε λογαριασμό 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

εγκατεστημένου στην Ελλάδα. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

εισοδήματος που προκύπτει στην 

αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και 

φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη 

μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία 

στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου 

φορολογικού έτους. Η Φορολογική 

Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει 

απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την 

απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 

υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση 

της αίτησης του φορολογούμενου 

εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής 

στις διατάξεις του παρόντος πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΦΔ, 

για τον φορολογούμενο και για κάθε 

που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 

και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική 

τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του 

προηγούμενου φορολογικού έτους. Η 

Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση 

και εκδίδει απόφαση, με την οποία την 

εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της 

αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης του 

φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο 

έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του 

φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του 

ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε 

συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της 

περ. στ’ του άρθρου 2 για το οποίο 

επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 

αυτού. 

 Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή 

του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 

φορολογική κατοικία του μέχρι την 

υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική 

Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές 

του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά 

της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω 

φορολογουμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής 

συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.». 

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για 

το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του 

φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του 

στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 

λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) 

φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε 

(15) φορολογικών ετών. 

 5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις 

διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο 

φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο 

το οριζόμενο στην παρ. 2 κατ’ αποκοπή 

ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και από το 
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συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια 

της περ. στ' του άρθρου 2 για το οποίο 

επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 

αυτού. 

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή 

του το κράτος στο οποίο είχε την 

τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι 

την υποβολή της αίτησής του. Η 

Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις 

φορολογικές αρχές του κράτους αυτού 

σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής 

κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς 

διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές 

ισχύουν.  

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος αρχίζει από το πρώτο 

φορολογικό έτος για το οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού 

προσώπου για την υπαγωγή του στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει 

μετά το πέρας δεκαπέντε (15) 

φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

δύναται να παραταθεί πέραν των 

δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται 

στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον: 

α) σε κάποιο φορολογικό έτος δεν 

καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην 

παρ. 2 κατ΄ αποκοπή ποσό φόρου, παύει 

να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος 

και από το οικείο φορολογικό έτος και 

εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο 

εισόδημά του βάσει των γενικών 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή 

β) διαπιστωθεί μετά την παρέλευση της 

τριετίας ότι δεν ολοκλήρωσε την 

επένδυση κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ 

της παρ. 1, αίρεται η υπαγωγή του στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου από το 

έτος ένταξής του και φορολογείται για το 

παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των 

γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.  

οικείο φορολογικό έτος και εφεξής 

φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά 

του βάσει των γενικών διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα. 

 Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, το 

συνολικό ποσό του καταβλητέου στην 

ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα 

αλλοδαπής προέλευσης του οικείου 

φορολογικού έτους, δεν δύναται να 

υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ που ορίζεται στην παρ. 2. Το 

καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει 

βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα 

αλλοδαπής προέλευσης του έτους αυτού, 

μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου 

της παρ. 2 για το οικείο φορολογικό έτος. Η 

μείωση του φόρου εισοδήματος που 

προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει το 

καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει 

για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης 

βάσει της νομοθεσίας.» 

 6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε 

οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη 

διάρκεια της προβλεπόμενης στην 

παράγραφο 4 εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος να υποβάλει αίτηση για την 

ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις 

αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό 

πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα 

με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό 

έτος εντός του οποίου υποβάλλει την 

αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν 

υποχρεούται στην καταβολή του 

οριζόμενου κατ` αποκοπή ποσού φόρου για 

το έτος αυτό. 

 7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για 

το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου 

που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, 

το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του παρόντος, υποβάλλεται και η 

καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος 

Κώδικα. 
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συνολικό 

ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή 

φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής 

προέλευσης των αντίστοιχων 

φορολογικών ετών, δεν δύναται να 

υπολείπεται του ποσού των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατ’ έτος, που 

ορίζεται στην παρ. 2. Το καταβλητέο 

ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει 

της νομοθεσίας για το εισόδημα 

αλλοδαπής προέλευσης των ετών αυτών, 

μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό 

φόρου της παρ. 2 για τα εκάστοτε 

φορολογικά έτη. Η μείωση του φόρου 

εισοδήματος που προβλέπεται στο 

δεύτερο εδάφιο δεν δύναται να 

υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του 

φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα 

αλλοδαπής προέλευσης βάσει της 

νομοθεσίας. 

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε 

οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη 

διάρκεια της προβλεπόμενης στην 

παράγραφο 4 εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος να υποβάλει αίτηση για την 

ανάκληση της υπαγωγής του στις 

διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση 

ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο 

υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις 

γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος 

εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση 

ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται 

στην καταβολή του οριζόμενου κατ’ 

αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό. 

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

για το φορολογητέο εισόδημα του 

προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις 

του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει 

στην ημεδαπή, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή 

του φόρου διενεργείται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος 

Κώδικα.  

 8. Με την καταβολή του κατ` αποκοπή 

ποσού φόρου της παραγράφου 2 

εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση 

του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί 

στις διατάξεις του παρόντος για εισόδημα 

που προκύπτει στην αλλοδαπή και το 

φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο 

κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που 

βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται οι επιλέξιμες 

κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος 

διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία 

απόδειξης της επένδυσης, η 

παρακολούθηση της διατήρησης της 

επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος. 

 10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της 

φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια 

υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και 

έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η 

υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου.» 
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8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή 

ποσού φόρου της παραγράφου 2 

εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση 

του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί 

στις διατάξεις του παρόντος για 

εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή 

και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται 

από φόρο κληρονομιών ή δωρεών 

περιουσίας που βρίσκεται στην 

αλλοδαπή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται οι επιλέξιμες 

κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος 

διατήρησής τους στην Ελλάδα, η 

χορήγηση της δυνατότητας μεταβολής 

της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας, η 

διαδικασία απόδειξης ολοκλήρωσης της 

επένδυσης εντός της τριετίας, η 

παρακολούθηση της διατήρησης της 

επένδυσης και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής 

στις διατάξεις του παρόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 

της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια 

υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και 

έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά 

που συνοδεύουν την αίτηση, η 

διαδικασία υποβολής του αιτήματος του 

φορολογούμενου για τη διαπίστωση 

ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι 

προθεσμίες έκδοσης πράξεων της 

Διοίκησης, η διαδικασία ανάκλησης της 

παρ. 6, η ανάκληση της υπαγωγής μετά 

την παρέλευση τριετίας σε περίπτωση μη 

πραγματοποίησης ή μη ολοκλήρωσης της 

επένδυσης, η υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή 

του φόρου, καθώς και κάθε άλλο 
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αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.» 

 

2. α) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 5Α 

του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται 

με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύoυν για 

περιπτώσεις υπαγωγής στην εναλλακτική 

φορολόγηση από το έτος 2022 και 

εφεξής. 

β) Η παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 

4172/2013, όπως τροποποιείται με την 

παρ. 1 του παρόντος, ισχύει για τα 

φορολογικά έτη 2021 και επόμενα. 

Άρθρο 12  

Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και 

παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης για τα έτη 2020, 2021 

και 2022 του άρθρου 5 Α του Κ.Φ.Ε. – 

Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.    

 

Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και 

παράταση προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής 

στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

για τα έτη 2020, 2021 και 2022 του 

άρθρου 5 Α Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 

81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.   

 

Η παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 

4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται με 

την προσθήκη περ. β’ και γ’ και την 

υποδιαίρεση του πρώτου εδαφίου ως 

περ. α’ και διαμορφώνεται ως εξής: 

«81.α. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με 

πρώτο έτος υπαγωγής στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για 

το εισόδημα που προκύπτει στην 

αλλοδαπή του άρθρου 5 Α του 

παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, 

κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του 

ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το 

κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 

του άρθρου αυτού για το εισόδημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρ. 81 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  

«81. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο 

έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α 

του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, 

κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου 

άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ 

αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του 

άρθρου αυτού για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το 

φορολογικό έτος 2021 έως και την 

20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται 

στο καθεστώς του άρθρου 5Α του παρόντος 

και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της 

υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 

2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου 

άρθρου, ανακαλούνται.» 
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που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το 

φορολογικό έτος 2021 έως και την 

20ή.7.2022, εξακολουθούν να 

υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5 

Α του παρόντος και εκδοθείσες 

αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους 

για το φορολογικό έτος 2021, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου 

άρθρου, ανακαλούνται.    

β. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα 

που προκύπτει στην αλλοδαπή του 

άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 

2020 και 2021, η προϋπόθεση της περ. 

β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 

πληρούται εφόσον διαπιστωθεί ότι 

ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην 

ίδια διάταξη επένδυση εντός της 

τιθέμενης προθεσμίας των τριών (3) 

ετών από την υποβολή της αίτησης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 

του ίδιου άρθρου.  

γ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, 

η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α 

υποβάλλεται στη Φορολογική 

Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο 

μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2022. Η 

Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την 

αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την 

οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, 

έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.» 

Άρθρο 13  

Παράταση ισχύος της μείωσης του 

φόρου εισοδήματος για δαπάνες 

αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β 

Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 

66 ν. 4646/2019 

 

Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 

4646/2019 (Α’ 201) τροποποιείται με την 

παράταση της ισχύος της μείωσης του 

φόρου εισοδήματος για δαπάνες 

Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, 

η οποία έχει ως εξής: 

«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο 

προστίθεται με το άρθρο 16 του παρόντος, 

εφαρμόζονται για δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 

που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 

31.12.2022.». 
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αναβάθμισης κτιρίων σύμφωνα με το 

άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) και η 

παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το 

οποίο προστίθεται με το άρθρο 16 του 

παρόντος, εφαρμόζονται για δαπάνες 

που πραγματοποιούνται στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1.1.2020 έως και 31.12.2024.». 

Άρθρο 14  

Παράταση της αναστολής ισχύος του 

άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή 

φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση 

ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση 

παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. 

 

Η περ. α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 

4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται ως 

προς την ημερομηνία λήξης της 

αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 του 

ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο 

εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία 

μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.». 

 

 

 

 

Η περ. α της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 

4172/2013, το οποίο έχει ως εξής: 

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.». 

 

Άρθρο  15  

Έκδοση πράξης προσδιορισμού του 

φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία 

κεφαλαίου - Τροποποίηση παρ. 5 

άρθρου 8 ν. 1587/1950 και παρ. 3 

άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας 

Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 

Παροχών και Κερδών από Τυχερά 

Παίγνια  

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 

1587/1950 (Α΄ 294) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«5. Σε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης με την οποία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Ν. 1521/1950 (Α΄ 245) «ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

Άρθρο 8 
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μειώνεται η φορολογητέα αξία, 

εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του 

φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4987/2022 Α΄ 206). Με απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα 

όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα 

κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

επαλήθευση της ορθότητας και 

πληρότητας των υποβαλλόμενων 

δηλώσεων». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του Κώδικα 

Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 

Γονικών Παροχών και Κερδών από 

Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001, Α΄ 266) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Σε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης με την οποία 

μειώνεται η φορολογητέα αξία, 

εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του 

φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Με απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η 

διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την επαλήθευση της 

ορθότητας και πληρότητας των 

υποβαλλόμενων δηλώσεων.». 

«5. Μετά την υποβολή τροποποιητικής 

δήλωσης, εφόσον προκύπτει μείωση φόρου 

μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η 

πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται 

μετά από έλεγχο της Φορολογικής 

Διοίκησης, με την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Εάν 

μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 

υποβληθούν νέες τροποποιητικές 

δηλώσεις, εφόσον από τις δηλώσεις αυτές 

προκύπτει μείωση φόρου, ανεξαρτήτως του 

ύψους αυτής, η πράξη προσδιορισμού του 

φόρου εκδίδεται μετά από έλεγχο της 

Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα 

όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο 

των υποβαλλόμενων δηλώσεων.» 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ. ΓΟΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ 

ΠΑΙΓΝΙΑ (Ν. 2961/2001) 

Αρθρο 84 

Έκπτωση φόρου που βεβαιώθηκε 

 

«3. Μετά την υποβολή τροποποιητικής 

δήλωσης, εφόσον προκύπτει μείωση φόρου 

μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η 

πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται 

μετά από έλεγχο της Φορολογικής 

Διοίκησης. Εάν μετά την υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης υποβληθούν νέες 

τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον από τις 

δηλώσεις αυτές προκύπτει μείωση φόρου, 

ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, η πράξη 

προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται μετά 

από έλεγχο δικαιολογητικών της 

Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα όργανα, 

ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των 

υποβαλλόμενων δηλώσεων.» 

Άρθρο 16  
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Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών 

κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων 

και για το έτος 2023 -Τροποποίηση 

άρθρου 20 ν. 2948/2001  

 

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Α' της 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 

(Α' 242) τροποποιούνται, με την 

παράταση και κατά το έτος 2023 της 

μείωσης των τελών κυκλοφορίας των 

τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε 

για τα έτη 2021 και 2022 και οι υποπερ. 

δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής: 

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 

και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία 

καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 

σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

Κατηγορία Τουριστικά θέσεις 

καθήμενων τέλη κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 

Α' έως 40 215 

Β' 41 και άνω 300 

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 

2023, επιπλέον ποσά τελών 

κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί 

από ιδιοκτήτες τουριστικών 

λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα 

της υποπερ. δ' (τουριστικά λεωφορεία) 

είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και 

επιστρέφονται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.». 

 

 

 

Υποπερ. δ1 και δ2 της περ. A΄ της παρ.1 του 

άρθρου 20 του ν. 2948/2001  (Α΄242) : 

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, 

για τα τουριστικά λεωφορεία 

καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα 

με τον κατωτέρω πίνακα: 

    

Κατηγορία 

Τουριστικά 

θέσεις 

καθήμενων 

τέλη 

κυκλοφορίας 

(σε ευρώ) 

Α' έως 40 215 

Β' 41 και άνω 300 

 

 δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα 

επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που 

έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες 

τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου 

πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά 

λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως 

καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.». 

 

 

 

Άρθρο 18 

Απλοποίηση όρων και διαδικασίας 

ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται 

στο τελωνειακό καθεστώς της 

προσωρινής εισαγωγής – Τροποποίηση 

παρ. 2 άρθρου 4 της Δ.247/13/1988 

ΑΥΟ - Μεταβατική διάταξη   

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό 

στοιχεία Δ.247/13/1.3.1988 απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (ΑΥΟ, Β΄195 και Β΄ 307 

«2. Η διάρκεια παραμονής των ειδών 

ορίζεται στους έξι (6) μήνες συνεχείς ή όχι 

ανά περίοδο δώδεκα μηνών. Όσον αφορά 

τα επιβατικά οχήματα, με τη λήξη της 

παραπάνω διάρκειας κυκλοφορίας τους, 

εφόσον δεν επανεξάγονται, πρέπει να 

ακινητοποιούνται από την αρμόδια 

τελωνειακή αρχή, για διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες. Τα επιβατικά οχήματα που 

βρίσκονται σε τελωνειακή ακινητοποίηση 

λόγω λήξης της διάρκειας κυκλοφορίας 

τους, αποσφραγίζονται και παραδίδονται 
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[διόρθωση σφαλμάτων]), η οποία 

κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 

του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), αντικαθίσταται 

ως εξής:  

 

«2. Η διάρκεια παραμονής των ειδών 

ορίζεται στους έξι (6) μήνες συνεχείς ή 

όχι ανά περίοδο δώδεκα μηνών. Όσον 

αφορά στα επιβατηγά οχήματα, με τη 

λήξη της παραπάνω διάρκειας 

κυκλοφορίας τους, εφόσον δεν 

επανεξάγονται, ακινητοποιούνται με 

ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου 

προσώπου, κατόπιν υποβολής αίτησης 

και έγκρισής της από την αρμόδια 

τελωνειακή αρχή, για διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη 

της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

2873/2000 (Α΄285). Για την 

ακινητοποίηση απαιτείται εγγύηση, η 

οποία καλύπτει τους αναλογούντες στο 

όχημα δασμούς και φόρους. Τα 

επιβατηγά οχήματα που βρίσκονται σε 

ακινητοποίηση λόγω λήξης της διάρκειας 

κυκλοφορίας τους, τίθενται εκ νέου σε 

κυκλοφορία με το καθεστώς της 

προσωρινής εισαγωγής, από το 

δικαιούχο πρόσωπο, κατόπιν αιτήματός 

του στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και 

με την επιφύλαξη τήρησης των λοιπών 

προϋποθέσεων υπαγωγής στο 

καθεστώς.  

Εάν το διάστημα των είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών της τελωνειακής 

ακινητοποίησης παρέλθει ή εφόσον 

λήξει παράταση που χορηγήθηκε 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 

του ν. 2873/2000, χωρίς το δικαιούχο 

πρόσωπο να προβεί στη νόμιμη 

τακτοποίηση του επιβατηγού οχήματος, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 

αζήτητων των άρθρων 43 έως και 49 του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α΄265).  

πάλι για κυκλοφορία με το καθεστώς της 

προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, στο δικαιούχο πρόσωπο, μόνον 

εφόσον το πρόσωπο αυτό κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο, πριν από την αποσφράγιση 

και παράδοση  του οχήματος, παρέμεινε 

στο εξωτερικό επί εκατόν ογδόντα πέντε 

(185) ημέρες τουλάχιστον. Αν το παραπάνω 

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει, 

χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να φροντίσει 

για την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο 

τακτοποίηση του επιβατικού οχήματος, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αζητήτων. Η  

κατά τα παραπάνω ακινητοποίηση γίνεται, 

ύστερα από αίτηση και με δαπάνες του 

δικαιούχου προσώπου, με 

μολυβδοσφράγιση του οχήματος από την 

κατά τόπο  αρμόδια τελωνειακή αρχή σε 

χώρους στάθμευσης,  που κατά την κρίση 

της πληρούν τους όρους ασφάλειας και 

αφού κατατεθεί εγγύηση αξιόχρεου τρίτου 

προσώπου, που να καλύπτει τους 

αναλογούντες στο όχημα δασμούς και 

φόρους». 
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Η μη τήρηση των όρων της παρούσας 

επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του 

άρθρου 137 του ν. 2960/2001.   

Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 

και η διαδικασία της ακινητοποίησης και 

του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων 

που ακινητοποιούνται σύμφωνα με την 

παρούσα, το είδος της παρεχόμενης 

εγγύησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

2. Για τα οχήματα που είναι ήδη 

ακινητοποιημένα σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. Δ.247/13/1.1.3.1988 ΑΥΟ, η παρ. 2 

του άρθρου 4 της ίδιας ΑΥΟ, όπως 

τροποποιείται με την παρ. 1 του 

παρόντος, εφαρμόζεται μετά την πρώτη 

αποσφράγισή τους από τις τελωνειακές 

αρχές. 

 

Άρθρο 20 

Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων 

από τα φορολογικά έσοδα τυχερών 

παιγνίων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 

δεκάτου έκτου ν. 4787/2021  

Η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του 

ν. 4787/2021 (Α΄ 44) τροποποιείται α) με 

την παράταση της ισχύος εφαρμογής της 

και για το έτος 2022, β) με τη διαγραφή 

της λέξης «ανεκχώρητο» ως προς το 

ποσοστό φορολογικών εσόδων από 

τυχερά παίγνια και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021 και 

2022, το ποσοστό των εσόδων που 

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 

αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, 

είναι ακατάσχετο στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 

κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, 

τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

Η παρ. 2 του άρθρου δεκάτου έκτου του ν. 

4787/2021, η οποία έχει ως εξής: 

«2. Κατ` εξαίρεση για το έτος 2021, το 

ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται 

για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του 

ν. 2961/2001, είναι ανεκχώρητο, 

ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 

βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική 

Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 

δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.». 
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τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο 

εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 

τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.». 

Παράταση αναστολής καταβολής στο 

Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των 

νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 30 ν. 3846/2010 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 

(Α΄66) τροποποιείται α) ως προς το 

διάστημα ισχύος της, β) με την 

επικαιροποίηση της αναφοράς στον 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και 

η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 

έως και την 30ή.6.2023, αναστέλλεται η 

εφαρμογή της παρ. 1 και τα 

καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο 

διάστημα της παρούσας δύνανται να 

επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με 

οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με 

τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 

Εσόδων (ν. 4978/2022, Α` 190).» 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 

(Α΄66) έχει ως εξής :  

 

«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 

τις 31.12.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή 

της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που 

αφορούν στο διάστημα της παρούσας 

δύνανται να επιστρέφονται ή να 

συμψηφίζονται με οφειλές προς το 

Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 

376/1954, Α’ 90).» 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 

 

 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

Άρθρα 8 έως 16 Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  
Δ/νση φορολογικής Πολιτικής  
 

Σχεδιασμός φορολογικής 
πολιτικής και αξιολόγηση 
προτεινόμενων ρυθμίσεων  
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Άρθρα 8 έως 16  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης  
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας 
και  
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  

Εισήγηση και Εφαρμογή 
όλων των φορολογικών 
ρυθμίσεων των άρθρων 1 
έως και 8.    

Άρθρο 17   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
(Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ. ) 
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  

Εφαρμογή της πάγιας  
ρύθμισης του ν. 4152/2013 
των βεβαιωμένων οφειλών 
στις Δ.Ο.Υ. / ΚΕ.Β.ΕΙΣ. / 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. / Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
ψηφιακά  με τη χρήση των 
υφιστάμενων σχετικών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών 
του πληροφοριακού 
συστήματος  «TAXIS».  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

Άρθρο 17 ΚΦΔ  Ερμηνευτική 
εγκύκλιος  

Ανεξάρτητη 
Αρχή 
Δημοσίων 
Εσόδων  

Κοινοποίηση 
των διατάξεων 
του άρθρου 2  

Εντός πέντε 
ημερών  από τη  
δημοσίευση του 
νόμου στην 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Άρθρο 18 Εγκύκλιος 
ΑΑΔΕ 

Ανεξάρτητη 
Αρχή 
Δημοσίων 
Εσόδων 

Κοινοποίηση 
νομοθετικής 
ρύθμισης 
σύμφωνα με 
την οποία 
απλοποιείται η 
διαδικασία της 
τελωνειακής 
ακινητοποίησης 
οχήματος με 
ξένες πινακίδες 
κυκλοφορίας το 
οποίο έχει 
υπαχθεί στο 
καθεστώς 
προσωρινής 
εισαγωγής. 

Μετά τη 
δημοσίευση σε 
ΦΕΚ της διάταξης 

 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 
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 Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις των άρθρων 9-17 του παρόντος νομοσχεδίου.  
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 
Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

  

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου 
Κρατικών Ενισχύσεων 

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρα 22 έως και 35 

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αναμόρφωση:  

- του θεσμικού πλαισίου του δικτύου των κρατικών ενισχύσεων, μέσω της 

αποσαφήνισης του ρόλου των συμμετεχόντων σε αυτό για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του, καθώς και μέσω του προσδιορισμού των 

αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων» (ΚεΜΚΕ) και των 

Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), 

- του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας του Κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), στο οποίο θα καταχωρίζεται το 

σύνολο των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων με στόχο την ολιστική 

διαχείριση και παρακολούθησή τους μέσω και της διαλειτουργικότητας,    

- του θεσμικού πλαισίου των ανακτήσεων, μέσω της ενσωμάτωσης των σχετικών 

διατάξεων σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  
Άρθρα 22 έως και 27 και 30 έως και 35 
Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των κρατικών 
ενισχύσεων, για τον σαφή καθορισμό των ενεργειών, των ρόλων και των 
διαδικασιών, στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου των κρατικών ενισχύσεων, ώστε 
να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή αστοχίες στη διαδικασία ελέγχου των μέτρων και 
να οριοθετηθεί η διαδικασία της ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων με την 
εσωτερική αγορά κρατικών ενισχύσεων. 

  
Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
ανάπτυξης και λειτουργίας του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), ώστε, μέσω της θέσης του σε λειτουργία, να είναι πλέον 
ευχερής η ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών 
ενισχύσεων που χορηγούνται στην ελληνική επικράτεια. 
 
Άρθρο 28  
Η κοινοποίηση εγγράφων με συμβατικά μέσα προκαλεί διοικητικό φόρτο, 
καθυστερήσεις και οικονομικό κόστος. 
 
Άρθρο 29 
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Χωρίς τη διαλειτουργικότητα  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων σε υψηλή διαθεσιμότητα επιβαρύνεται ο διοικούμενος με την 

υποχρέωση να αναζητά και να υποβάλλει στη δημόσια διοίκηση έγγραφα και 

δεδομένα που είναι ήδη στη διάθεσή της. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  
Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
Αφορά σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου των σχεδίων 
μέτρων κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε υπό οποιαδήποτε μορφή 
οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και ειδικότερα:  
- τις χορηγούσες αρχές,  
- την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ),  
- τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ),  
- τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ),  
- υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ.), στον βαθμό που εμπλέκονται στη διαδικασία 

ανακτήσεων.  
Αφορά, επίσης, έμμεσα σε οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και 
είναι αποδέκτες κρατικής ενίσχυσης.  
 
Άρθρα 28 και 29 
Τους δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, πράξεων που υλοποιούνται μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων  (ΟΠΚΣΕ) 
του ν. 4914/2022 (Α΄61) και τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση, την υλοποίηση και 
τον έλεγχο αυτών. 
 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρα 22-35 
- Υποπαρ. Β2, παρ. Β άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) 

 
- Άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) 
Άρθρα 28 και 29: παρ. 6 άρθρου 56 ν. 4914/2022, παρ. 2 άρθρου 59 ν. 4914/2022  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 

Άρθρα 22 έως και 35 
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές για την 
ανάπτυξη και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ). Επίσης, είναι 
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ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση του 
νομικού πλαισίου περί ανακτήσεων. Τέλος, κρίθηκε 
απαραίτητο:  
α) να αποσαφηνιστούν αρκετά ζητήματα στις λοιπές 
διατάξεις του θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, 
και β) να ενσωματωθεί το σύνολο των διατάξεων σε ένα 
ενιαίο νομοθέτημα.  
 
Σημειώνεται ότι το άρθρο 3 του καταργούμενου ν. 
4152/2013 (Α’ 107) με τίτλο «Στελέχωση Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων» θα ενσωματωθεί στο π.δ. 
142/2017 (Α’ 181). 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Άρθρα 22 έως και 35 
Τα ζητήματα, στα οποία αφορούν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν με αλλαγή 
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νέα 
νομοθετική ρύθμιση. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Άρθρα 22 έως και 35 
Τα ζητήματα, στα οποία αφορούν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 
 

 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 

 
 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
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                                                Χ                                                   Χ 

 
 
 

                                                                                               
 

                                         Χ                                       Χ 
 

 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

  

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
Επιτυγχάνεται η πλήρης και έγκαιρη 
συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης με τους 
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. 
 
Άρθρα 28 και 29 

Η άμεση θέση σε παραγωγική λειτουργία του 
νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) 
του ν. 4914/2022 (Α΄61) και η εφαρμογή των 
επερχόμενων απλοποιήσεων στις προσκλήσεις 
της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2020-
2027. 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
-Καθίσταται αποτελεσματικότερη η 
διαδικασία ελέγχου των σχεδίων μέτρων 
κρατικών ενισχύσεων.  
-Καθίσταται εφικτή η συγκέντρωση και 
ψηφιοποίηση των δεδομένων για το σύνολο 
των μέτρων κρατικών ενισχύσεων που έχουν 
χορηγηθεί.  
- Με τη χρήση του ΚΠΣΚΕ επιτυγχάνεται η 
παρακολούθηση του συνόλου των μέτρων 
κρατικών ενισχύσεων, ενισχύονται ο 
σχεδιασμός και ο συντονισμός της πολιτικής 
κρατικών ενισχύσεων και η διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών. 
-Αποφεύγονται οι δυσμενείς για τη χώρα 
συνέπειες, σε περίπτωση χορήγησης 
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παράνομων ή ασυμβιβάστων με την 
εσωτερική αγορά κρατικών ενισχύσεων. 
 

Άρθρα 28 και 29 

Η υλοποίηση των προσκλήσεων κρατικών 

ενισχύσεων και άλλων πράξεων με ταχύτητα 

και αξιοπιστία και η ταχεία απορρόφηση των 

σχετικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                       

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ     Χ        ή/και      ΕΜΜΕΣΗ       

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
Με τη χρήση του Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ) και τη 
διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση του 
συνόλου των μέτρων κρατικών ενισχύσεων με στόχο:  
α) την επίτευξη της διαφάνειας, 
β) την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, και 
γ) τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και 
συντονισμό της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων. 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

Το πληροφοριακό  σύστημα  ήδη λειτουργεί από τις 
προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους. 
 
Με τα άρθρα 28 και 29 επιδιώκεται η επίσπευση της 
υλοποίησης της διαλειτουργικότητας του συστήματος 
με άλλα συστήματα της δημόσιας διοίκησης. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα (ήδη 
υφιστάμενο) ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές, το 
μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και 
τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού 
μετασχηματισμού όπως αυτός αποτυπώνεται στη 
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 
 
Τα άρθρα 28 και 29 έχουν στόχο την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του υφιστάμενου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων.  Η επιτάχυνση της υλοποίησης 

της απαιτούμενης διαλειτουργικότητας και οι 

ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  μειώνουν τα διοικητικά 

βάρη και διευκολύνουν τον πολίτη – επενδυτή στη 

συναλλαγή του με τη δημόσια διοίκηση 

συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του σκοπού της 
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διάταξης που είναι η διασφάλιση της μέγιστης 

αποτελεσματικότητας των δράσεων και η επιτάχυνση 

της απορρόφησης των σχετικών ενωσιακών πόρων. 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
Δεν περιλαμβάνεται στα έργα που καταγράφονται 
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ωστόσο, 
είναι συμβατό με κύριες κατευθυντήριες αρχές αυτής 
(«εξ ορισμού διαλειτουργικός χαρακτήρας» και 
«ανοικτότητα και ενίσχυση της διαφάνειας»). 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Άρθρα 22 έως 27 και 30 έως 35 
Προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσης των 
υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της 
δημόσιας διοίκησης, που τηρούν δεδομένα κρατικών 
ενισχύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν έκδοσης 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 

Εξηγήστε: 
 
 

 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

22 Με το άρθρο 22 δίνονται οι ορισμοί που κρίνονται απαραίτητοι για την 

κοινή κατανόηση και την ομοιόμορφη προσέγγιση και εφαρμογή του 

παρόντος, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου κρατικών 

ενισχύσεων.  

23 Στο άρθρο 23 απαριθμούνται ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Κεντρικής 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), όσον αφορά στον ρόλο της εντός 

του δικτύου των κρατικών ενισχύσεων.  

  

24 Στο άρθρο 24 απαριθμούνται ενδεικτικά οι αρμοδιότητες των 

Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), ώστε να 
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αποσαφηνιστούν και να οριοθετηθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητές τους 

εντός του δικτύου των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την ΚεΜΚΕ και τις 

χορηγούσες αρχές. Τον ρόλο των ΑΜΚΕ στο δίκτυο των κρατικών 

ενισχύσεων δύναται να επιτελούν ενίοτε οι οικονομικές υπηρεσίες 

υπουργείου, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των ΑΜΚΕ με βάση τον 

οργανισμό του υπουργείου αυτού.   

 

Στην περ. α ορίζεται ότι οι ΑΜΚΕ ελέγχουν σχέδια μέτρων που προωθούνται 

σε αυτή από: 

α) τις υπηρεσίες του υπουργείου στο οποίο υπάγεται, 

β) τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,  

γ) τους φορείς οι οποίοι εισηγούνται προς το εν λόγω υπουργείο το μέτρο 

ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών, καλύπτοντας με 

τον τρόπο αυτό και περιπτώσεις ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα ενός υπουργείου, και λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, ως μετέχουσες στη διαδικασία 

επίσπευσης του μέτρου, λόγω της συνάφειας με την ασκούμενη πολιτική 

του εκάστοτε υπουργείου.  

δ) τους φορείς, για τους οποίους έχει οριστεί αυτή ως αρμόδια ΑΜΚΕ, όπως, 

ενδεικτικά, η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εξετάζει, μεταξύ άλλων, όλα τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

 

Στην περ. β επισημαίνεται η ανάγκη σύνταξης σχετικής εισήγησης από την 

καθ΄ ύλην αρμόδια ΑΜΚΕ προς την ΚεΜΚΕ, σε συνέχεια προκαταρκτικής 

εξέτασης του μέτρου. Ο προκαταρκτικός έλεγχος συνίσταται στην εξέταση 

ενός σχεδίου μέτρου, ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, από τη 

στιγμή που η καθ’ ύλην αρμόδια ΑΜΚΕ το λαμβάνει από τη χορηγούσα αρχή 

που το προωθεί και, προτού το διαβιβάσει, συνοδεία της ανωτέρω  

εισήγησης, στην ΚεΜΚΕ για την έκδοση γνωμοδότησης.  

 

Στην περ. γ καθορίζεται η αρμοδιότητα έγκρισης, κατόπιν οδηγιών της 

ΚεΜΚΕ, των σχεδίων μέτρων ενίσχυσης, που δεν απαιτούν κοινοποίηση, και 

καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Καν. 

«de minimis»), καθώς και ορισμένες ενισχύσεις που εμπίπτουν σε 

απαλλακτικούς κανονισμούς κατά περίπτωση [ενδεικτικά Κανονισμοί (ΕΕ) 

651/2014, 702/2014, 1388/2014]. 

 

Στις περ. δ έως και ζ αποτυπώνονται: 

α) οι αρμοδιότητες των ΑΜΚΕ, που σχετίζονται με την καταχώριση και 

οριστικοποίηση των μέτρων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών και των 

δεδομένων για τη διαφάνεια στα διαδικτυακά συστήματα SANI, SARI και 

ΤΑΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χρήση των οποίων οι υπάλληλοι των 

ΑΜΚΕ εξουσιοδοτούνται από την ΚεΜΚΕ και γίνονται πιστοποιημένοι 

χρήστες, και  
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β) η αρμοδιότητα ελέγχου, επεξεργασίας και οριστικοποίησης, σχετικά με 

τα στοιχεία κρατικών ενισχύσεων που καταχωρίζονται στο ΚΠΣΚΕ του 

άρθρου 6. 

Τέλος, στην περ. η, περιγράφονται η αρμοδιότητα και ο ρόλος των ΑΜΚΕ 

κατά την υλοποίηση των αποφάσεων ανάκτησης.  

25 Στο άρθρο 25 προβλέπονται αναλυτικά τα βήματα κατά τη διαδικασία 

γνωμοδότησης από την ΚεΜΚΕ και οι προϋποθέσεις υιοθέτησης ενός 

σχεδίου μέτρου, με τη συνδρομή και των ΑΜΚΕ, ενώ εισάγονται και 

προθεσμίες, εντός των οποίων οφείλουν να ενεργήσουν οι εμπλεκόμενες 

στη διαδικασία γνωμοδότησης υπηρεσίες.  

Στις παρ. 1 έως και 6 αποσαφηνίζεται ότι η ΚεΜΚΕ γνωμοδοτεί πριν την 

υιοθέτηση ενός σχεδίου μέτρου.  

Η γνωμοδότηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά:  

α) με την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή όχι, και  

β) με τη συμβατότητα ενός μέτρου με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Αναλόγως περιγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες εντός του δικτύου 

κρατικών ενισχύσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, η γνωμοδότηση της ΚεΜΚΕ προσαρτάται στο 

υιοθετούμενο σχέδιο μέτρου. Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε σχέδιο 

υιοθετείται κατόπιν θετικής γνωμοδότησης ή ενσωμάτωσης των 

τροποποιήσεων και υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών ή, εφόσον 

το σχέδιο μέτρου κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν έκδοσης 

σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εισαγωγής ρήτρας 

αναστολής της εφαρμογής (stand still obligation) κατά τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ και στον Διαδικαστικό Κανονισμό 

2015/1589.   

Στην παρ. 4, ορίζεται ότι, εφόσον η ΚεΜΚΕ λάβει γνώση, με επίσημη 

έγγραφη ενημέρωση από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, για 

μέτρο κρατικής ενίσχυσης, που υιοθετήθηκε χωρίς να έχει υποβληθεί σε 

αυτή για να τηρηθεί η διαδικασία ελέγχου της συμβατότητάς της με το 

ενωσιακό δίκαιο, ενημερώνει τη χορηγούσα αρχή για τις συνέπειες που 

μπορεί να  επιφέρει η υλοποίηση του μέτρου, εάν δεν τηρηθεί η ως άνω 

διαδικασία, υπό την έννοια της ύπαρξης στοιχείου, όχι μόνο ασυμβίβαστης, 

αλλά και παράνομης κρατικής ενίσχυσης. 

26 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η συνεργασία της ΚεΜΚΕ με την Μονάδα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ), λόγω τεχνογνωσίας της Μονάδας σε θέματα 

κρατικών ενισχύσεων και σχετικής νομολογίας. 

27 Με το άρθρο αυτό προβλέπονται η θέση σε λειτουργία και η ανάπτυξη του 

Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ) και 

εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, ώστε να καταστεί 

λειτουργικό και να επιτελεί τον σκοπό του, ο οποίος είναι η ηλεκτρονική 

καταχώριση, η επεξεργασία και η παρακολούθηση των κρατικών 

ενισχύσεων που χορηγούνται στην ελληνική επικράτεια.  
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Στην παρ. 2 ορίζεται η αρμοδιότητα της ΚεΜΚΕ, σχετικά με την 

επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος.  

Στην παρ. 3, εισάγεται η υποχρεωτικότητα της καταχώρισης των μέτρων 

κρατικών ενισχύσεων (και των μεμονωμένων κρατικών ενισχύσεων δυνάμει 

καθεστώτος) και προβλέπονται οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 

καταχώριση, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των στοιχείων που 

καταχωρούνται σε αυτό. 

Στις παρ. 4 έως και 6 περιγράφονται οι ρόλοι των χρηστών του συστήματος, 

δηλαδή, των χορηγουσών αρχών και των ΑΜΚΕ. 

Τέλος, στην παρ. 7 και χάριν πληρότητας των τηρουμένων στοιχείων, 

προβλέπεται η τμηματική διασύνδεση του ΚΠΣΚΕ με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα της χώρας (roll out) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την 

έκδοση διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 31.  

28 
 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η ηλεκτρονική κοινοποίηση 

εγγράφων, αποφάσεων και σχετικών ειδοποιήσεων, οι οποίες αφορούν στις 

δράσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) προς φυσικά και νομικά 

πρόσωπα. Ειδικότερα, επιδιώκεται η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και των συνεχώς αναπτυσσόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, η ευχερέστερη 

άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών 

προσώπων και επιχειρήσεων, έναντι των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για 

τη διαχείριση, την υλοποίηση και τον έλεγχο πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

και άλλων χρηματοδοτούμενων με εθνικούς και ενωσιακούς πόρους 

πράξεων, η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των ανωτέρω 

και η συνακόλουθη μείωση του διοικητικού φόρτου και του λειτουργικού 

κόστους των ως άνω υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό αφενός επιτυγχάνεται 

το μέγιστο αποτέλεσμα των σχετικών δράσεων, προς όφελος των 

δικαιούχων τους και η έγκαιρη χορήγηση της εκάστοτε προβλεπόμενης 

στήριξης, αφετέρου η ταχύτερη απορρόφηση των σχετικών πόρων. 

29 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διάθεση νέων διαδικτυακών 

υπηρεσιών στο ΟΠΣΚΕ του ν. 4914/2022 σε σύντομο χρόνο και η 

διαλειτουργικότητα αυτού με άλλα συστήματα της δημόσιας διοίκησης σε 

υψηλή διαθεσιμότητα, εξαιρουμένου του Κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, τα θέματα διασύνδεσης και 

διαλειτουργικότητας του οποίου ρυθμίζονται ειδικότερα. Ακολούθως, 

επιδιώκεται η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών και των συνεχώς αναπτυσσόμενων πληροφοριακών 

συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, η ευχερέστερη άσκηση των 

δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων 

και επιχειρήσεων, έναντι των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση, την υλοποίηση και τον έλεγχο πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

και άλλων χρηματοδοτούμενων με εθνικούς και ενωσιακούς πόρους 

πράξεων και η μείωση του διοικητικού φόρτου και του λειτουργικού 

κόστους των ως άνω υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό αφενός επιτυγχάνεται 

το μέγιστο αποτέλεσμα των σχετικών δράσεων, προς όφελος των 
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δικαιούχων τους και η έγκαιρη χορήγηση της εκάστοτε προβλεπόμενης 

στήριξης, αφετέρου η ταχύτερη απορρόφηση των σχετικών πόρων. 

30 Με το άρθρο αυτό, σε συνδυασμό με το άρθρο 31, επιχειρείται η άμεση και 

εν τοις πράγμασι εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης της ΕΕ, βάσει 

αποτελεσματικών εθνικών διοικητικών διαδικασιών. Η υποχρέωση 

ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων αποτελεί την αναγκαία 

συνέπεια  της γενικής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτή 

έχει θεσπιστεί στην παρ. 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και προστατεύει την 

αποτελεσματικότητα της υποχρέωσης  αναστολής  της εφαρμογής που 

κατοχυρώνεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ. Για την παρούσα 

αναμόρφωση, έχει ληφθεί υπόψη η Ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με 

την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων (2019/C 

247/01 – που δημοσιεύτηκε στις 23.7.2019), υπό το πρίσμα της 

ευθυγράμμισης με το ενωσιακό δίκαιο, ως αυτό νομολογιακά εξελίσσεται, 

και η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση αποφάσεων ανάκτησης. Η 

ΚεΜΚΕ, μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της, επιβλέπει, παρακολουθεί 

και συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων 

στις υποθέσεις ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών 

ενισχύσεων, το οποίο ορίζεται στο σχετικό περί αρμοδιοτήτων άρθρο 11 του 

παρόντος.  Με την παρ. 1 ορίζεται ότι κρατικές ανακτήσεις που έχουν κριθεί 

παράνομες ή ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, με απόφαση της Ε.Ε ή 

του Δικαστηρίου της ΕΕ, ανακτώνται από τη χορηγούσα αρχή. Αρμόδια για 

την ανάκτηση ορίζεται η χορηγούσα αρχή, με την ενσωμάτωση στο 

νομοσχέδιο της τροποποίησης του άρθρου 22 του ν. 4002/2011, προς 

αποφυγή παρερμηνειών, οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή της 

υποπαρ. Β9 της παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπου 

προβλεπόταν ότι οι ΑΜΚΕ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης. Η χορηγούσα την παράνομη και 

ασυμβίβαστη ενίσχυση αρχή είναι αυτή που φέρει την ευθύνη της 

ανάκτησής της. Η έννοια, δε, της χορηγούσας αρχής, που προβλεπόταν στην 

παρ. 3α του άρθρου 22 του ν. 4002/2011, κωδικοποιείται και 

περιλαμβάνεται πλέον στους ορισμούς του παρόντος (άρθρο 22).  

Στην παρ. 2 μεταφέρεται κατ’ ουσίαν η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 22 του 

ν. 4002/2011, για λόγους εννοιολογικής συνοχής. Εισάγεται δε και η 

εξαιρετική περίπτωση, όπου η χορηγούσα την προς ανάκτηση κρατική 

ενίσχυση αρχή είναι υπηρεσία ή εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου 

Οικονομικών και προβλέπεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία 

για την ανάκτηση είναι η ΑΜΚΕ του υπουργείου αυτού.  

Στην παρ. 3 επαναλαμβάνεται η βασική αρχή που έχει προκύψει 

νομολογιακά (αρχή Deggendorf) περί αναστολής καταβολής κάθε νέας 

συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να 

επιστρέψει παλαιότερη παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση, σύμφωνα με 

προηγούμενη απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι  ο 

αποδέκτης να επιστρέψει την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που 

έχει λάβει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει συστηματικά τη νομολογία 

Deggendorf και η διάταξη αυτή συμπεριλαμβάνεται ως γενική αρχή που 

εφαρμόζεται σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της Επιτροπής για ανάκτηση 
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παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση με 

διαφορετική πρόβλεψη συνιστά, ενδεικτικά, το Προσωρινό Πλαίσιο για τη 

λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά 

τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.   

31 Στο άρθρο 31 καθορίζονται αναλυτικά όλα τα στάδια της διαδικασίας 

υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, με ενσωμάτωση και των ενεργειών 

που λαμβάνουν χώρα, συστηματοποιώντας το άρθρο 22 του ν. 4002/2011.  

Ειδικότερα: 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η ΚεΜΚΕ είναι αρμόδια για τον συντονισμό των 

ενεργειών της αρμόδιας ΑΜΚΕ και της χορηγούσας αρχής. Η ΚεΜΚΕ δεν 

είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση ανάκτησης, αλλά αυτή που 

παρακολουθεί, επιβλέπει και συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες των 

εμπλεκόμενων φορέων, ως το κεντρικό σημείο επαφής με την Ε.Ε., 

αναφορικά και με την εφαρμογή της ανάκτησης. Ορίζονται ρητά οι 

συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει υπό το πρίσμα αυτό, όπως, 

αποστέλλει αμελλητί την απόφαση στην αρμόδια ΑΜΚΕ, ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτική βάση, συνεργάζεται και βοηθάει την ΑΜΚΕ 

και τη χορηγούσα αρχή, όπου απαιτείται. Ρητά, δε, αναφέρεται ότι η 

υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Διαδικαστικού Κανονισμού 2015/1589. 

Με την παρ. 2 προβλέπονται τα συγκεκριμένα βήματα, στα οποία προβαίνει 

η αρμόδια ΑΜΚΕ, τόσο σε σχέση με τη χορηγούσα αρχή, όπως συνδρομή και 

καθοδήγηση, όσο και σε σχέση με την ΚεΜΚΕ, όπως ενημέρωση και παροχή 

στοιχείων και εγγράφων.  

Με την παρ. 3 ενοποιούνται όλες οι ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η 

χορηγούσα αρχή, με σκοπό την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης και, 

ειδικότερα, αναδεικνύεται η περίπτωση που η απόφαση ανάκτησης δεν 

προσδιορίζει τους αποδέκτες της ενίσχυσης, όταν, δηλαδή, το μέτρο 

ενίσχυσης αφορά σε καθεστώς και οι αποδέκτες είναι περισσότεροι του 

ενός. Στην περ. α ορίζεται ότι η χορηγούσα αρχή προσδιορίζει τους 

αποδέκτες, συντάσσει δε προς τούτο σχετική πράξη και υπολογίζει και το 

προς ανάκτηση ποσό με τους αναλογούντες τόκους ανάκτησης, από την 

ημερομηνία που η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του αποδέκτη, μέχρι την 

ημερομηνία επιστροφής του ποσού από αυτόν, με δυνατότητα χρήσης για 

τον υπολογισμό και σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαθέτει η ΕΕ. 

Στις περ. β και γ περιγράφονται οι ενέργειες της χορηγούσας αρχής προς τη 

Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου ανάκτησης για τη βεβαίωση 

και είσπραξη του ποσού κατά ΚΕΔΕ. Στις περ. δ, ε και στ περιγράφεται η 

υποχρέωση της χορηγούσας αρχής να παρακολουθεί τη διαδικασία της 

ανάκτησης στο σύνολό της, μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και να ενημερώνει 

σχετικά την ΚεΜΚΕ. 

Η παρ. 4 εισάγει πρόβλεψη περί μη εφαρμογής των διατάξεων που 

εισάγουν διευκολύνσεις, ρυθμίσεις ή χορήγηση διοικητικής αναστολής στις 

περιπτώσεις ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, όχι μόνο σε περιπτώσεις 

βεβαιωμένων οφειλών, αλλά σε όλες τις οφειλές, ανεξαρτήτως του τρόπου 
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βεβαίωσης και καταλογισμού αυτών, ενώ ρητά καταργείται οποιαδήποτε 

ήδη χορηγηθείσα διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών 

ή κάθε είδους διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή σε οφειλές που 

σχετίζονται με ανάκτηση ενισχύσεων, ως αντιβαίνουσες στο ενωσιακό 

δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.  

Στην παρ. 5 καθορίζεται ότι νόμιμος τίτλος για την είσπραξη του ανακτητέου 

ποσού είναι η απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 

απόσπασμα της πράξης για τον προσδιορισμό των υπόχρεων ανάκτησης και 

των ανακτητέων ποσών με τους αναλογούντες τόκους. 

Με τις παρ. 6 και 7 ρυθμίζονται ζητήματα που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο 

της διαδικασίας εφαρμογής της απόφασης ανάκτησης.  

 

32 Με το άρθρο 32 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης, σε διαδικτυακό τόπο, συγκεκριμένων στοιχείων που 
αφορούν σε χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα µε όσα 
ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες, 
οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα:  
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation_en),  
και καθορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες της ΚεΜΚΕ και των ΑΜΚΕ. 
 

33 
 

Στο άρθρο 33 περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές διατάξεις. 

34 
 

Με την παρ. 1 του άρθρου 34 ορίζεται ότι διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα 
των αποσπασμένων υπάλληλων που υπηρετούν στην ΚεΜΚΕ έως τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου να μεταταχθούν στην ΚεΜΚΕ μετά τη λήξη 
της απόσπασής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, κατά παρέκκλιση 
του ν. 4440/2016 (Α` 224), όπως είχε ορισθεί και στην περ. δ΄ της παρ. 2α 
της υποπαρ. Β3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 138). 
Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. 
 
Στην παρ. 2 προβλέπεται η διατήρηση σε ισχύ της Διυπουργικής Επιτροπής 
που συστάθηκε βάσει της υπό κατάργηση υποπαρ. Β.5 της παρ. Β του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, μέχρι τη σύσταση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 8  του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).   
 
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι τα άρθρα 31 και 32 δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
στις περιπτώσεις αποφάσεων ανάκτησης, την υλοποίηση των οποίων έχει 
ήδη, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ξεκινήσει η αρμόδια, με 
βάση το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, υπηρεσία, ή για τις οποίες έχει ήδη 
αυτή προβεί σε σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Τέλος, στην ίδια 
παράγραφο αναφέρεται ότι το άρθρο 36 του ν. 4351/2015 (Α` 164) 
εξακολουθεί να ισχύει. 
 

35 Στο άρθρο 35 αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις.  
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Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

 

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας 

του Υπουργείου …………………………………………………… 

 

16. 
Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του 
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

 Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων  

 

  Αθήνα, ……………….20…. 

Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ…… 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  
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ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

17. Οικονομικά αποτελέσματα  

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας) ΔΕΝ προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

Αθήνα, ………………….20…. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

Χ          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητ
α 

 Χ         

Άλλο           

ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

          

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
Χ Χ        
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Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

 Χ         

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Άρθρα 22 έως και 35 
 
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των σχεδίων μέτρων 
κρατικών ενισχύσεων, που θα έχει άμεσα αντίκτυπο στη δημόσια διοίκηση και, παράλληλα, θα επιτευχθεί 
αυξημένη αξιοπιστία και διαφάνεια από τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά χωρίς στρεβλώσεις. 
 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένω
ν 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμιση

ς κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 

 

21. 
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  
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Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 

 
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 

 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Μηδέν (0) 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Μηδέν (0) 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 

 
 
Μηδέν (0) 
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(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Επί του άρθρου 22 (πρώην 10) 
περί αναμόρφωσης του θεσμικού 
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 
υποβλήθηκαν τρία (3) σχόλια από 
τρεις (3) συμμετέχοντες. 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Μηδέν (0) 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Τα σχόλια αφορούσαν 
μισθολογικές ρυθμίσεις, πλην 
όμως δεν έγιναν αποδεκτά, διότι 
δεν αφορούν το αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
     

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

Άρθρα 106 έως και 109 ΣΛΕΕ 

 
      
     Χ 

Κανονισμός 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 
Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 
Κανονισμός (ΕΕ) 1388/2014 
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 

 
      
      

Οδηγία 

 

      
 
      

Απόφαση 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση 
παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων 
(2019/C 247/01 – δημοσιευθείσα στις 23.7.2019) 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

      
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

  

  

  

  

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 35 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

1. Οι υποπαρ. Β.2. έως και Β.9 της 

παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (Α‘ 107) για τη σύσταση, 

τη στελέχωση, τη λειτουργία 

διαδικασίας γνωμοδότησης και 

υποστήριξης της ΚεΜΚΕ, τη 

λειτουργία του Δικτύου Κρατικών 

Ενισχύσεων, της Διυπουργικής 

Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, 

του Κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

και ανακτήσεων καταργούνται, με 

την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 34 του παρόντος. 

2. Οι περ. 1 έως και 5 και 8 της 

υποπαρ. Β.10 της παρ. Β’ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013, περί 

διαδικασίας ανάκτησης παράνομων 

κρατικών ενισχύσεων, καταργούνται.  

3. Η υποπαρ. Β.11 της παρ. Β΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

για την ανάρτηση και καταχώριση 

1. Οι υποπαρ. Β.2. έως και Β.9 της παρ. 

Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

(Α‘ 107) για τη σύσταση, τη στελέχωση, 

τη λειτουργία διαδικασίας 

γνωμοδότησης και υποστήριξης της 

ΚεΜΚΕ, τη λειτουργία του Δικτύου 

Κρατικών Ενισχύσεων, της 

Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών 

Ενισχύσεων, του Κεντρικού 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων και ανακτήσεων 

καταργούνται, με την επιφύλαξη της 

παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος. 

2. Οι περ. 1 έως και 5 και 8 της υποπαρ. 

Β.10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013, περί διαδικασίας 

ανάκτησης παράνομων κρατικών 

ενισχύσεων, καταργούνται.  

3. Η υποπαρ. Β.11 της παρ. Β΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 για 

την ανάρτηση και καταχώριση 

συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις, καταργείται.  

4. Η υποπαρ. Β.12 της παρ. Β΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί 
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συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με 

τις κρατικές ενισχύσεις, καταργείται.  

4. Η υποπαρ. Β.12 της παρ. Β΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, 

περί τελικών και μεταβατικών 

διατάξεων, καταργείται.  

5. Οι υποπερ. α και β της περ. 6 της 

παρ. ε του άρθρου πρώτου του ν. 

4254/2014 (Α’ 85) για τη στελέχωση 

της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων, καταργούνται. 

6. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 

(Α΄180), για την ανάκτηση 

παράνομων κρατικών ενισχύσεων, 

καταργείται.  

 

τελικών και μεταβατικών διατάξεων, 

καταργείται.  

5. Οι υποπερ. α και β της περ. 6 της παρ. 

ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 

(Α’ 85) για τη στελέχωση της Κεντρικής 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, 

καταργούνται. 

6. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 

(Α΄180), για την ανάκτηση παράνομων 

κρατικών ενισχύσεων, καταργείται. 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

Άρθρο 27 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  

Άρθρο 31  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) 

Ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
των αποφάσεων ανάκτησης 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμ
α (ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

Άρθρο 33 παρ. 1 
 
 

Κοινή 
Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Δυνατότητα 
σύστασης νέας 
ΑΜΚΕ σε υπουργεία 
και στους φορείς 
εποπτείας τους.  
 

Εφόσον 
προκύψει 
ζήτημα, όπως η 
μη ύπαρξη 
ΑΜΚΕ, 
ενδεικτικά εντός 
τριών (3) μηνών. 

Άρθρο 33 παρ. 2 
 

Κοινή 
Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Πρόβλεψη για 
έκδοση κοινής 
υπουργικής 
απόφασης με την 

Έως 31.12.2022 
(ορόσημο 
εκταμίευσης ως 
μέρος του έργου 

179



οποία θα 
καθορίζονται οι 
τεχνικές και 
λειτουργικές 
απαιτήσεις του 
ΚΠΣΚΕ, οι χρήστες 
και οι ρόλοι αυτών, 
τα ζητήματα 
διασύνδεσης και 
διαλειτουργικότητας 
του ΚΠΣΚΕ με λοιπά 
πληροφοριακά 
συστήματα, 
οργανωτικά και 
τεχνικά θέματα και 
κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετική 
με την ανάπτυξη και 
λειτουργία του 
ΚΠΣΚΕ. 
 

του Ταμείου 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 
Νο. 16701) 

Άρθρο 33 παρ. 3 
 

Διαπιστωτικ
ή πράξη 

Γενική 
Γραμματεία 
Οικονομικής 
Πολιτικής  

Πρόβλεψη για την 
έκδοση πράξης για 
την έναρξη της 
παραγωγικής 
λειτουργίας του 
ΚΠΣΚΕ, τη 
διασύνδεσή του με 
τα πληροφοριακά 
συστήματα που 
τηρούν στοιχεία 
κρατικών 
ενισχύσεων και τη 
σταδιακή επέκταση 
της εφαρμογής του 
από τις χορηγούσες 
αρχές ή τις ΑΜΚΕ. 

Εντός εξαμήνου 
από την πλήρη 
λειτουργική 
ετοιμότητα και 
επιχειρησιακή 
ετοιμότητα της 
ΚεΜΚΕ και 
κατόπιν της 
έκδοσης της ΚΥΑ 
του άρθρου 33 
παρ. 2.   

Άρθρο 33 παρ. 4 
 

Κοινή 
υπουργική 
απόφαση 

ΚεΜΚΕ Πρόβλεψη για 
προσδιορισμό 
αρμόδιας για την 
ανάκτηση 
υπηρεσίας, σε 
περίπτωση που δεν 
μπορεί να 
προσδιοριστεί 
ευχερώς η 
χορηγούσα αρχή ή η 
αρχή που υλοποιεί 
το μέτρο δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις 
υλοποίησης της 

Εφόσον 
προκύψει 
ανάγκη 
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απόφασης 
ανάκτησης. 

 
 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

  

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Μισθολογικές Ρυθμίσεις – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  Άλλες διατάξεις – Μέρος Δ΄ Τελικές Διατάξεις – ΜΕΡΟΣ Ε΄  
Έναρξη ισχύος 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Οικονομικών 
 

Στοιχεία επικοινωνίας:  Γραφείο Υπουργού Οικονομικών,  

Π. Μιχελή, Δ. Καββαδά, Τ. Χαρίλα, Α. Φραγκίστας, οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 

210 3332556, ηλ. ταχ.: ministeroffice@minfin.gr 

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: Μ. Ροδίτη, Ε. Μιχολίτση, 

Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, τηλ.: +30 2103249868 

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

  

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ16
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ17

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ18

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ19

 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ20

 

  
 
 
 

(Χ) 
 
 
 
        (Χ) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ21
 

  
 

 
 

16     Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

17     Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
18     Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
19     Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
20   Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
21     Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμο
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Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

 Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρα 36 έως και 40  

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται και καταργούνται διατάξεις, οι 
οποίες έρχονται σε αντίθεση με τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), για το ενιαίο μισθολόγιο. 

Άρθρο 41 

Με την προωθούμενη διάταξη  επιδιώκεται η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις 
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, καθώς και του άρθρου 20 του ν. 
4354/2015, αναφορικά με την αποζημίωση εφημεριών του ιατρικού προσωπικού 
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), καθώς και την αποζημίωση υπερωριακής 
απασχόλησης του επιστημονικού προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α.. 

Άρθρα 42 και 43  

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με την αύξηση 
των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος των αιρετών οργάνων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την προσαύξηση των ποσοστών των 
εξόδων διανυκτέρευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικά προβλήματα, τα 
οποία έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 10 της υποπαρ. Δ9 της 
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). 

Άρθρα 44 και 61 

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

συνδέονται άμεσα με έσοδα του κράτους και, ειδικότερα, με τον φόρο εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων (ΦΕΦΠ/ΦΕΝΠ), με τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας 

ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι ΟΤΑ, ως φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης συμμετείχαν, την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης της 

ελληνικής οικονομίας, στην επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για τη 

μείωση δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και την επίτευξη δημοσιονομικών 

πλεονασμάτων, στη συνέχεια, μέσω στοχευμένων δημοσιονομικών παρεμβάσεων.  

Στην προσπάθεια αυτή καθορίστηκε ανώτατο όριο πιστώσεων που εγγράφεται 

ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να 

μεταβιβαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, προτείνεται 

να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ (3.400.000.000 €) που είχε θεσπιστεί με το άρθρο 80Α του ν. 

4472/2017 και να αυξηθεί στα τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι οκτώ 

εκατομμύρια ευρώ (3.528.000.000 €), ώστε, σε συνδυασμό με άλλες μεταβιβάσεις 

και παρεμβάσεις, να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι Ο.Τ.Α. στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, όπως, η  

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. 
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Άρθρο 45 

Με το άρθρο 45 επιδιώκεται η αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται στην 
εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους αρχαιολογικούς χώρους καθώς 
και του προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 
Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) που απασχολείται στη λειτουργία του συστήματος του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Άρθρο 46 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συστήνεται, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),  Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), με 
αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Α.Π.Θ., ενώπιον κάθε 
δικαστηρίου και αρχής, καθώς και την έκδοση γνωμοδοτήσεων σε νομικής φύσεως 
ερωτήματα, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία 
του ΝΣΚ, µε σκοπό την αρτιότερη, ενιαία και αποτελεσματική υποστήριξη της 
πληθώρας των νομικών εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει το Α.Π.Θ., ως ένα από τα 
μεγαλύτερα Α.Ε.Ι. με μεγάλο αριθμό φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, 
ερευνητικών κέντρων και διοικητικού προσωπικού. 

Άρθρα 47 έως και 48 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 42 
του ν. 4449/2017 για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά στους υποχρεωτικούς ελέγχους σε 
οντότητες, οι οποίες δεν είναι δημοσίου συμφέροντος.  Οι κύριοι εταίροι ελέγχου, 
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, παύουν τη 
συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο 
επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να 
συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν 
παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή. Με το άρθρο 23 τροποποιείται το 
άρθρο 48 του ν. 4449/2017, ώστε οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού́ ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού ́
(ΕΕ) 537/2014, να παύουν τη συμμετοχή́ τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της 
ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) έτη από την ημερομηνία διορισμού 
τους.  

Με τον τρόπο αυτό γίνεται εναρμόνιση της μέγιστης διάρκειας εναλλαγής του 
κύριου εταίρου ελέγχου, τόσο για τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος, όσο και στις 
λοιπές οντότητες, καθώς, επίσης, και εναρμόνιση με την παρ. 7 του άρθρου 17 του 
Κανονισμού 537/2014, αλλά και τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές (IESBA code of ethics). 

 

Άρθρο 49 

Με την προτεινόμενη διάταξη μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα ψιλής κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου επί των ακινήτων με ΚΑΕΚ 020494801090 εμβαδού τετρακοσίων είκοσι έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (426.909) τ.μ. και 020494801074, εμβαδού εννέα 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (9.185) τ.μ. και το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας 
των ακινήτων με ΚΑΕΚ 020494801071, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα ένα κόμμα τριάντα τεσσάρων (4.771,34) τ.μ. και 020494801077, 
εμβαδού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (5.856) τ.μ., καταγεγραμμένων στο 
Κτηματολογικό Γραφείο Ναυπλίου, που βρίσκονται στη θέση ΚΑΡΑΘΩΝΑ του Δήμου 
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Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Με τον τρόπο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ αποκτά δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας στο σύνολο του ακινήτου ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ εκτάσεως 1.911.893 τ.μ., 
το οποίο του μεταβιβάστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 234/25.4.2013 (Β’ 1020) απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και 
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 3896/2011, ώστε να δύναται να το αξιοποιήσει, 
σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του και τις προβλέψεις του ν. 3986/2011. 

Άρθρο 50 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται νομοθετικά η δυνατότητα στο Υπουργείο 
Οικονομικών να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας 
περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να 
καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες στέγασης της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 

Άρθρο 51 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η 
δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των 
περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 
φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 10η.12.2022 έως και την 
20η.1.2023 της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων 
δήμων. Είναι γεγονός ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών 
που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν 
περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών 
συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε 
κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία 
δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε 
διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του 
συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή 
ορίων οικισμού ακινήτων. 

Άρθρο 52 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται η διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και γίνονται λοιπές λεκτικές 
προσαρμογές για πληρέστερη αποτύπωσή της και ορθότερη εφαρμογή της. 

Άρθρο 53  

Με το άρθρο 189 του ν. 4820/2021 (Α΄130) η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ), η οποία  υποστηρίζεται διοικητικά και επιχειρησιακά από την Γενική 

Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ), ορίστηκε ως 

αρμόδια για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εν 

συνεχεία, με το π.δ. 88/2021 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 

«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181)» (Α΄205) συστάθηκε εντός της 

ΓΔΕΣΠ νέα οργανική μονάδα, η Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΔΕΔΜΑΑ), η οποία αποτελείται από δύο (2) 
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Τμήματα και για τη στελέχωση της οποίας δημιουργήθηκαν εικοσιπέντε (25) νέες 

οργανικές θέσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άμεση επίλυση 

του ζητήματος της μετεγκατάστασης της ΔΕΔΜΑΑ, της οποίας το στελεχιακό 

δυναμικό έχει ήδη αυξηθεί και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, μετά την 

ολοκλήρωση των αποσπάσεων της υπό στοιχεία 39234 ΕΞ 2022/23.03.2022 (ΑΔΑ: 

6ΓΗΡΗ-ΓΑ1) απόφασης, με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυσχερής η κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών της στους υφιστάμενους χώρους της ΓΔΕΣΠ. 

Άρθρο 54  

Ρυθμίζεται η διαδικασία ανοίγματος ειδικών δεσμευμένων 

καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε εμπορικές τράπεζες. 

Στους λογαριασμούς, κατόπιν του ανοίγματός τους, μπορούν να εκταμιεύονται 

από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές χρηματοδότησης, 

και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαριασμό κατόπιν της έκδοσης και 

κοινοποίησης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα των αντίστοιχων εγκρίσεων 

πληρωμών. 

 

Άρθρο 55 

 

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

 

Άρθρο 56 

 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είναι πλήρως ψηφιοποιημένα τα δικαιολογητικά 

των δαπανών που υποβάλλονται στις αρμόδιες για την πληρωμή υπηρεσίες, αυτά 

κατά το μέρος που αφορούν σε δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών, τηρούνται 

σε φυσική μορφή από τις οικείες υπηρεσίες των διατακτών και τίθενται στη διάθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του  ελέγχου του, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Η τήρηση του αρχείου σε φυσική μορφή θα εξακολουθήσει  μόνο για όσα 

δικαιολογητικά δεν παράγονται πλήρως αυτοματοποιημένα  μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος ή δεν διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του φορέα ή δεν είναι αναρτημένα σε 

δημόσιο ιστότοπο. Προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική υπαγωγή των λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 

69ΣΤ του ν. 4270/2014 και τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών σε αυτούς. 

Άρθρο 57 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας, αρμοδιοτήτων υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων του 

Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Σκοπός της προωθούμενης ρύθμισης είναι 
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η προώθηση και η βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης της 

τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Άρθρο 58 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται η έκταση των ανασταλτικών μέτρων 

συνεπεία της υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ειδικότερα, 

αποσαφηνίζεται ότι στα μέτρα αυτά εντάσσεται και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός 

βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου ή φορέων κοινωνικής ασφάλισης χρεών με 

χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Δημοσίου βάσει 

αμετάκλητων δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων και οι οποίες γεννήθηκαν στο 

πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση 

εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από επιχειρήσεις 

που έχουν υπαχθεί πριν την ισχύ του προτεινόμενου εδαφίου στην ειδική 

διαχείριση. 

 

Άρθρο 59 
 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, σε όσες ειδικές διαχειρίσεις έχει 

διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί δικαστικώς το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με το οποίο επιτυγχάνεται (λαμβανομένων υπόψη 

και τυχόν προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση τουλάχιστον του 90% του συνόλου 

του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου 

διάθεσης), χορηγείται η επιπρόσθετη δυνατότητα παράτασης της ειδικής 

διαχείρισης. Η παράταση αυτή θα αποφασίζεται με απόφαση της συνέλευσης 

πιστωτών, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται σε αυτή και, σε κάθε περίπτωση, 

δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την παύση της ειδικής 

διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 ή τυχόν 

παρατάσεων αυτής. Η προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση είναι προς όφελος της 

διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, αλλά και της εθνικής οικονομίας, για την 

περάτωση εκκρεμών ειδικών διαχειρίσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε 

αφενός να επιλυθούν σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την επωφελέστερη 

εκμετάλλευση του ενεργητικού της επιχείρησης και αφετέρου να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς η διαδικασία εκποίησης και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.    

 Άρθρο 60  

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση γίνεται διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 του 

άρθρου 38 του ν. 4994/2022 για την ορθή εφαρμογή της διάταξης.  

 

Άρθρα 61 και 62 

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 80Α του ν. 

4472/2017 και του άρθρου 12 του ν. 4674/2020. 

Άρθρο 63 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 
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2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρα 36 έως και 40 

Οι διατάξεις οι οποίες τροποποιούνται ή καταργούνται αναφέρονται σε 

περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις και υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν πρόκριμα για 

παρόμοιες διεκδικήσεις από λοιπούς φορείς.   

 

Άρθρο 41 

 

Απαλείφεται η αποσπασματική ρύθμιση – παρέκκλιση από το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο των νόμων 3205/2003 και 4354/2015. 

 

Άρθρα 42  και 43 

Με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς ανακύπτουν λειτουργικής φύσεως 

προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται εν προκειμένω με τις αξιολογούμενες 

ρυθμίσεις. 

 

Άρθρα 44 και 61 

 

Οι ΟΤΑ, ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης συμμετείχαν, την περίοδο της 

δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής οικονομίας, στην επίτευξη συγκεκριμένων 

δημοσιονομικών στόχων για τη μείωση δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και την 

επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων στη συνέχεια, μέσω στοχευμένων 

δημοσιονομικών παρεμβάσεων.  

Στην προσπάθεια αυτή καθορίστηκε ανώτατο όριο πιστώσεων που εγγράφεται 

ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να 

μεταβιβαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, προτείνεται 

να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ (3.400.000.000 €) που είχε θεσπιστεί με το άρθρο 80Α του ν. 

4472/2017 και να αυξηθεί στα τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι οκτώ 

εκατομμύρια ευρώ (3.528.000.000 €), ώστε, σε συνδυασμό με άλλες μεταβιβάσεις 

και παρεμβάσεις, να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ΟΤΑ στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και οι 

πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. 

 

Άρθρο 45 

Με το άρθρο 45 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ένταξης στις ρυθμίσεις της περ. 3 της 

παρ. Γ’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) του προσωπικού που απασχολείται 

στην οδήγηση των ειδικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, το οποίο είναι ανά πάσα 

στιγμή στη διάθεση της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν να 

επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και του προσωπικού του 

Ο.Δ.Α.Π., το οποίο απασχολείται στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου. Ειδικότερα, ως προς το ηλεκτρονικό εισιτήριο πρέπει να σημειωθεί ότι 
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εφαρμόζεται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, τα οποία 

συγκεντρώνουν περίπου το ήμισυ των ετήσιων επισκεπτών. Σταδιακά, δε, το 

σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου επεκτείνεται με στόχο να καλύψει όλους τους 

επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Επομένως, η παροχή 

εργασίας του προσωπικού που απασχολείται για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω συστήματος του ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου, είτε επί τόπου στα σημεία έκδοσης αυτών, είτε στην κεντρική υπηρεσία 

του Ο.Δ.Α.Π., δεδομένου ότι υφίσταται η δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης των 

εισιτηρίων αυτών μέσω του διαδικτύου, είναι εύλογο ότι αναμένεται να 

συγχρονίζεται με το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, όπως αυτό 

εκάστοτε ισχύει. Τέλος και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το δεδομένο ότι η δυνατότητα 

διαδικτυακής έκδοσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η χρήση της οποίας από το 

κοινό βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, είναι δυνατή οποιαδήποτε ώρα κάθε ημέρας 

(εργάσιμης ή μη), η ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης και υποστήριξης της 

λειτουργίας του εν λόγω συστήματος παρίσταται επιβεβλημένη και ουσιώδης. 

 

Άρθρο 46 

Με τη σύσταση του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το οποίο θα στελεχώνεται από 

λειτουργούς του ΝΣΚ όλων των βαθμών και στο οποίο προΐσταται Νομικός 

Σύμβουλος του Κράτους, εξασφαλίζεται η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη των συμφερόντων του Α.Π.Θ. στις εκκρεμείς δικαστικές και εξώδικες 

υποθέσεις, με δεδομένη την πληθώρα των νομικών εκκρεμοτήτων που 

αντιμετωπίζει αυτό, ως ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

 

Άρθρα 47 και 48 

Διότι υπάρχει σύγχυση στις επιχειρήσεις και στις ελεγκτικές εταιρείες για την  

περιοδική εναλλαγή́ των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των κύριων εταίρων ελέγχου 

της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργούν τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες 

δημοσίου ενδιαφέροντος και σε σύγκριση με τις λοιπές οντότητες. 

 

Άρθρο 49 

Δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του ν. 3896/2011 και της υπ’ αρ. 234/25.4.2013 

(Β’ 1020) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) μεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στο 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το ακίνητο 

«ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ», εκτάσεως ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων ενενήντα τριών (1.911.893) τ.μ., που βρίσκεται στην περιφερειακή 

ενότητα Αργολίδας, στην θέση ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ του Δήμου Ναυπλίου και τελεί υπό τη 

διοίκηση και διαχείριση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Στην 

ως άνω απόφαση της ΔΕΑΑ, αποκλειστικός δικαιοπάροχος του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται 

ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ως πλήρης κύριος του 

μεταβιβαζόμενου ακινήτου, σκοπός δε της απόφασης είναι η περιέλευση του 

ακινήτου, κατά πλήρη κυριότητα, στο ΤΑΙΠΕΔ. 
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Στην περιοχή έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και το ανωτέρω ακίνητο έχει 

καταχωριστεί στα κτηματολογικά φύλλα, κατά τμήματα, ως δεκαοκτώ (18) 

ιδιοκτησίες, οι οποίες έλαβαν ισάριθμους ΚΑΕΚ. 

Ωστόσο, από τον έλεγχο των τίτλων και των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 

προέκυψε ότι τμήμα του εν λόγω ακινήτου, συνολικού εμβαδού τετρακοσίων 

τριάντα έξι χιλιάδων και ενενήντα τεσσάρων (436.094) τ.μ., αποτελούμενο σήμερα 

από δύο ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 020494801090 τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων 

εννιακοσίων εννέα (426.909) τ.μ. και 020494801074 εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα 

πέντε (9.185) τ.μ. είχε κηρυχθεί, ως τουριστικός χώρος προς αξιοποίηση κατά την Κ΄ 

Συντακτική Πράξη της 6ης.2.1968 (Α΄ 33). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ως άνω Συντακτικής Πράξης, 

από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 166/12.11.1968 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 

271), η διαχείριση και η πλήρης εκμετάλλευση του χαρακτηρισθέντος ως 

τουριστικού χώρου, ακινήτου, περιέρχεται στον ΕΟΤ, παραμένοντος του έως τότε 

πλήρη κυρίου στην ενάσκηση του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας επί αυτού. Από 

τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας 

του Ελληνικού Δημοσίου επί της παραπάνω έκτασης, η οποία παραχωρήθηκε κατά 

επικαρπία προς τον ΕΟΤ και για εβδομήντα πέντε (75) έτη, παραμένει αμεταβίβαστο. 

Επιπροσθέτως, τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 020494801071 τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

εβδομήντα ενός κόμμα τριάντα τέσσερα (4.771,34) τ.μ. και 020494801077 πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (5.856) τ.μ. συνολικού εμβαδού δέκα χιλιάδων 

εξακοσίων είκοσι επτά κόμμα τριάντα τέσσερα (10.627,34) τ.μ., όπως περιγράφονται 

στη διάταξη, εμπίπτουν και αυτά στη μεταβιβαζόμενη στο ΤΑΙΠΕΔ συνολική έκταση 

του ακινήτου, εμβαδού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων ενενήντα τριών (1.911.893) τ.μ., διότι εκ παραδρομής αναφέρονταν ως 

ακίνητα κυριότητας ΕΟΤ, ενώ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ήταν καταχωρισμένα ως 

ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.  

Προκειμένου, λοιπόν, να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση 

του εν λόγω ακινήτου, διορθώνεται ο τίτλος κτήσης του ΤΑΙΠΕΔ (υπ' αρ. 234/2013 

Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων) και 

ως προς το τμήμα του ακινήτου, συνολικού εμβαδού 446.721,34 τ.μ. (436.094 τ.μ. 

ως προς την ψιλή κυριότητα και 10.627,34 τ.μ. ως προς την πλήρη κυριότητα), έτσι 

ώστε να συμπεριληφθεί στη μεταβίβαση και το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου επί του ακινήτου, έκτασης 436.094 τ.μ. (αποτελούμενου από 

δύο ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 020494801090 (426.909 τ.μ.) και 020494801074 (9.185 τ.μ.) 

που ορίζεται στην υπ’ αρ. 166/12.11.1968 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 

271) και το οποίο είχε περιέλθει κατά την επικαρπία και μόνον στον ΕΟΤ, καθώς και 

το δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί του ακινήτου, συνολικού εμβαδού 10.627,34 

τ.μ. [αποτελούμενου από δύο ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 020494801071 (4.771,34 τ.μ.) και 

020494801077 (5.856 τ.μ.)]. 

Επειδή, όμως, η ΔΕΑΑ έχει καταργηθεί, με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019, η διόρθωση του τίτλου κτήσης του ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να γίνει μόνο με 

νομοθετική ρύθμιση. 
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Άρθρο 50 

Παρότι στην αρχική νομοθετική διάταξη σύστασης της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών (άρθρο 16 του ν. 4714/2020) προβλεπόταν ορισμένη 

χρονική διάρκεια λειτουργίας της, διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη εξώδικης επίλυσης 

των εκκρεμών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών είναι 

συνεχής. Ως εκ τούτου, η ανάγκη συνέχισης του έργου της επιτροπής κρίνεται 

επιβεβλημένη. Για τον λόγο αυτό, προσήκει να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της 

στέγασης της επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής της.   

 

Άρθρο 51 

Ο καθορισμός τιμών εκκίνησης των περιοχών, που είναι ενταγμένες στο σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, επηρεάζει τη 

φορολογική μεταχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές αυτές, διότι οι τιμές 

εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των 

ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η αξία 

της περιουσίας, όπως διαμορφώνεται βάσει αυτών, αποτελεί προϋπόθεση 

χορήγησης διάφορων κοινωνικών παροχών από το κράτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

αφενός να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με υπέρμετρη φορολογία και αφετέρου να 

στερούνται ενισχύσεων και παροχών, που υπό κανονικές συνθήκες δικαιούνται. 

 

Άρθρο 52 

Η επιβολή κυρώσεων σε βάρος του πολίτη διενεργείται από το αρμόδιο διοικητικό 

όργανο που προσδιορίζεται επακριβώς στον νόμο που προβλέπει τις κυρώσεις 

αυτές, χωρίς να καταλείπονται περιθώρια έστω και ελάχιστης ερμηνευτικής 

ασάφειας, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 

 

Άρθρο  53  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της στέγασης της ΔΕΔΜΑΑ  της 

ΓΔΕΣΠ, είναι απαραίτητη η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα δίνει τη 

δυνατότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, κατόπιν δημοσίευσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα υπογράφεται από τον αρμόδιο 

Υπουργό. Στην εν λόγω πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι μίσθωσης 

του ακινήτου, οι οποίοι είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις 

των άρθρων 3 έως 17 του ν. 3130/2003 που αφορά τις μισθώσεις ακινήτων για 

στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών (Α’ 76). 

 

Άρθρο 54 

 Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων ενίσχυσης 

και χρηματοδοτικών προγραμμάτων να ανοίγουν ειδικούς δεσμευμένους 

καταπιστευματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες, στους οποίους 

δύνανται, υπό όρους και προϋποθέσεις, να εκταμιεύονται ποσά χρηματοδότησης.   

 

Άρθρο 55 
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 Δεδομένης της άμεσης ανάγκης στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης και για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόσπασης, με την 

προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο των κατά 

παρέκκλιση διατάξεων για τις αποσπάσεις στην Ειδική Υπηρεσία, για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης στην Ειδική Υπηρεσία υπαλλήλων που 

υπηρετούν με απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, δεν απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη 

γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 

του φορέα προέλευσης, ούτε άρση της προηγούμενης απόσπασης, καθώς η 

απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία αίρει αυτοδικαίως την απόσπαση στην 

προηγούμενη υπηρεσία. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος της απόσπασης 

στην Ειδική Υπηρεσία λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην 

οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά για κάθε συνέπεια, συμπεριλαμβανομένης και 

της συμπλήρωσης του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 56   

Όσον αφορά το ως άνω αναφερθέν ζήτημα της τήρησης δικαιολογητικών 

εκκαθάρισης δαπανών, λόγω όγκου του φυσικού αρχείου. 

 Όσον αφορά την  υποχρεωτική υπαγωγή φορέων της Γενικής Κυβέρνησης επειδή: 

α) δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία θα καθορίζονται οι λοιποί 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που θα υπάγονται υποχρεωτικά στο πεδίο 

εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 και ο χρόνος 

υπαγωγής αυτών και β) δεν έχει καθοριστεί η διαδικασία εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών στους λοιπούς φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

 

Άρθρο 57 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, 

θα συνεπικουρήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό 

την ταχύτερη και καλύτερη διαχείριση των δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και 

Ανάκαμψης. 

 

Άρθρο 58 
Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνιστεί το 
εύρος του νομοθετικού πλαισίου που θέσπιζε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4307/2014 ως της τα αναστελλόμενα μέτρα ατομικής δίωξης, 
συνεπεία αποδοχής της αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής 
διαχείρισης.   
 

Άρθρο 59 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, προκειμένου μεγάλες επιχειρήσεις 

που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και αντιμετωπίζουν πολύπλοκα 

νομικά και πραγματικά προβλήματα, ως προς τη διαχείριση του ενεργητικού τους, 

να έχουν επαρκή χρόνο για την επίλυσή τους, την επωφελέστερη εκμετάλλευση του 

ενεργητικού τους και την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών 

τους στοιχείων στον αγοραστή. 
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Άρθρο 60 

Δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης χωρίς την προτεινόμενη 

διόρθωση. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρα 36-40 
Αφορούν σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 4354/2015 και του ν. 4336/2015. 
 
Άρθρα 42-43 
Αφορούν στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
τους μετακινούμενους με εντολή του Δημοσίου, οι οποίοι υπάγονται στο ρυθμιστικό 
πεδίο του ν. 4336/2015. 
 
Άρθρα 44 και 61 
Αφορά σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

Άρθρο 45 

Οι ρυθμίσεις αφορούν στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ) και του Ο.Δ.Α.Π. 
 
Άρθρο 46 
Αφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). 
 
Άρθρα 47 και 48 
Αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και τις ίδιες τις ελεγκτικές εταιρείες. 
 
Άρθρο 49 
Αφορά στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 
 
Άρθρο 50 
Η διάταξη αφορά στους φορολογούμενους πολίτες που απευθύνονται στην 
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, καθώς και στους υπαλλήλους 
αυτής. 
 
Άρθρο 51 
Αφορά σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που είναι 
ιδιοκτήτες ακινήτων στην ελληνική επικράτεια. 
 
Άρθρο 52 
Αφορά στους υπόχρεους σε τήρηση μητρώου πραγματικών δικαιούχων, δηλαδή, τις 

εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση και είναι 

υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε έχουν έδρα στην 
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Ελλάδα. Πέραν αυτών, επηρεάζεται το σύνολο της κοινωνίας, ιδίως λόγω του 

γεγονότος ότι η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά μέσο ενίσχυσης της ικανότητας του 

διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα, με τρόπο συνεκτικό και 

συντονισμένο, στην αποτροπή της κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, συνεπώς, στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

 

Άρθρο 53  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών 

Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών, η οποία υποστηρίζει διοικητικά και επιχειρησιακά την ΕΔΕΛ. 

 

Άρθρο 54 

Αφορά στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων και 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Άρθρο 55 

Η ρύθμιση αφορά στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

 

Άρθρο 56 

Αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.    

 

Άρθρο 57 

Αφορά στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, το Υπουργείο Τουρισμού, την επενδυτική κοινότητα. 

 

Άρθρο 58 

Αφορά στους πιστωτές των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης. 

 

Άρθρο 59 

Αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
 

Άρθρο 60 

Αφορά στις επιχειρήσεις αποκομιδής, επεξεργασίας και πώλησης ξυλείας, τους 

δασικούς συνεταιρισμούς, τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 
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 Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ     Χ  (άρθρα 36, 37-41, 47-48 και 52, 53, 55)                  

ΟΧΙ     x (άρθρα 42-47, 57, 58-59) 
 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 36: περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), 
Άρθρο 39: παρ. 3 άρθρου 2 ν. 2552/1997 (Α΄ 266), 
Άρθρο 40: παρ. 5 άρθρου 29 ν. 2072/1992 (Α΄ 125), 
Άρθρο 41: άρθρο 11 παρ. 6 του ν. 3402/2005 
Άρθρο 42: παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015 (Α΄ 94), 
Άρθρο 43: παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015, 
Άρθρο 44:  άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) 
Άρθρα 47-48: άρθρα 42 και 48 ν. 4449/2017 (Α΄ 7) 
Άρθρο 52: άρθρο 20 παρ. 10 ν. 4557/2018 (Α΄ 139), 
Άρθρο 53: παρ.4 του άρθρου 191 του ν. 4820/2021 (Α΄130)  

Άρθρο 55: αρ. 58 του ν. 4915/2022  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 

i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

Άρθρα 36 έως και 52 
Τα ζητήματα στα οποία αφορούν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με τυπική 
διάταξη νόμου, διότι είτε εισάγουν νέες προβλέψεις, είτε 
τροποποιούν υφιστάμενο πλαίσιο. 
 
Άρθρο 53: Δεν υφίσταται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. 
Άρθρα 54-55: Δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη και 
αφορούν σε τροποποίηση διάταξης. 
Άρθρο 56: Επειδή αφορά στην τροποποίηση της ίδιας της 
διάταξης του  άρθρου 69 ΣΤ του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α.143). 
 
Άρθρα 58-59 
Για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων απαιτούνται 
νομοθετικές παρεμβάσεις διότι το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο χρήζει αποσαφήνισης. 

 ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 

Άρθρα 36 έως και 59 
 
Τα ζητήματα στα οποία αφορούν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν με αλλαγή 
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νέα νομοθετική 
ρύθμιση. 
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υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Άρθρα 36 έως και 59 
 
Τα ζητήματα στα οποία αφορούν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 
 
 

 
 
 

 Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ     ☐            ΟΧΙ     Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

 i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 

 
iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 
 
 

 
 
 

 Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
Χ                                                                                                                                                                                     
 
 
 

                                                Χ                                                   Χ 
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                                         Χ                                       Χ 
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 36 έως και 40  

Αποφυγή περιπτωσιολογικών ρυθμίσεων και εφαρμογή 

των προβλέψεων των ν. 4354/2015 και 4336/2015 κατά 

τρόπο ενιαίο. 

 

Άρθρο 41 

Αποφυγή περιπτωσιολογικών ρυθμίσεων και εφαρμογή 

των προβλέψεων των ν. 3205/2003 και ν. 4354/2015 κατά 

τρόπο ενιαίο. 

 

Άρθρα 42 και 43 

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις μετακινήσεις 

των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και ορθολογικότερη αντιμετώπιση 

των ζητημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τις 

μετακινήσεις με εντολή του Δημοσίου.   

 

Άρθρο 44 και 61 

Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των ΟΤΑ, η εφαρμογή του οικονομικού 

προγραμματισμού τους και η επίτευξη των ετήσιων 

προγραμμάτων δράσης τους (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού).  

 

Άρθρο 45 

Η ανταμοιβή του προσωπικού που υποστηρίζει αφενός 

την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που 

επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και 

αφετέρου το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

 

Άρθρα 47-48 

 

Η ύπαρξη ενός ενιαίου πλαισίου περιοδικής εναλλαγής 

των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των κύριων εταίρων 

ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας τόσο στις οντότητες 

δημοσίου ενδιαφέροντος όσο  και στις λοιπές οντότητες. 

 

Άρθρο 49 
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Η ενιαία αξιοποίηση του ακινήτου «ΚΑΡΑΘΩΝΑ» 

ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ, εκ μέρους του Ταμείου. 

 

Άρθρο 50 

Η επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας στέγασης 

της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών. 

 
Άρθρο 51 

Ο ορθότερος καθορισμός των τιμών εκκίνησης του 

συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των 

εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων. 

 

Άρθρο 52 

Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και η τήρηση της 

αρχής της νομιμότητας της διοίκησης κατά την επιβολή 

προστίμων λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του 

άρθρου 20 του ν. 4557/2018. 

 

 

Άρθρο 53 

Βραχυπρόθεσμος στόχος της παρούσας αξιολογούμενης 

ρύθμισης είναι η άμεση μετεγκατάσταση της 

νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΔΕΔΜΑΑ) 

της ΓΔΕΣΠ. 

 

Άρθρο 54 

 Η υλοποίηση και εκπλήρωση των στόχων του  Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και η αξιοποίηση και άμεση 

απορρόφηση των πόρων και των κονδυλίων. 

 

Άρθρο 55 

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η άμεση στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

  

Άρθρο 56 

 α) Μετά την πλήρη ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών 

δαπανών αυτά να μην τηρούνται σε φυσική μορφή. β) Η 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης  δικαιολογητικών 

και στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

κατά συνέπεια η πληρωμή των δαπανών τους σε 

συντομότερο χρόνο.    
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Άρθρο 57 

 

Η ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Άρθρο 58 

 

Η αποσαφήνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

ως προς τα αναστελλόμενα μέτρα ατομικής δίωξης 

συνεπεία της αποδοχής της αίτησης για την υπαγωγή των 

επιχειρήσεων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 

 

Άρθρο 59 

Η επίλυση πολύπλοκων νομικών και πραγματικών 

προβλημάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

διαδικασία εκποίησης και μεταβίβασης των 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.   

 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 36 έως και 40 

Συμβολή σε μια ορθολογικότερη προσέγγιση των ν. 

4354/2015 και ν. 4336/2016. 

 

Άρθρο 41 

Συμβολή σε μια ορθολογικότερη προσέγγιση των 

διατάξεων των ν. 3205/2003 και ν. 4354/2015. 

 

Άρθρα 42 και 43 

Συμβολή σε μια λειτουργικότερη προσέγγιση του ν. 

4336/2015 περί μετακινήσεων. 

 

Άρθρο 45 

 

Μακροπρόθεσμος σκοπός είναι η προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της 

προβολής των πολιτιστικών αγαθών στο ευρύ κοινό 

καθώς και η αύξηση της επισκεψιμότητας των 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. 

 

Άρθρο 46 

Η νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση του 

Α.Π.Θ. από ένα κορυφαίο σώμα της διοίκησης, όπως 

είναι το Ν.Σ.Κ., με σκοπό τη συστηματικότερη και 
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αποτελεσματικότερη διαχείριση των νομικών υποθέσεων 

του εν λόγω ΑΕΙ.  

 

Άρθρο 50 

Η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της Επιτροπής, με 

σκοπό την υλοποίηση του έργου της. 

  

Άρθρο 53  

Μακροπρόθεσμος στόχος της παρούσας αξιολογούμενης 

ρύθμισης είναι η ομαλή  λειτουργία της ΔΕΔΜΑΑ,  στις 

αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η διεξαγωγή, εντός 

αυστηρά  καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, ελέγχων 

για τη διαπίστωση της επίτευξης των ορόσημων και 

στόχων, της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

συστημάτων, καθώς και της νομιμότητας και 

κανονικότητας των δαπανών των δράσεων του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού 

ύψους 31 δισ. Ευρώ. 

 

Άρθρα 54-55  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 

2.0» και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση των 

συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

Άρθρο 56  

α) Μετά την πλήρη ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών 

δαπανών αυτά να μην τηρούνται σε φυσική μορφή. β) Η 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης  δικαιολογητικών 

και στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

κατά συνέπεια η πληρωμή των δαπανών τους σε 

συντομότερο χρόνο.    

 

Άρθρο 57 

Η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, η αναβάθμιση 

και η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. 

 

Άρθρο 58 

Η αποσαφήνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

ως προς τα αναστελλόμενα μέτρα ατομικής δίωξης 

συνεπεία της αποδοχής της αίτησης για την υπαγωγή των 

επιχειρήσεων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 
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Άρθρο 59 

Η επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού και η 

διανομή του στους πιστωτές. 

                       
 
 
 

 Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ     ☐      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     ☐ 

 
i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

 
 

 
ii)  Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 
 
 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ                ΟΧΙ     ☐ 

 

Εξηγήστε: 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     ☐            ΟΧΙ     ☐ 

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;                           ΝΑΙ     ☐            ΟΧΙ     Χ☐ 

 

Εξηγήστε: 
 
 
 

 
 
 

 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 
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 36-40   Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις καταργούνται περιπτωσιολογικές 

ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο των ν. 

4354/2015 και 4336/2015. 

 41 Με την προωθούμενη διάταξη  επιδιώκεται η εναρμόνιση της νομοθεσίας 

με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, καθώς και του άρθρου 

20 του ν. 4354/2015, αναφορικά με την αποζημίωση εφημεριών του 

ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), καθώς 

και την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του επιστημονικού 

προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α.. 

 42 και 62 Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις, αυξάνεται ο αριθμός των 

επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης, όσον αφορά τα αιρετά 

όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ανακύπτουσες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 

σχετικές ανάγκες. 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις προβλέπεται να ισχύσουν από 

1η.1.2023, προκειμένου οι τρέχουσες μετακινήσεις να συνεχίζουν να 

καλύπτονται μέχρι τέλος του έτους από το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 

προς αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων και τυχόν παρερμηνειών.   

 43 Τροποποιείται το ποσοστό προσαύξησης των εξόδων διανυκτέρευσης 

εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ενώ για πρώτη 

φορά εισάγεται προσαύξηση των εξόδων διανυκτέρευσης για τη νησιωτική 

χώρα, για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως και την 30η  

Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση, στο 

μέτρο του δημοσιονομικά δυνατού, των σχετικών δαπανών, οι οποίες κατά 

το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της μεγάλης 

ζήτησης η οποία υφίσταται.    

Η ανωτέρω ρύθμιση προβλέπεται να ισχύσει από 1η.1.2023, προκειμένου 

οι τρέχουσες μετακινήσεις να συνεχίζουν να καλύπτονται μέχρι τέλος του 

έτους από το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προς αποφυγή 

ερμηνευτικών προβλημάτων και τυχόν παρερμηνειών.   

 44 και 61 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται μεγαλύτερη δημοσιονομική 

ευελιξία και ρευστότητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που 

ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

για να ολοκληρώσουν τις δράσεις τους. 

 45 Με το άρθρο 45 εντάσσεται στις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις για την 

αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών 

προσωπικού, που απασχολείται καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου, το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, το οποίο απασχολείται στην οδήγηση 

των ειδικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και είναι, ανά πάσα στιγμή, στη 

διάθεση εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία που θέλουν να επισκεφθούν 

με ευκολία πρόσβασης τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς επίσης και το 

προσωπικό του Ο.Δ.Α.Π., το οποίο απασχολείται, είτε επί τόπου στα σημεία 

έκδοσης, είτε στην κεντρική υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τους 
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αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, και το οποίο είναι 

επιφορτισμένο με τα καθήκοντα της αδιάλειπτης παρακολούθησης και 

αποτελεσματικής υποστήρξης του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού 

συστήματος. 

 46 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συστήνεται στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),  Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους (ΝΣΚ), με αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη και 

εκπροσώπηση του Α.Π.Θ., ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, καθώς και 

την έκδοση γνωμοδοτήσεων σε νομικής φύσεως ερωτήματα, με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία του ΝΣΚ, µε σκοπό την αρτιότερη, ενιαία και αποτελεσματική 

υποστήριξη της πληθώρας των νομικών εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει 

το ΑΠΘ, ως ένα από τα μεγαλύτερα ΑΕΙ με μεγάλο αριθμό φοιτητών, 

διδακτικού προσωπικού, ερευνητικών κέντρων και διοικητικού 

προσωπικού. 

 47-48 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανακαθορίζεται το πλαίσιο της μέγιστης 

διάρκειας ελεγκτικής εργασίας διορισμού διασφαλίζοντας την 

ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κατά τη διενέργεια των 

υποχρεωτικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψιν της παρ. 7 του άρθρου 17 του  

Κανονισμού 537/2014, αλλά και τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για 

Επαγγελματίες Ελεγκτές (IESBA code of ethics), σύμφωνα με τα οποία 

ορίζεται ότι η μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία  ο κύριος εταίρος 

ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

είναι τα επτά (7) έτη. 

 49 Με την προτεινόμενη διάταξη μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα ψιλής 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων με ΚΑΕΚ 
020494801090 εμβαδού τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων 
εννέα (426.909) τ.μ. και 020494801074, εμβαδού εννέα χιλιάδων εκατόν 
ογδόντα πέντε (9.185) τ.μ. και το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας των 
ακινήτων με ΚΑΕΚ 020494801071, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων εβδομήντα ένα κόμμα τριάντα τεσσάρων (4.771,34) τ.μ. και 
020494801077, εμβαδού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (5.856) 
τ.μ., καταγεγραμμένων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ναυπλίου, που 
βρίσκονται στη θέση ΚΑΡΑΘΩΝΑ του Δήμου Ναυπλιέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με 
τον τρόπο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ αποκτά δικαίωμα πλήρους κυριότητας στο 
σύνολο του ακινήτου ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ εκτάσεως 1.911.893 τ.μ., το 
οποίο του μεταβιβάστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 234/25.4.2013 (Β’ 1020) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του ν. 
3896/2011, ώστε να δύναται να το αξιοποιήσει σύμφωνα με τον 
καταστατικό σκοπό του και τις προβλέψεις του ν. 3986/2011. 

 50 Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει την προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 16 

του ν. 4714/2020 (Α 148) η οποία αφορά στη δυνατότητα σύναψης 

σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και 
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επιτακτικές ανάγκες στέγασης της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών, που έχει έδρα στην Αθήνα.  

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόβλεψη παρέχεται νομοθετικά η 

δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης ακινήτου, εντός ενός αυστηρά προσδιορισμένου χρονικού 

διαστήματος, ήτοι μέχρι τις 31.12.2022, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Σκοπό της εν λόγω διάταξης αποτελεί η επιτάχυνση και απλοποίηση των 

διαδικασιών προκειμένου να καταστεί εφικτή, το συντομότερο δυνατό, η 

στέγαση της ανωτέρω επιτροπής. Παρότι στην αρχική διάταξη περί 

σύστασης της επιτροπής (άρθρο 16 του ν. 4714/2020) προβλεπόταν 

ορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής, η ανάγκη εξώδικης 

επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων είναι συνεχής και κατ’ επέκταση η ανάγκη συνέχισης του 

έργου της επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη. Για τον λόγο αυτό, προσήκει 

να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της στέγασης της επιτροπής μέχρι την 

ολοκλήρωση της αποστολής της.   

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 

καλείται να επιλύσει, εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, τις εκκρεμείς 

φορολογικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με στόχο την ταχεία επίλυση των 

διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την 

τόνωση των φορολογικών εσόδων.  

 

 51 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού 

τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν 

υποβολής από 10.12.2022 έως και 20.1.2023 της προβλεπόμενης γνώμης 

των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων. Είναι γεγονός ότι κατά τον 

καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες  στο 

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, 

βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και 

του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν 

περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών 

συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες 

περιοχές δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς 

επικαλούνται πραγματικά στοιχεία που ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε 

επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα 

ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος 

προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων 

οικισμού ακινήτων. Ο καθορισμός τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι 

ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας 
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αξίας ακινήτων επηρεάζει τη φορολογική μεταχείριση των ιδιοκτητών 

ακινήτων στις περιοχές αυτές, διότι οι τιμές εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη 

για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που 

μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η αξία της 

περιουσίας, όπως διαμορφώνεται βάσει αυτών, αποτελεί προϋπόθεση 

χορήγησης διάφορων κοινωνικών παροχών από το κράτος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα αφενός να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με υπέρμετρη 

φορολογία και αφετέρου να στερούνται ενισχύσεων και παροχών, που υπό 

κανονικές συνθήκες δικαιούνται. 

 52 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι για τη διαδικασία 

διακρίβωσης παραβάσεων που αφορούν σε εκπρόθεσμες δηλώσεις για 

τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 αρμόδια είναι η επιχειρησιακή 

διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε.), ενώ επέρχονται λεκτικές και νομοτεχνικές 

βελτιώσεις στην παρ. 10, όπου ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής του 

προστίμου, βεβαίωσης, καταλογισμού και είσπραξης αυτού και η άσκηση 

διοικητικής προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου. Τέλος, 

γίνεται παραπομπή στην παρ. 11, ως προς την παροχή σχετικής 

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου 

και διαπίστωσης της παράβασης. 

 53 Η αξιολογούμενη διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης 

μίσθωσης ακινήτου εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών έως τις 

30.04.2023, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΔΕΔΜΑΑ, 

κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που 

υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Στην εν λόγω πρόσκληση 

περιγράφονται αναλυτικά οι όροι μίσθωσης  του ακινήτου, οι οποίοι είναι 

δυνατόν να παρεκκλίνουν από τις  ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 έως 

17 του ν. 3130/2003 (Α’ 76) 

 54 Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων 
ενίσχυσης και χρηματοδοτικών προγραμμάτων να ανοίγουν ειδικούς 
δεσμευμένους καταπιστευματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες, 
στους οποίους δύνανται υπό όρους και προϋποθέσεις να εκταμιεύονται 
ποσά χρηματοδότησης.    
 

 54 Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων 
ενίσχυσης και χρηματοδοτικών προγραμμάτων να ανοίγουν ειδικούς 
δεσμευμένους καταπιστευματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες, 
στους οποίους δύνανται υπό όρους και προϋποθέσεις να εκταμιεύονται 
ποσά χρηματοδότησης.    
 
 

 55 Δεδομένης της άμεσης ανάγκης στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
απόσπασης, με την προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται σκόπιμο να 
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διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο των κατά παρέκκλιση διατάξεων για τις 
αποσπάσεις στην Ειδική Υπηρεσία, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
απόσπασης στην Ειδική Υπηρεσία υπαλλήλων που υπηρετούν με 
απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, δεν απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη 
των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του αρμοδίου οργάνου 
διοίκησης του φορέα προέλευσης, ούτε άρση της προηγούμενης 
απόσπασης, καθώς η απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία αίρει αυτοδικαίως 
την απόσπαση στην προηγούμενη υπηρεσία. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι 
ο χρόνος της απόσπασης στην Ειδική Υπηρεσία λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει 
οργανικά για κάθε συνέπεια, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης 
του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας. 

 56 Η διάταξη στοχεύει στη διευκόλυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης 
δαπανών και την μείωση του όγκου φυσικού αρχείου. 

 57   Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται το τουριστικό προϊόν, 
προωθείται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξης και η αναβάθμιση των 
τουριστικών υποδομών. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση κατοχυρώνεται η 
δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αρμοδιοτήτων 
υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας, 
που διαθέτει, καθίσταται αναγκαίος πόλος για τη συνδρομή των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού στην καλύτερη και ταχύτερη 
υλοποίηση των δράσεων. Τέλος με την προωθούμενη ρύθμιση 
προβλέπεται, ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Τουρισμού θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του 
φορέα και του τρόπου υλοποίησης των δράσεων. 

 58 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται η έκταση των ανασταλτικών 
μέτρων συνεπεία της υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι στα μέτρα αυτά εντάσσεται 
και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου ή 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης χρεών με χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες 
έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Δημοσίου βάσει αμετάκλητων δικαστικών 
ή διαιτητικών αποφάσεων και οι οποίες γεννήθηκαν στο πλαίσιο 
πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση 
εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από 
επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί πριν την ισχύ του προτεινόμενου εδαφίου 
στην ειδική διαχείριση. 

 59 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ορίζεται ότι, σε όσες ειδικές διαχειρίσεις 
έχει διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί 
δικαστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με το οποίο επιτυγχάνεται 
(λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση 
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως 
λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), χορηγείται η 
επιπρόσθετη δυνατότητα παράτασης της ειδικής διαχείρισης. Η παράταση 
αυτή θα αποφασίζεται με απόφαση της συνέλευσης πιστωτών, για χρονικό 
διάστημα που θα ορίζεται σε αυτή και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να 
υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την παύση της ειδικής διαχείρισης, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 ή τυχόν 
παρατάσεων αυτής. Η προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση είναι προς 
όφελος της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, αλλά και της εθνικής 
οικονομίας, για την περάτωση εκκρεμών ειδικών διαχειρίσεων που 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε αφενός να επιλυθούν σημαντικά 
ζητήματα που συνδέονται με την επωφελέστερη εκμετάλλευση του 
ενεργητικού της επιχείρησης και αφετέρου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
διαδικασία εκποίησης και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.    

 60 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διορθώνεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 

5 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215), περί κατάσχεσης προϊόντων 

υλοτομίας. Ειδικότερα, διευκρινίζεται με την προσθήκη της λέξης  «μη», η 

οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην υφιστάμενη διατύπωση, 

ότι η παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), περί αυτοδίκαιης 

άρσης κατασχέσεων δεν είναι εφαρμοστέα, όπως συνάγεται και από το 

ευρύτερο πνεύμα αυστηροποίησης της διάταξης, προς ενίσχυση της 

ασφάλειας δικαίου.    

 61 και 62 Ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις. 

 63 Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 

 
 
 
 
 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

 

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου …………………………………………………… 

 

16. 
Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του 
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων 
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Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

 Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων  

 

  Αθήνα, ……………….20…. 

Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ…… 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

17. Οικονομικά αποτελέσματα  

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας) 

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Αθήνα, ………………….20…. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α & 
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ 
  

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων           

Μείωση 
δαπανών 

            Χ         

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

             Χ              Χ              Χ     

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 
αποτελεσματικότ
ητα 

             Χ              Χ              Χ     

Άλλο  
 
 

     

ΕΜΜΕ
ΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

 Χ 
 

             Χ 
 

          Χ 
 

    

Δίκαιη 
μεταχείριση 
πολιτών 

  Χ              Χ              Χ     

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 
διαφάνεια 
θεσμών 

  Χ 
 

  Χ 
  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

             Χ                  Χ               Χ     

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
ΑΡΘΡΟ 53: Το όφελος της παρούσας ρύθμισης είναι άμεσα η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης 
Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΔΕΔΜΑΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ), γεγονός που θα συμβάλλει στην έγκαιρη και αποτελεσματική 
διενέργεια των ελέγχων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στη βάση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των εθνικών και ενωσιακών πόρων και έμμεσα η υλοποίηση των στόχων 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 54 : Η υλοποίηση και εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και η αξιοποίηση και 
άμεση απορρόφηση των πόρων και των κονδυλίων. 
 
ΑΡΘΡΟ 55 :  H υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. 
ΑΡΘΡΟ 56 :  Η διευκόλυνση διαδικασιών και μείωση όγκου του φυσικού αρχείου 
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 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
ΑΡΘΡΟ 53 : Για την υλοποίηση των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης θα απαιτηθεί η σύναψη σύμβασης  
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας καθώς και η απόκτηση και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου.   
 
ΑΡΘΡΑ 54-56: Αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.    
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία

Υποδομή / 

εξοπλισμός

Προσλήψεις / 

κινητικότητα

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης

Δαχείριση αλλαγών 

κατά την εκτέλεση

Κόστος συμμετοχής 

στη νέα ρύθμιση

Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία

Υποδομή / 

εξοπλισμός

Προσλήψεις / 

κινητικότητα

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης

Δαχείριση αλλαγών 

κατά την εκτέλεση

Κόστος συμμετοχής 

στη νέα ρύθμιση

Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 

 
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από τις αξιολογούμενες διατάξεις.  

 

 
 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση / εντοπισμός 

κινδύνου

Διαπίστωση συνεπειών 

κινδύνων στους στόχους

Σχεδιασμός αποτροπής / 

αντιστάθμισης κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική εφαρμογή

Ανάδειξη καλών 

πρακτικών κατά την 

υλοποίηση της ρύθμισης

Συνεχής αξιολόγηση 

διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 

 

      

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

Άρθρο 46: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) 

 

 

 

 

      

 

 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Άρθρο 49: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

 

 

 

 

 

      

 

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

 

 

 

 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

 

 

Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

Μηδέν (0) 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

Μηδέν (0) 

  

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

Μηδέν (0) 

 

 

 
  

Επί του άρθρου 36 (πρώην 22) 
διατυπώθηκαν χίλια τετρακόσια 
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Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

είκοσι (1.420) σχόλια από χίλιους 
τετρακόσιους είκοσι (1.420) 
συμμετέχοντες. 

 

Επί του άρθρου 37 (πρώην 23) 
σχετικά με την κατάργηση της 
αποζημίωσης των δαπανών 
μετακινήσεων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ 
«Σύνδεσμος Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ) 
υποβλήθηκαν πέντε (5) σχόλια από 
πέντε (5) συμμετέχοντες. 

 

Επί του άρθρου 38 (πρώην 24) 
σχετικά με την κατάργηση της 
αποζημίωσης των δαπανών 
μετακινήσεων των μελών των 
Περιφερειακών Συμβουλίων του 
νπδδ «Σύνδεσμος Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ), 
υποβλήθηκαν τρία (3) σχόλια από 
τρεις (3) συμμετέχοντες. 

 

Επί του άρθρου 50 (πρώην 33) 
περί μίσθωσης ακινήτου για την 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών 
υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο από 
έναν (1) συμμετέχοντα. 

 

Επί του άρθρου 51 (πρώην 34) 
περί προσδιορισμού της αξίας των 
ακινήτων διατυπώθηκαν εννέα (9) 
σχόλια από εννέα (9) 
συμμετέχοντες. 

 

Επί του άρθρου 46 (πρώην 35) 
περί σύστασης Γραφείου Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, διατυπώθηκε ένα 
(1) σχόλιο από έναν (1) 
συμμετέχοντα. 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

Μηδέν (0) 
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Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

Επί του άρθρου 36 (πρώην 22): Τα 
σχόλια αφορούσαν  πρόταση για 
την ένταξη των αξιωματικών 
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 
στη β΄ μισθολογική κλίμακα του 
ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και την υιοθέτηση 
ρυθμίσεων για τις υπηρεσιακές 
μετακινήσεις και τη νυχτερινή 
αποζημίωση των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν 
έγιναν αποδεκτά, διότι δεν 
σχετίζονται με το περιεχόμενο των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων και 
αφορούν ζητήματα που είτε 
βρίσκονται υπό επεξεργασία, είτε 
αποτελούν αντικείμενο 
μελλοντικών ρυθμίσεων. 

 

Επί του άρθρου 37 (πρώην 23): Τα 
τρία (3) εκ των σχολίων αφορούν τη 
διατύπωση αντιρρήσεων ως προς 
τη σκοπιμότητα της ρύθμισης και 
τις αρνητικές συνέπειες αυτής στην 
εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω 
νπδδ, ωστόσο δεν έγιναν 
αποδεκτά, διότι με το εν λόγω 
άρθρο καταργείται η 
εξουσιοδοτική διάταξη, που 
αποτελεί παρέκκλιση από τις 
ισχύουσες διατάξεις της 
υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015. Ειδικότερα, με το εν 
λόγω άρθρο επιδιώκεται η 
εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας του ν. 4336/2015 στις 
δαπάνες του ΣΚΛΕ, που αποτελεί 
ΝΠΔΔ, προς αποφυγή ανισοτήτων 
μεταξύ των φορέων του δημοσίου 
τομέα που τελούν υπό όμοιες 
συνθήκες. Τα υπόλοιπα δύο (2) 
σχόλια αφορούν πρόταση για την 
ένταξη των αξιωματικών 
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 
στη β΄ μισθολογική κλίμακα του 
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ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και δεν έγιναν 
αποδεκτά, διότι δεν αφορούν το 
αντικείμενο της προτεινόμενης 
ρύθμισης. 

 

Επί του άρθρου 38 (πρώην 24): Τα 
σχόλια αφορούσαν τη διατύπωση 
αντιρρήσεων ως προς τη 
σκοπιμότητα της ρύθμισης και τις 
αρνητικές συνέπειες αυτής στην 
εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω 
νπδδ, ωστόσο δεν έγιναν 
αποδεκτά, για τους ίδιους λόγους 
που αναφέρονται και στο άρθρο 23 
ανωτέρω. 

 

Επί του άρθρου 50 (πρώην 33): Το 
σχόλιο αφορά την ένταξη των 
αξιωματικών Εθελοντών Μακράς 
Θητείας (ΕΜΘ) στη β΄ μισθολογική 
κλίμακα του ειδικού μισθολογίου 
των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην 
όμως δεν έγινε αποδεκτό, διότι δεν 
αφορά το αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

 

Επί του άρθρου 51 (πρώην 34): Τα 
σχόλια επιβεβαιώνουν την 
ορθότητα του περιεχομένου της 
προτεινόμενης ρύθμισης, ως προς 
την ανάγκη άμεσου 
επανακαθορισμού των τιμών 
εκκίνησης των περιοχών που είναι 
ενταγμένες στο σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού 
φορολογητέας αξίας ακινήτων, 
προς άρση φορολογικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων. Ως εκ 
τούτου, δεν προτείνεται, ούτε 
κρίνεται σκόπιμη, βάσει των 
διατυπωθέντων σχολίων, η 
τροποποίηση του περιεχομένου της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

 

Επί του άρθρου 46 (πρώην 35): Το 
σχόλιο δεν έγινε αποδεκτό, διότι 
δεν αφορά το αντικείμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

 

215



 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρο 46: Άρθρα 16 παρ. 5, 24, και 100 Α και 106 του Συντάγματος.  

(άρθρα 53 και 56) Άρθρο 103  

(άρθρο 54) Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 106 (οικονομική – επιχειρηματική 

ελευθερία) 

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      

     ☐ 
Κανονισμός 

Άρθρα 47-48: Κανονισμός 537/2014/ΕΕ 
 
Άρθρο 55 : Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
 

 
      

     ☐ 
Οδηγία 

Άρθρα 47-48: Οδηγία 2016/56/ΕΕ 

      
 

     ☐ 
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

     ☐ Διεθνείς συμβάσεις 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 

     ☐ 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 

     ☐ 
Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

      

     ☐ 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

     ☐ 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 Άρθρο 36 
Παροχές επικουρικού προσωπικού - 
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 ν. 
3329/2005 
 
Το πέμπτο εδάφιο της περ. β΄ της 
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 
3329/2005 (Α΄ 81) τροποποιείται με 

Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 10 ν. 
3329/2005 η οποία έχει ως εξής:  
«5.α) Η διάρκεια του χρόνου 
απασχόλησης του επικουρικού 
προσωπικού της παραγράφου 2 
καθορίζεται στην απόφαση του 
Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και 
αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση 
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την αντικατάσταση των λέξεων «τα 
επιδόματα» από τις λέξεις «τις 
παροχές» και η περ. β΄ 
διαμορφώνεται ως εξής:  
«β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά 
το χρόνο απασχόλησής του, 
αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν για το προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη 
για την αμοιβή του βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
φορέα, στον οποίο εργάζονται. Η 
δαπάνη για την αμοιβή του 
προσωπικού του παρόντος άρθρου 
δύναται να καλύπτεται και από 
ενωσιακούς πόρους και 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. Στην περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια 
της σύμβασης δύναται να 
ανανεώνεται, πέραν της διετίας και 
μέχρι τη λήξη των ως άνω 
προγραμμάτων. 
Οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, όπως αυτές για τις 
άδειες των εργαζομένων και για τις 
παροχές που αυτοί δικαιούνται, 
ισχύουν και εφαρμόζονται και για το 
επικουρικό προσωπικό.» 

τοποθέτησης του Διοικητή της Υ.ΠΕ., 
καθώς και σε κάθε σύμβαση εργασίας 
που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το 
χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) 
έτους και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. 
 
   β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το 
χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η 
δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
φορέα, στον οποίο εργάζονται. "Η 
δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού 
του παρόντος άρθρου δύναται να 
καλύπτεται και από ενωσιακούς πόρους 
και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. Στην περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια της 
σύμβασης δύναται να ανανεώνεται, 
πέραν της διετίας και μέχρι τη λήξη των 
ως άνω προγραμμάτων." 
   Οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες 
των εργαζομένων και για τα επιδόματα 
που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και 
εφαρμόζονται και για το επικουρικό 
προσωπικό. 
 γ) Ο χρόνος απασχόλησης του 
επικουρικού προσωπικού στους φορείς 
της παραγράφου 2 υπολογίζεται ως 
χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται 
προσόν για την κατάληψη μόνιμης 
θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο 
τομέα.». 

 Άρθρο 37 
Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 
των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 
(Σ.Κ.Λ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 5 
άρθρου 84 ν. 4488/2017 
 
Στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 
4488/2017 (Α΄ 137), καταργούνται το 
δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, περί 
δαπανών μετακίνησης και διαμονής 
των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου 

Άρθρο 84 ν. 4488/2017 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

 1. Το ΔΣ έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 α) Διοικεί τον ΣΚΛΕ, συγκαλεί τη ΓΣ και 

εκτελεί τις αποφάσεις της. 

218



Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, 
και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
 «5. Οι θέσεις στο ΔΣ είναι τιμητικές 
και άμισθες. Τα μέλη του ΔΣ του 
ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι 
δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν 
μετατίθενται κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεσή 
τους.». 

 β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που 

ανατίθεται σε αυτό από τη ΓΣ. 

 γ) Εποπτεύει και συντονίζει τις 

ενέργειες των ΠΤ. 

 δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και 

απολογισμό. 

 ε) Αποφασίζει για την ίδρυση, 

κατάργηση και συγχώνευση των ΠΤ. 

 στ) Διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια. 

 ζ) Συστήνει επιτροπές με συγκεκριμένο 

έργο. 

 η) Εκδίδει περιοδικό, το οποίο 

αποστέλλεται έντυπα ή/και ηλεκτρονικά 

σε όλα τα μέλη του ΣΚΛΕ. 

 θ) Συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα 

ή/και το εξωτερικό για θέματα που 

αφορούν τα μέλη του ΣΚΛΕ. 

 ι) Αποφασίζει για την προσχώρηση ή 

αποχώρηση του ΣΚΛΕ από άλλους 

συλλογικούς φορείς, όπως Συνδέσμους, 

Ενώσεις, Οργανώσεις με συναφείς 

σκοπούς και δράσεις. 

 ια) Δύναται να συγκαλεί σε κοινή 

σύσκεψη τους Προέδρους των ΠΤ, οι 

οποίοι υποχρεούνται να παραστούν. Τα 

πορίσματα των συσκέψεων αυτών 

αξιολογούνται από το ΔΣ του ΣΚΛΕ. 

 ιβ) Δύναται να συστήνει επιτροπές 

εργασίας για την προώθηση των σκοπών 

του. Οι επιτροπές έχουν ως αντι κείμενο 

την έρευνα και μελέτη των 

προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους 
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και συνεπικουρούν το έργο του ΔΣ με τη 

διατύπωση εισηγήσεων. 

 2. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς 

τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει 

αυτοδίκαια από τη θέση του και 

αντικαθίσταται από τον πρώτο 

αναπληρωματικό. Μετά από τρεις (3) 

συνεχείς απουσίες ο Γενικός 

Γραμματέας του ΔΣ οφείλει να 

ειδοποιήσει εγγράφως το μέλος του ΔΣ 

που απουσίαζε για τις συνέπειες της 

τέταρτης συνεχόμενης απουσίας του. 

 

 3. Αν κενωθεί κάποια θέση στο ΔΣ 

καταλαμβάνεται από τον πρώτο 

επιλαχόντα του αντίστοιχου 

συνδυασμού και σε περίπτωση κένωσης 

θέσεως μεμονωμένου υποψηφίου, από 

άλλον μεμονωμένο υποψήφιο με τους 

περισσότερους σταυρούς, ελλείψει, δε, 

άλλου μεμονωμένου υποψηφίου από 

τον πρώτο επιλαχόντα του 

πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Σε 

περίπτωση κένωσης τριών (3) θέσεων 

του ΔΣ, συγκαλείται έκτακτη ΓΣ για την 

εκλογή των μελών που λείπουν και για 

τον απολειπόμενο χρόνο θητείας του 

τρέχοντος ΔΣ. 

 4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο 

Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός 

Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Υπεύθυνος 

Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων 

και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 

ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι 

του δημόσιου τομέα δικαιούνται άδεια 
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απουσίας από τον αρμόδιο Υπουργό, 

κατ` ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) 

εργάσιμες ημέρες μηνιαίως, όσο διαρκεί 

η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν 

διατηρούν όλα τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την υπαλληλική τους 

ιδιότητα. Τα άλλα μέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ 

δικαιούνται άδεια απουσίας εννέα (9) 

ημερών το μήνα. 

 5. Οι θέσεις στο ΔΣ είναι τιμητικές και 
άμισθες. Τα μέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ, 
εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, 
δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις 
δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους 
προκειμένου να παραστούν στις 
συνεδριάσεις του ΔΣ ή για να 
εκπροσωπήσουν τον ΣΚΛΕ σε πάσης 
φύσεως εκδηλώσεις, εφόσον έχουν ει- 
δικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από 
το ΔΣ. Το ύψος της αποζημίωσης 
καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ και η 
καταβολή της γίνεται από αυτό. Τα μέλη 
του ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι 
υπάλληλοι δημόσιου ή ιδιωτικού 
φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους. 

 Άρθρο 39 
Καθορισμός ορίων αμοιβής του 
Προέδρου και των μελών των 
επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) - 
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 
2552/1997  
 
Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), 
τροποποιείται α) με τη διαγραφή 
της ρύθμισης για την αμοιβή του 
προέδρου και των μελών στο 
έβδομο εδάφιο, β) με την προσθήκη 
ένατου, δέκατου, ενδέκατου και 
δωδέκατου εδαφίου και η περ. γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 2 
διαμορφώνεται ως εξής:  
«γ) Οι συντονιστές των Ομάδων 
Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) 
των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που 

Τροποποιείται η παρ. 3 άρθρου 2 ν. 
2552/1997, η οποία έχει ως εξής: 
«3. α) Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της 
Ε.Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα 
Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) η 
οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Ε.Α.Π., και αριθμό μελών 
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
προγράμματος, σύμφωνα με τη 
διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Με απόφαση 
της Κοσμητείας ορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. 
του Ε.Α.Π. που έχει εκλεγεί στη Θ.Ε. και 
ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της 
Ο.Δ.Π.. β) Σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι δυνατή η προσφορά μιας Θ.Ε. και 
Ε.Θ.Ε. και από Ο.Δ.Π., που περιλαμβάνει 
μόνο μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.. Στην 
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συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
αποτελούν την Επιτροπή 
Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η 
οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή 
οργάνωση και λειτουργία του 
προγράμματος. Οι ειδικότερες 
αρμοδιότητες της επιτροπής 
καθορίζονται στον εσωτερικό 
κανονισμό του Ε.Α.Π.. Στην Ε.Π.Σ. 
προεδρεύει ο Διευθυντής του 
οικείου προγράμματος σπουδών. Σε 
περίπτωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών και έως την ανάπτυξη του 
συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των προγραμμάτων αυτών, ο 
συντονισμός της ακαδημαϊκής 
οργάνωσης και λειτουργίας τους 
ασκείται από ακαδημαϊκές 
επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται 
με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα 
από γνώμη της οικείας Κοσμητείας. Η 
θητεία των επιτροπών αυτών 
ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα 
προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με 
τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.. 
Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών 
ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. 
των λειτουργούντων στο οικείο 
πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., 
καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες 
επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν 
θέση καθηγητή οποιασδήποτε 
βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της 
αλλοδαπής, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
θεραπεύουν συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα 
σπουδών. Με την απόφαση 
συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος 
και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι 
ειδικότερες αρμοδιότητές της και 
κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία 
της. Η γνώμη της Κοσμητείας για τη 
συγκρότηση της επιτροπής 

περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί 
ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή 
μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται 
σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. το 
οποίο είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.. 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο 
Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της 
«Συγκλήτου έπειτα από γνώμη της» 
Κοσμητείας με την προϋπόθεση ότι το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές 
ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο 
της Θ.Ε.. 
 
«γ) Οι συντονιστές των Ομάδων 
Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των 
Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που συγκροτούν ένα 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την 
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
(Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την 
ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία 
του προγράμματος. Οι ειδικότερες 
αρμοδιότητες της επιτροπής 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό 
του Ε.Α.Π.. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο 
Διευθυντής του οικείου προγράμματος 
σπουδών. Σε περίπτωση νέων 
προγραμμάτων σπουδών και έως την 
ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των 
Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, 
ο συντονισμός της ακαδημαϊκής 
οργάνωσης και λειτουργίας τους 
ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι 
οποίες συγκροτούνται με απόφαση της 
Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της 
οικείας Κοσμητείας. Η θητεία των 
επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα 
(4) έτη για τα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) 
έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη 
συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.. Μέλη 
των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται 
οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των 
λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα 
σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες 
επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση 
καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε 
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θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση 
της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως 
μετά την άπρακτη παρέλευση 
τριάντα (30) ημερών από την 
περιέλευση του ερωτήματος σε 
αυτήν. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία 
εκδίδεται μετά από πρόταση της 
Συγκλήτου και εφαρμόζεται από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 
καταρτίζεται κανονισμός αμοιβών 
του Προέδρου και των μελών των 
επιτροπών. Με τον κανονισμό 
ορίζονται το ύψος και το ανώτατο 
όριο της κατά περίπτωση αμοιβής, ο 
τρόπος καταβολής της, καθώς και 
κάθε σχετικό ζήτημα για την 
εφαρμογή του παρόντος. Η 
προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται 
από ιδίους πόρους του 
Πανεπιστημίου. Έως την έκδοση της 
ως άνω κοινής απόφασης 
εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο».». 

ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, 
οι οποίοι θεραπεύουν συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το οικείο 
πρόγραμμα σπουδών. Με την απόφαση 
συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και 
τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες 
αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία της, καθώς και η κατά 
περίπτωση αμοιβή του Προέδρου και 
των μελών από ίδιους πόρους του 
ιδρύματος. Η γνώμη της Κοσμητείας για 
τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται 
ότι δόθηκε και η απόφαση της 
Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά 
την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών από την περιέλευση του 
ερωτήματος σε αυτήν.». 

 Άρθρο 40 
Άρθρο 40 
Κατάργηση των εξόδων κίνησης των 
μελών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – 
Τροποποίηση περ. 5 άρθρου 29 ν. 
2072/1992  
 
Στην περ. 5 του άρθρου 29 του ν. 
2072/1992 (Α΄125), τροποποιείται το 
πέμπτο εδάφιο με τη διαγραφή των 
λέξεων «και έξοδα κίνησης» και με 
την αντίστοιχη νομοτεχνική 
προσαρμογή και η περ. 5 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών 
Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με αναπληρωτή του 
τον Αντιπρόεδρο της ίδιας 
Ομοσπονδίας. 
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
είναι τριετής και η συγκρότησή του 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. 

Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 
2072/1992, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας πενταμελές 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για τα 
παρακάτω θέματα υπηρεσιακής 
κατάστασης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. όλων 
των κατηγοριών: 
 
 α. Θέση σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, 
που παρεμποδίζει την άσκηση των 
καθηκόντων. 
 
 β. Απόλυση λόγω σωματικής ή 
πνευματικής ανικανότητας. 
 
 γ. Απόδοση ηθικών αμοιβών. 
 
 δ. Αναγνώριση συνάφειας 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 
διδακτορικών σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., για τη 
χορήγηση των σχετικών επιδομάτων. 
 
 ε. Ζητήματα για τα οποία 
επιλαμβάνονται συμβούλια, σύμφωνα 
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Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο 
εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 
Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 
Υγείας, με αναπληρωτή το νόμιμο 
αναπληρωτή του. 
Γραμματέας του Συμβουλίου 
ορίζεται με την απόφαση της 
συγκρότησής του υπάλληλος του 
Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ 
ή ΤΕ με τουλάχιστον πενταετή 
προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή 
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία 
για τους αποφοίτους της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης. 
Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον 
Εισηγητή και το Γραμματέα του 
παραπάνω Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας.» 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, που 
ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση 
των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και δεν εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα άλλου συμβουλίου. 
 
 Το Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
 1) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, 
με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο 
του Κράτους, οριζόμενους από τον 
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο. 
 
 2) Έναν Διοικητή Υ.Πε., με αναπληρωτή 
του Διοικητή άλλης Υ.Πε., που ορίζονται 
από τον Υπουργό Υγείας. 
 
 3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με 
αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του 
ίδιου Συλλόγου. Όταν εξετάζονται 
θέματα οδοντιάτρων, αντί του 
Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου μετέχει ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο 
της ίδιας Ομοσπονδίας. 
 
 4) Έναν Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του 
άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου 
Υπουργείου, που ορίζονται από τον 
Υπουργό Υγείας. 
 
 5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
 Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών 
Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με αναπληρωτή του 
τον Αντιπρόεδρο της ίδιας 
Ομοσπονδίας. 
 
 Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
είναι τριετής και η συγκρότησή του 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. 
 
 Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο 
εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών 
Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, με 
αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή 
του. 
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 Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται 
με την απόφαση της συγκρότησής του 
υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον 
πενταετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή 
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για 
τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. 
 
 Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή 
και το Γραμματέα του παραπάνω 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα 
κίνησης, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Υγείας.» 

 Άρθρο 41 
Υπερωριακή απασχόληση στο 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 
- Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 11 
ν. 3402/2005 
 
Στην παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
3402/2005 (Α΄258), το δεύτερο και το 
τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται, το 
τέταρτο εδάφιο καταργείται και η 
παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 
«6. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ όλων των 
βαθμών, καθώς και οι 
φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, 
κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί 
νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί που 
υπηρετούν στο Ε.ΚΕ.Α., 
υποχρεούνται σε εφημερία στο 
Ε.ΚΕ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες των 
τμημάτων, εργαστηρίων και εν γένει 
σύμφωνα με τις ανάγκες για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α. 
Στο ιατρικό προσωπικό 
καταβάλλεται αποζημίωση 
εφημεριών, κατά αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 45 του ν. 
3205/2003 (Α΄ 297). Στις λοιπές ως 
άνω κατηγορίες επιστημονικού 
προσωπικού καταβάλλεται 
αποζημίωση για υπερωριακή 
απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 
20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).   
 

Άρθρο 11 του ν. 3402/2005 
«Προσωπικό - Οργάνωση Ε.ΚΕ.Α.» 
 
«παρ. 6 
Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ όλων των βαθμών, 
καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, 
βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, 
φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί 
που υπηρετούν στο Ε.ΚΕ.Α., 
υποχρεούνται σε εφημερία στο Ε.ΚΕ.Α. 
σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, 
εργαστηρίων και εν γένει σύμφωνα με 
τις ανάγκες για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α. Στους ιατρούς και 
τους λοιπούς ως άνω επιστήμονες 
καταβάλλεται αποζημίωση για υπε- 
ρωριακή απασχόληση που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
διάταξη 1α και 1β του άρθρου 12 του ν. 
4316/2014, όπως ισχύει, καταλαμβάνει 
και το προσωπικό των ειδικοτήτων του 
πρώτου εδαφίου, που υπηρετεί στο 
Ε.ΚΕ.Α. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά 
από 1.1.2014.». 
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 Άρθρο 42 
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας 
αιρετών – Τροποποίηση παρ. 10 
άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ 
άρθρου 2 ν. 4336/2015 
 
Η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. 
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015 (Α’ 94), τροποποιείται α) 
με την αφαίρεση της δυνητικής 
εφαρμογής της εξουσιοδοτικής 
διάταξης, β) με την παραπομπή και 
στην παρ. 2 ως προς τα 
προσδιοριζόμενα όρια, γ) με την 
αύξηση των ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας έως εκατόν ογδόντα 
(180) ετησίως, δ) με νομοτεχνική 
βελτίωση και η παρ. 10 
διαμορφώνεται ως εξής:  
«10. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, καθορίζονται οι 
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ 
έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων 
των παρ. 1 και 2, μέχρι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για 
τα αιρετά όργανα των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους 
αιρετούς που συμμετέχουν στα 
πάσης φύσεως συλλογικά όργανα 
των Περιφερειακών Ενώσεων 
Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος και της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος.»  
 

Τροποποιείται το άρθρο 3 της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ 
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, το 
οποίο έχει ως εξής: 
 
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας 
1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των 
επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων 
για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 
1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, 
την κατηγορία, την ειδικότητα που 
ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ 
ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο 
αυτό δεν προσαυξάνεται στις 
περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων 
άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε 
περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας 
υπό άλλη ιδιότητα.  
Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του 
α΄ εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και 
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου αυτών. 
Από τις ρυθμίσεις των ανωτέρω 
εδαφίων εξαιρούνται οι συνοδοί 
ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής 
που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, 
στους οποίους δεν εφαρμόζεται το 
προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της 
παρούσας ανώτατο όριο. 
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση 
του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός 
έδρας:  
α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων 
όπως είναι οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, 
οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης 
περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτηςανάγκης, μέχρι τριάντα (30) 
ημέρες ετησίως,  
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β) για μετακινήσεις των μηχανικών για 
τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης 
μελετών και έργων, των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Οικονομικών για τις 
ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των 
γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες 
εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και 
ελέγχων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη) και του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες 
ετησίως και  
γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες, μέχρι είκοσι (20) ημέρες 
ετησίως.  
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι 
ειδικότητες και τα συγκεκριμένα 
υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η 
υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών 
αυτής μέχρι του ανωτέρω αριθμού 
ημερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου 
αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση 
του ανώτατου ορίου και με δυνατότητα 
αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών. 
3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην 
αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες 
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και 
πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 
και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες 
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας: 
α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., 
β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της 
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 
γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων 
και Κτηνιάτρων του Ειδικού 
Λογαριασμού Γεωργικών 
Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και του 
προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους 
επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που 
υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προκειμένου για τα μέλη του 
Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) μέχρι εκατόν 
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ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τη 
διενέργεια ελέγχων, 
δ) των υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική 
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και 
στις διευθύνσεις και τους τομείς που 
υπάγονται στην ανωτέρω Γενική 
Διεύθυνση, 
ε) του Προέδρου της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής μέχρι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες συνολικά, 
στ) του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.), για τα έτη 2022, 2023 και 2024, 
και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες συνολικά 
κατ’ έτος. 
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να 
καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των 
ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και: 
α) μέχρι 200 ημέρες ετησίως, για τους 
Επιθεωρητές όλων των τμημάτων του 
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
(Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), για τις ανάγκες 
διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και 
επιθεωρήσεων και παράστασης σε 
δικαστήρια εκτός της έδρας της 
απασχόλησής τους, στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, 
β) μέχρι 200 ημέρες ετησίως για τους 
γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων 
οδηγούς, εργοδηγούς και βοηθούς 
εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό 
τεχνικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση 
εργασιών πεδίου και 
γ) μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους 
γεωλόγους, μηχανικούς μεταλλείων, 
χημικούς μηχανικούς και το λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ 
και ΤΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), για 
τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης 
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των από αυτό εκτελούμενων έργων και 
εκπονούμενων μελετών. 
5. Για τη στελέχωση των περιφερειακών 
αερολιμένων οι ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) κατ' 
έτος. 
Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
επόμενα άρθρα 7,8,10 και 11 του 
Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ.9. 
του παρόντος. 
6. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος 
άρθρου εξαιρούνται ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης 
και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι 
συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της 
αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας μπορεί να 
καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των 
ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και 
μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά 
ετησίως για τους Διοικητές και 
Υποδιοικητές των Υ.Πε.. 
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) μπορεί, για τις ανάγκες 
εκπαίδευσης συνοδών σκύλων 
ανιχνευτών των τελωνειακών 
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., να καθορίζονται 
για τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους, 
τους εκπαιδευτές αυτών και τους 
βοηθούς εκπαιδευτές, ημέρες 
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και 
πέραν του ανωτάτου ορίου της 
παραγράφου 1, για χρονικό διάστημα 
ανάλογο με τις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και μέχρι 
διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για 
τους εκπαιδευτές, καθώς και για τους 
βοηθούς εκπαιδευτές, και μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες συνολικά για τους 
εκπαιδευόμενους συνοδούς. 
9.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Οικονομικών που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται 
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να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των 
ανωτέρω ορίων της παρ. 1, μέχρι εκατό 
(100) ημέρες συνολικά για τις 
μετακινήσεις εκτός έδρας του 
προσωπικού των κλάδων αρχαιολόγων, 
μηχανικών, συντηρητών, 
εργατοτεχνιτών, δυτών και σχεδιαστών, 
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας 
Σπηλαιολογίας και της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών με 
πανελλαδική χωρική αρμοδιότητα και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου με χωρική αρμοδιότητα τις 
Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του 
Βόρειου Αιγαίου και τη Μοναστική 
Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης των κατανεμημένων 
υποχρεώσεών τους. 
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Οικονομικών και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, δύνανται να καθορίζονται οι 
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ 
έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της 
παρ. 1, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες 
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που εκτελεί αρχαιολογικό 
έργο εν γένει και οι σχετικές δαπάνες 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, εξαιρουμένου του 
προσωπικού της περίπτωσης α΄ της 
παρούσας παραγράφου. 
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών, δύνανται 
να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των 
ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, 
μέχρι εξήντα (60) ημέρες συνολικά για 
τις μετακινήσεις εκτός έδρας των 
δημάρχων, των περιφερειαρχών και των 
αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης 
φύσεως συλλογικά όργανα των 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της 
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Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Μετανάστευσης και Ασύλου και 
Οικονομικών, δύνανται να καθορίζονται 
οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ 
έτος και πέραν των ορίων της παρ. 1, 
μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά για 
τις μετακινήσεις εκτός έδρας των 
μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου για τις 
ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών 
και έργων, με ισχύ έως την 31η.12.2022. 
Η απόφαση του πρώτου εδαφίου 
εκδίδεται μετά την εξάντληση των ορίων 
της παρ. 1 και με δυνατότητα 
αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.» 

 Άρθρο 43 
Άρθρο 43 
Έξοδα διανυκτέρευσης – 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 
4336/2015 
 
Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. 
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015 (Α’ 94) τροποποιείται α) 
ως προς την προσαύξηση του ποσού 
εξόδων διανυκτέρευσης σε ποσοστό 
30% για τις κατηγορίες των περ. α΄ 
και β΄, β) ως προς την έναρξη ισχύος 
του προσαυξημένου αυτού ποσού, γ) 
ως προς την επέκταση αυτής της 
προσαύξησης και στη νησιωτική 
χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 
30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, δ) 
ως προς την αντικατάσταση του 
τετάρτου εδαφίου και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής:  
«2. Το ποσό των εξόδων 
διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται 
ανάλογα με την κατηγορία, στην 
οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 
του παρόντος και βάσει του 
καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται 
ως εξής: 
 
 α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση 

Τροποποιείται το άρθρο 10 της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ 
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)  ν. 
4336/2015, το οποίο έχει ως εξής:  
 
Έξοδα Διανυκτέρευσης 
1. Έξοδα διανυκτέρευσης 
αναγνωρίζονται: 
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του 
μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από 
εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον 
αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη 
από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, 
όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. 
Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική 
στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή 
από νησί σε νησί σε απόσταση 
μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά 
μίλια. Για το αστυνομικό προσωπικό που 
εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία 
μεταγωγής κρατουμένων, έξοδα 
διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται για 
μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη 
νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από 
νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη 
από πέντε (5) ναυτικά μίλια. Αν η 
μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην 
ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η 
συνολική απόσταση από την έδρα του 
μετακινούμενου μέχρι τον τόπο 
προορισμού υπολογίζεται σε 
χιλιόμετρα. 
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 β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση 
 
 Τα ανωτέρω ποσά ως 31.12.2022 
προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%) για διαμονή εντός των 
ορίων των δήμων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. 
 
Τα ανωτέρω ποσά από 1η.1.2023  
προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις 
εκατό (30%) για διαμονή εντός των 
ορίων των δήμων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Η ως άνω 
προσαύξηση ισχύει και για διαμονή 
στη νησιωτική χώρα από την 1η 
Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους. Σε περίπτωση 
διανυκτέρευσης σε κατάλυμα 
κόστους υψηλότερου του 
οριζόμενου, ανά κατηγορία στην 
παρούσα παράγραφο, η δαπάνη 
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου 
αυτού ποσού. 
Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις 
που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή 
τους μετά την 1η.1.2016 και 
καθορίζουν ποσά εξόδων 
διανυκτέρευσης διαφορετικά από 
αυτά της παρούσας, εξακολουθούν 
να ισχύουν.» 

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 
επιστροφής, ανεξάρτητα από τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης 
περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από 
την οικεία αστυνομική, λιμενική ή 
αερολιμενική Αρχή. 
1α. Για το χρονικό διάστημα έως και την 
31η Μαρτίου 2022 τα χιλιομετρικά όρια 
για την αναγνώριση εξόδων 
διανυκτέρευσης της παρ. 1 δεν 
εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου 
Τουρισμού που διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε ελέγχους στις 
τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 
του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με σκοπό τη 
διαπίστωση τήρησης της υπ’ αρ. 
16632/16.4.2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 
Τουρισμού (Β’ 1632), περί των ειδικών 
πρωτοκόλλων υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19, και καθ’ όλη 
τη διάρκεια υποχρέωσης εφαρμογής της 
από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Για τους ως άνω μετακινουμένους, η 
διανυκτέρευση εκτός έδρας επιτρέπεται 
όταν η απόσταση από την έδρα τους 
είναι μεγαλύτερη: 
α) Από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, 
εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή 
υπηρεσιακό όχημα, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
περίπτωσης κατά την οποία η 
μετακίνηση περιλαμβάνει ενδιάμεσους 
διαδοχικούς προορισμούς για εκτέλεση 
υπηρεσιακού έργου, οπότε η εν λόγω 
απόσταση υπολογίζεται αθροιστικά, ως 
σύνολο των επιμέρους αποστάσεων των 
ενδιάμεσων διαδοχικών προορισμών, 
β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον 
κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο και 
γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για 
μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα. 
2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης 
αναγνωρίζεται ανάλογα με την 
κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι 
δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του 
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άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του 
καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως 
εξής:  
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση  
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση  
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 
είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή 
εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση 
διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους 
υψηλότερου του οριζόμενου, ανά 
κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η 
δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του 
οριζόμενου αυτού ποσού.  
Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από 
αυτά της παρούσας παραγράφου, από 
όπου και αν προβλέπονται, παύουν να 
ισχύουν. 
3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα 
διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από 
αυτόν που εκδίδει την εντολή 
μετακίνησης, καλύπτει αυτά. 
4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι 
συνοδοί των προσώπων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 5, 
διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το 
πρόσωπο που συνοδεύουν. 
5. Για τους μετακινούμενους με εντολή 
του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος («Κ.Θ.Β.Ε.») 
και των Δημοτικών Περιφερειακών 
Θεάτρων της χώρας («ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), 
(εφεξής θέατρα) σε απόσταση 
μεγαλύτερη των πενήντα (50) 
χιλιόμετρων από την έδρα τους 
αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, 
όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά 
για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της 
πραγματοποίησης της χειμερινής και 
θερινής περιοδείας των θεάτρων και με 
σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και 
εκτέλεση των παραγωγών των θεάτρων. 
Ειδικά, για τις μετακινήσεις των 
προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, 
η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο 
ποσό των πενήντα (50) ευρώ και τα 
έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 
σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά 
διανυκτέρευση. Η ημερήσια 
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αποζημίωση καταβάλλεται και για την 
ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων 
στην έδρα τους, μετά το πέρας των 
παραστάσεων. Η απόφαση μετακίνησης 
εκδίδεται από το αρμόδιο προς 
διορισμό όργανο. Ειδικά, για το χρονικό 
διάστημα από 1ης.7.2022 έως 
31.10.2022, για τους μετακινούμενους 
του πρώτου εδαφίου με εντολή του 
Εθνικού Θεάτρου και του «Κ.Θ.Β.Ε.», η 
ημερήσια αποζημίωση του δευτέρου 
εδαφίου ορίζεται στο ποσό των πενήντα 
πέντε (55) ευρώ και τα έξοδα 
διανυκτέρευσης του ιδίου εδαφίου στο 
ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά 
διανυκτέρευση. 
6. Για τους μετακινούμενους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), 
τους υπαλλήλους του Συντονιστικού 
Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για 
τους επιτόπιους ελέγχους που 
διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης 
των καθηκόντων τους, καθώς και τους 
γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους 
μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό 
υποστήριξης εργασιών πεδίου, στο 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο  του 
Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για 
τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης 
έργων και μελετών εκτός της έδρας 
απασχόλησής τους, σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την 
έδρα τους και μικρότερη από εκατόν 
εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον 
κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μικρότερη 
από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, 
όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, 
αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, 
όταν η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες 
περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, 
που απαιτούν απασχόληση του 
μετακινούμενου πλέον των οκτώ (8) 
ωρών και βεβαιώνονται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης. 
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Άρθρο 44 
Επιχορήγηση σε Δήμους και 
Περιφέρειες - Τροποποίηση παρ. 4 
άρθρου 38 ν. 3986/2011 
 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) 
τροποποιείται α) με την προσθήκη 
παραπομπής στα άρθρα 259 και 260 
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) με την 
αναπροσαρμογή του ορίου του 
μεταβιβαζόμενου ποσού κατ’ έτος 
και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 
«4. Το συνολικό ποσό των 
προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 
260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων 
και Περιφερειών μειώνεται κατά το 
ποσό απόδοσης των 
περιλαμβανομένων στο 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
παρεμβάσεων, που αφορούν τους 
Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό 
που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, 
σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 
του ν. 3852/2010, από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό στους Δήμους και 
τις Περιφέρειες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια 
πεντακόσια είκοσι οκτώ 
εκατομμύρια (3.528.000.000) 
ευρώ.». 
 

Tροποποιείται η παρ. 4 άρθρου 38 ν. 
3986/2011, η οποία έχει ως εξής: 
Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων 
στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των 
Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά 
το ποσό απόδοσης των 
περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
παρεμβάσεων, που αφορούν τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
[Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται 
κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις, από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις 
Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα πέντε δισεκατομμύρια διακόσια 
εκατομμύρια (5.200.000.000) ευρώ]. 
 
(Το ως άνω μέσα σε [] δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 38, 
αντικαθίσταται από 1-1-2018, με το 
άρθρο 80Α του Ν. 4472/17, ΦΕΚ-74 
Α/19-5-17, ως εξής : «Το συνολικό ποσό 
που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους 
και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια 
τετρακόσια εκατομμύρια 
(3.400.000.000) ευρώ.») 

 Άρθρο 45   
Ρυθμίσεις για την αποζημίωση της 
υπερωριακής εργασίας του 
προσωπικού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ’ άρθρου 
20 ν. 4354/2015  
 
Στην περ. 3 της παρ. Γ’ του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί του 
καθορισμού με απόφαση του καθ’ 
ύλην αρμόδιου υπουργού του 
αριθμού των ωρών της υπερωριακής 
εργασίας, κατά τις νυχτερινές ώρες, 
κατά τις Κυριακές, πέραν του 

Άρθρο 20 
 
 Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβού 
ωραρίου - Αποζημίωση 
 για εργασία προς συμπλήρωση 
 του υποχρεωτικού ωραρίου 
 
Γ. Ειδικές περιπτώσεις. 
3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, 
Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και 
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
για το φυλακτικό προσωπικό και το 
προσωπικό καθαριότητας των μουσείων 
και αρχαιολογικών χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
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πενθημέρου και σε λοιπές 
εξαιρέσιμες ημέρες, του 
προσωπικού που ανήκει σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις: α) στο πρώτο 
εδάφιο: αα) επικαιροποιείται η 
αναφορά ως προς το υπουργείο που 
είναι αρμόδιο για το προσωπικό στα 
καταστήματα κράτησης, αβ) 
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως 
προς τη νομοθετική παραπομπή, β) 
μετά από το πρώτο εδάφιο 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) 
το υφιστάμενο δεύτερο εδάφιο 
τροποποιείται με νομοτεχνική 
βελτίωση ως προς τη νομοθετική 
παραπομπή και δ) το υφιστάμενο 
τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ώστε 
αφενός να συμπεριληφθεί στο 
ρυθμιστικό του πεδίο και το 
προσωπικό που αναφέρεται στο νέο 
δεύτερο εδάφιο και αφετέρου να 
επικαιροποιηθεί η αναφορά στο 
όργανο που καταβάλλει την 
προκαλούμενη δαπάνη, και η περ. 3 
της παρ. Γ’ διαμορφώνεται ως εξής:  
 
«3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, 
Κυριακών, πέραν του πενθημέρου 
και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας για το φυλακτικό 
προσωπικό και το προσωπικό 
καθαριότητας των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του Κέντρου Λήψεως 
και Επεξεργασίας Σημάτων 
Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των 
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του προσωπικού των 
καταστημάτων κράτησης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, του 
προσωπικού των Οργανισμών 
Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του 
παρόντος νόμου, των τελωνειακών 
και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και 

Αθλητισμού, του Κέντρου Λήψεως και 
Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού 
(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
προσωπικού των καταστημάτων 
κράτησης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 
προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος 
Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
του Κεφαλαίου Β` του παρόντος νόμου 
των τελωνειακών και φοροελεγκτικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
καθορίζεται με απόφαση του καθ’ ύλην 
αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των 
διατάξεων της περίπτωσης β` της 
παραγράφου Α2, στα πλαίσιο των 
εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων. 
 
 
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής 
εργασίας για όλους τους ανωτέρω 
υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου A3. 
 
Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του 
πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που 
παρέχεται για υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών και μέχρι την 
22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%. 
 
 Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν 
του πενθημέρου αποζημιώσεις του 
φυλακτικού προσωπικού και του 
προσωπικού καθαριότητας των 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από 
αυτό. 
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των υπαλλήλων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους 
καθορίζεται με απόφαση του καθ’ 
ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ’ 
εξαίρεση της υποπερ. β’ της περ. 2 
της παρ. Α’ του παρόντος, στο 
πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών 
πιστώσεων. 
Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, 
Κυριακών, πέραν του πενθημέρου 
και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας για το προσωπικό του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που απασχολείται στην 
οδήγηση των ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων εξυπηρέτησης ατόμων 
με αναπηρία (ΑμεΑ) σε 
αρχαιολογικούς χώρους που 
εποπτεύονται από το ίδιο 
υπουργείο, καθώς και για το 
προσωπικό του Οργανισμού 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) που 
απασχολείται στη λειτουργία του 
συστήματος ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου καθορίζεται με την 
απόφαση του δευτέρου εδαφίου ή 
με όμοια απόφαση κατ’ εξαίρεση της 
υποπερ. β’ της περ. 2 της παρ. Α’, στο 
πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών 
πιστώσεων. 
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής 
εργασίας για όλους τους ανωτέρω 
υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα 
με την περ. 3 της παρ. Α’, περί του 
καθορισμού της ωριαίας 
αποζημίωσης για υπερωριακή 
εργασία. 
Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν 
του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή 
που παρέχεται για υπερωριακή 
εργασία απογευματινών ωρών και 
μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη 
κατά 25%. 
Η προκαλούμενη δαπάνη για τις 
πέραν του πενθημέρου 
αποζημιώσεις του φυλακτικού 
προσωπικού, του προσωπικού 
καθαριότητας των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού, καθώς και του 
προσωπικού του δευτέρου εδαφίου, 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ο.Δ.Α.Π. και καταβάλλεται από 
αυτόν.». 

 Άρθρο 47 
Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή 
ελεγκτικής εταιρείας – 
Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 
4449/2017 
 
Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 
4449/2017 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«4. Για την περιφρούρηση της 
ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 
όσον αφορά τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν 
είναι δημοσίου συμφέροντος, οι 
κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι 
υπεύθυνοι για τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη 
συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό 
έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το 
αργότερο επτά (7) χρόνια από την 
ημερομηνία διορισμού τους και δεν 
δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου 
στον υποχρεωτικό έλεγχο της 
ελεγχόμενης οντότητας πριν 
παρέλθουν τρία (3) έτη από την 
παύση αυτή.» 
 
Άρθρο 48 
Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας - 
Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 
4449/2017 
 
Το άρθρο 48 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) 
τροποποιείται ως προς το ανώτατο 
χρονικό όριο παύσης της συμμετοχής 
των κύριων εταίρων ελέγχου στον 
υποχρεωτικό έλεγχο και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 48 
Διατάξεις για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014  
Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας 
(άρθρο 17 του Κανονισμού) 
Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι 
υπεύθυνοι για τη διενέργεια του 

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του 
άρθρο 44 του ν. 4449/2017 η οποία έχει 
ως εξής: 
 
Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας 
του ορκωτού́ ελεγκτή́ λογιστή́ ή της 
ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά́ τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός 
ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος 
ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί́ 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την 
ιδιότητά του αυτή́, για χρονική́ περίοδο 
που δεν μπορεί́ να υπερβεί́ τα πέντε (5) 
συνεχή́ χρόνια και να επαναλάβει τα 
καθήκοντά του μετά από́ την παρέλευση 
δύο (2) συνεχών χρόνων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποιείται το άρθρο 48 του 
ν.4449/2017 το οποίο έχει ως εξής: 
 
Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι 
υπεύθυνοι για τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού́ ελέγχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του Κανονισμού́ (ΕΕ) 
537/2014, παύουν τη συμμετοχή́ τους 
στον υποχρεωτικό ́ έλεγχο της 
ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο 
πέντε (5) έτη από ́ την ημερομηνία 
διορισμού́ τους.  
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υποχρεωτικού ελέγχου, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 
537/2014, παύουν τη συμμετοχή 
τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της 
ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο 
επτά (7) έτη από την ημερομηνία 
διορισμού τους.» 
 

 Άρθρο 52 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων- Τροποποίηση παρ. 10 
άρθρου 20 ν. 4557/2018 
 
Η παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 
4557/2018 (Α΄ 139) τροποποιείται α) 
στο πρώτο εδάφιο ως προς τη 
διαγραφή της αναφοράς στην 
εξαίρεση της περ. β΄ και την 
αρμοδιότητα σύνταξης χρηματικού 
καταλόγου, ο οποίος διαβιβάζεται 
εφεξής με την Έκθεση Βεβαίωσης 
Παράβασης, β) με την προσθήκη 
νέου δεύτερου και τρίτου εδαφίου, 
γ) με την αφαίρεση από την 
εξουσιοδοτική διάταξη του δευτέρου 
και πλέον τετάρτου εδαφίου της 
εξαίρεσης της περ. β΄ της παρ. 8, δ) 
με τη διαγραφή των δύο τελευταίων 
εδαφίων και η παρ. 10 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«10. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης της παρ. 8 ο 
προϊστάμενος της κατά τόπον 
αρμόδιας επιχειρησιακής 
διεύθυνσης της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. 
διαβιβάζει Έκθεση Βεβαίωσης 
Παράβασης με τον χρηματικό 
κατάλογο στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Α.Α.Δ.Ε., για τη βεβαίωση του 
προστίμου, τον καταλογισμό και την 
είσπραξη αυτού. Το πρόστιμο, το 
οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, 
Α΄190), αποτελεί έσοδο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Ειδικά σε περίπτωση παράβασης της 
περ. β’ της παρ. 8, το πρόστιμο 
επιβάλλεται κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσης από το Κ.Μ.Π.Δ.. 

Τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 20 
του ν. 4557/2018, η οποία έχει ως εξής: 
 
«10. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης της παρ. 8 πλην της περ. β’, 
ο προϊστάμενος της κατά τόπον 
αρμόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης 
της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. διαβιβάζει Έκθεση 
Βεβαίωσης Παράβασης στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη σύνταξη 
χρηματικού καταλόγου, τη βεβαίωση 
του προστίμου, τον καταλογισμό και την 
είσπραξη αυτού. Με την απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 11 καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη 
διαδικασία διενέργειας ελέγχου και 
διαπίστωσης παράβασης της παρ. 8 
πλην της περ. β’, καθώς και υπόδειγμα 
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. 
 
 Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης 
υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η 
οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής 
της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 
έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η 
απόφαση επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) 
εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή 
της. 
 
 Οι παραβάσεις των περ. α’, γ’ και δ’ της 
παρ. 8 συνεπάγονται τη δέσμευση 
χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας των υπόχρεων νομικών 
προσώπων και οντοτήτων, η οποία 
ισχύει έως την άρση της παράβασης και 
σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. που προβλέπεται στην παρ. 
12. 
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Με την απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών του δευτέρου εδαφίου 
της παρ. 11 καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη 
διαδικασία διενέργειας ελέγχου και 
διαπίστωσης παράβασης της παρ. 8, 
καθώς και υπόδειγμα της Έκθεσης 
Βεβαίωσης Παράβασης. 
Η πράξη επιβολής διοικητικής 
κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή 
προσφυγή, η οποία ασκείται 
ενώπιον του επικεφαλής της 
υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από 
την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. 
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών από την 
κατάθεσή της. 
 Οι παραβάσεις των περ. α’, γ’ και δ’ 
της παρ. 8 συνεπάγονται τη 
δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού 
φορολογικής ενημερότητας των 
υπόχρεων νομικών προσώπων και 
οντοτήτων, η οποία ισχύει έως την 
άρση της παράβασης και σύμφωνα 
με την απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. που προβλέπεται στην παρ. 
12.» 

 Σε περίπτωση παράβασης της περ. β’ 
της παρ. 8, η επιβολή προστίμου, η 
βεβαίωση αυτού, ο καταλογισμός και η 
είσπραξη γίνεται κατόπιν ενημέρωσης 
των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 
από το Κ.Μ.Π.Δ. Το πρόστιμο αποτελεί 
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και εισπράττεται, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), ν.δ. 356/1974, (Α’ 90). 

 Άρθρο 53 
 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της 
Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας - Αντικατάσταση 
παρ. 4 άρθρου 193 ν. 4820/2021  
 
Η παρ. 4 του άρθρου 193 του ν. 
4820/2021 (Α΄130) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«4. Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Υπουργού 
Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, δύναται 
έως τις 30.4.2023 να προβεί στη 
σύναψη σύμβαση μίσθωσης 
ακινήτου για την κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών της 
Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, . Στην πρόσκληση 

Άρθρο 193 ν. 4820/2021 
 
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων 
 
1. Ενέργειες τεχνικής βοήθειας, όπως 
προμήθεια αγαθών, υπηρεσίες, 
λειτουργικές δαπάνες, η αποζημίωση 
της παρ. 2 και κάθε άλλη δαπάνη 
απαραίτητη για την εκτέλεση της νέας 
αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. δύνανται να 
καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια 
του Μηχανισμού, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/241 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση 
του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57). 
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του πρώτου εδαφίου περιγράφονται 
αναλυτικά οι όροι μίσθωσης του 
ακινήτου, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
παρεκκλίνουν από τα άρθρα 3 έως 
και 17 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).Για 
την παραλαβή του ακινήτου 
συστήνεται τριμελής επιτροπή που 
απαρτίζεται από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Οικονομικών. Το 
πρακτικό της Επιτροπής του 
προηγούμενου εδαφίου εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Οικονομικών». 

 

Με τον ίδιο τρόπο δύναται να 
καλύπτεται και η δαπάνη μετακινήσεων 
των ελεγκτών στο πλαίσιο της 
διενέργειας επιτοπίων ελέγχων, για τις 
οποίες τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής η 
παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 
(Α' 265). 
 
2. Στους ελεγκτές που διενεργούν 
ελέγχους στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
καταβάλλεται αποζημίωση, βάσει της 
παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 
(Α' 201). 
 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., 
προσδιορίζονται η μέθοδος και το 
σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, 
καθώς και η τυχόν επιπλέον ανταμοιβή 
του προσωπικού της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. που 
εμπλέκεται στην υλοποίηση της 
αρμοδιότητας ελέγχου του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε 
περίπτωση επίτευξης στόχων. 
 
4. Με απόφαση του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών μετά από εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. δύναται να 
συναφθεί σύμβαση μίσθωσης ακινήτου 
για την κάλυψη τυχόν στεγαστικών της 
αναγκών, κατόπιν δημοσίευσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί μισθώσεων ακινήτων για στέγαση 
δημοσίων 

 Άρθρο 60 
Διόρθωση παροράματος στην παρ. 
5 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 

Διευκρινίζεται με την προσθήκη της 
λέξης «μη» ότι στην περίπτωση της 
κατάσχεση του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 
4994/2022 (Α’ 215), η παρ. 2 του 
άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (Α’ 
265) δεν είναι εφαρμοστέα, και η 
παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Το σύνολο των προϊόντων 
υλοτομίας που επιχειρείται να 

«5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας 
που επιχειρείται να εξαχθούν 
κατάσχεται, εφαρμοζομένης της παρ. 2 
του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα 
κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην 
κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, 
ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία 
άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την 
εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη 
διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα.». 
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εξαχθούν 
κατάσχεται, μη εφαρμοζομένης της 
παρ. 2 του άρθρου 158 του 
ν. 2960/2001. Τα κατασχεμένα 
παραδίδονται άμεσα στην κατά 
τόπον αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, 
ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία 
άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την 
εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή 
τη διενέργεια δράσεων 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα.». 

 Άρθρο 54 

Όροι ειδικών δεσμευμένων 

καταπιστευτικών λογαριασμών 

 

Στο άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α΄ 

63), α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) η 

παρ. 3 τροποποιείται με την 

προσθήκη νέου δεύτερου εδαφίου 

και με την τροποποίηση του 

παλαιού δεύτερου εδαφίου ως 

προς τη φορολογική μεταχείριση 

των τόκων, γ) η παρ. 4 καταργείται, 

δ) προστίθενται παρ. 5, 6, 7, 8 και 9, 

και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 58 

Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων 

καταπιστευτικών λογαριασμών 

(escrow accounts) 

1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης 

καθεστώτων ενισχύσεων, 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 

έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και 

αγορών που περιλαμβάνονται στο 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 

2.0» και εντάσσονται προς 

χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

δύνανται, κατόπιν της έκδοσης 

απόφασης έγκρισης της 

χρηματοδότησης από το αρμόδιο 

όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα 

Άρθρο 58 ν. 4915/2022 (Α΄ 63) 
 
Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων 
καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow 
accounts) 
 
[Αρχή Τροποποίησης] «1. Οι δικαιούχοι 
χρηματοδότησης καθεστώτων 
ενισχύσεων, χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, 
υπηρεσιών και αγορών που 
περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και 
εντάσσονται προς χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της 
έκδοσης απόφασης έγκρισης της 
χρηματοδότησης από το αρμόδιο 
όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα 
ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών 
λογαριασμών (escrow accounts) σε 
πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο 
τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
 
2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, 
κατόπιν του ανοίγματός τους, δύναται 
να εκταμιεύονται από τους εκάστοτε 
φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές 
χρηματοδότησης, και οι δικαιούχοι 
δύνανται να κινούν τον λογαριασμό 
κατόπιν της έκδοσης και κοινοποίησης 
στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
των αντίστοιχων εγκρίσεων πληρωμών. 
 
Οι ανωτέρω λογαριασμοί είναι 
ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών 

242



ειδικών δεσμευμένων 

καταπιστευτικών λογαριασμών 

(escrow accounts) σε πιστωτικά 

ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, 

κατόπιν του ανοίγματός τους, 

δύναται να εκταμιεύονται από τους 

εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης 

προκαταβολές χρηματοδότησης, 

ποσό ή μέρος του ποσού που 

αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη 

επιδότηση. Το ποσό παραμένει 

δεσμευμένο στον λογαριασμό και 

αποδεσμεύεται κατόπιν έγκρισης 

από την αρμόδια για τις πληρωμές 

του Προγράμματος/Έργου Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του εκάστοτε φορέα 

χρηματοδότησης, και κοινοποίησης 

αυτής στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα 

ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, αφού ολοκληρωθεί η 

διαδικασία υποβολής και ελέγχου 

των απαραίτητων για κάθε 

Πρόγραμμα/Έργο δικαιολογητικών 

σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος 

πληρωμής του ωφελούμενου/ 

δικαιούχου.  

Οι προκαταβολές και ενδιάμεσες 

πληρωμές των δικαιούχων δεν 

κατάσχονται και οι ανωτέρω 

λογαριασμοί είναι ακατάσχετοι 

έναντι όλων των δανειστών τους, 

για χρέη και οφειλές τους από κάθε 

αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής 

διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, 

το Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται 

προνομιακά έναντι των λοιπών 

δανειστών. Οι προκαταβολές και οι 

ενδιάμεσες πληρωμές των 

δικαιούχων δεν υπόκεινται σε 

κανενός είδους παρακράτηση, δεν 

τους, για χρέη και οφειλές τους από 
κάθε αιτία. 
 
3. Το κόστος ανοίγματος των 
λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τους 
δικαιούχους. Οι τόκοι που τυχόν 
δημιουργούνται από την παραμονή των 
πιστώσεων στους λογαριασμούς της 
παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 
 
4. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, του 
Υπουργού Οικονομικών και του 
εκάστοτε αρμόδιου για τα καθεστώτα ή 
τα προγράμματα της παρ. 1 Υπουργού, 
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία 
χρηματοδότησης των λογαριασμών και 
χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι 
όροι σχετικά με τη λειτουργία των ως 
άνω λογαριασμών, η διαδικασία 
επιστροφής των τυχόν 
δημιουργούμενων τόκων προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και κάθε αναγκαίο 
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του 
παρόντος.» 
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συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές 

του δικαιούχου της επιδότησης 

προς το Ελληνικό Δημόσιο ή 

ασφαλιστικά ταμεία και δεν 

δύνανται να αποτελούν αντικείμενο 

εκχώρησης ή οποιασδήποτε 

διάθεσης εκ μέρους των 

δικαιούχων. 

3. Το κόστος ανοίγματος των 

λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει 

τους δικαιούχους. Στην κοινή 

απόφαση της παρ. 9 ορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις 

αποδέσμευσης των ποσών που 

βρίσκονται εντός των λογαριασμών. 

Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται 

από την παραμονή των πιστώσεων 

στους λογαριασμούς της παρ. 1, 

επιστρέφονται στο Ελληνικό 

Δημόσιο, δεν αποτελούν 

φορολογητέο εισόδημα του 

ωφελούμενου/δικαιούχου και 

εξαιρούνται της παρακράτησης 

φόρου των άρθρων 61 έως και 64 

του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). 

4. [Καταργείται] 5. Στους 

λογαριασμούς της παρ. 1 

μεταφέρονται ποσά που δεν 

υπερβαίνουν τις δαπάνες που 

προβλέπονται για το Πρόγραμμα/ 

Έργο των επόμενων έξι (6) μηνών. 

Με την απόφαση της παρ. 9 δύναται 

να ορίζεται για τις ανάγκες του 

προγράμματος μεγαλύτερο του 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, το 

οποίο πάντως δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) μήνες εντός του οποίου 

επιτρέπεται η μεταφορά ποσών 

προβλεπόμενων δαπανών. 

Ποσά που δεν αποδεσμεύονται 

μετά την παρέλευση των δώδεκα 

(12) μηνών ή του διαστήματος που 

ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9, 

244



επιστρέφονται σε λογαριασμό με 

δικαιούχο το ελληνικό Δημόσιο που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

κατόπιν αιτήματος του φορέα 

επιδότησης προς το πιστωτικό 

ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Ο 

δικαιούχος/ωφελούμενος δύναται 

να αιτηθεί εκ νέου τη μεταφορά 

ποσού, εφόσον τούτο απαιτείται 

και προβλέπεται στο σχετικό 

Πρόγραμμα/Έργο, με αντίστοιχη 

τροποποίηση των οικονομικών 

στοιχείων του έργου στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.).6. Το Ελληνικό Δημόσιο 

μπορεί να ζητήσει, κατόπιν 

αιτήματος του εκάστοτε φορέα 

χρηματοδότησης προς το πιστωτικό 

ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, την επιστροφή του 

συνόλου ή μέρους των ποσών που 

τηρούνται στους εν λόγω 

λογαριασμούς, χωρίς τη συναίνεση 

του δικαιούχου, είτε με κοινή 

απόφαση του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού του 

υπουργείου χρηματοδότησης και 

του Υπουργού που είναι αρμόδιος 

για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου 

Ανάκαμψης, είτε με τη λήξη του 

Προγράμματος/ Έργου. Οι 

λογαριασμοί της παρ. 1 κλείνουν με 

αίτημα του φορέα χρηματοδότησης 

προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον 

δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων.7. Οι 

αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες 

των Φορέων Χρηματοδότησης του 

κάθε Προγράμματος/Έργου 

καταθέτουν ταμειακό 

προγραμματισμό στην αρμόδια 
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Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης και στις υπηρεσίες του 

υπουργείου που είναι αρμόδιο για 

το ΠΔΕ, στον οποίο παρατίθεται 

τόσο ο εκτιμώμενος χρόνος 

μεταφοράς των ποσών προς τους 

λογαριασμούς της παρ. 1 όσο και ο 

χρόνος αποδέσμευσης των ποσών 

που έχουν μεταφερθεί. 8. Επί των 

λογαριασμών της παρ. 1, δεν 

ισχύουν οι διατάξεις περί 

επαγγελματικού και τραπεζικού 

απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου 

του απορρήτου των τραπεζικών 

καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 

1059/1971 (Α’ 270), έναντι του 

Ελληνικού Δημοσίου και των 

εκάστοτε οριζομένων Συμβούλων 

του, καθώς και έναντι των Φορέων 

Χρηματοδότησης και Φορέων 

Υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται 

στην εκάστοτε απόφαση 

ένταξης/έγκρισης χρηματοδότησης 

του αρμόδιου οργάνου. Με την 

αίτηση συμμετοχής παρέχεται από 

τον δικαιούχο χρηματοδότησης, 

εξουσιοδότηση προς τους ως άνω 

Φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι 

να προβαίνουν, αντ’ αυτού και για 

λογαριασμό του, στην άντληση, από 

τα πιστωτικά ιδρύματα, των 

δεδομένων του που απαιτούνται 

για το άνοιγμα και τη λειτουργία 

των, κατά την παρ. 1 του παρόντος, 

λογαριασμών, καθώς και στην 

περαιτέρω διαβίβαση των 

δεδομένων αυτών, για τους 

σκοπούς υλοποίησης του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». 

Η εξουσιοδότηση του 

προηγούμενου εδαφίου 

συνεπάγεται την άρση του 
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απορρήτου των λογαριασμών της 

παρ 1.  

9. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου 

για την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Υπουργού, του Υπουργού 

Οικονομικών, του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 

εκάστοτε αρμόδιου για τα 

καθεστώτα ή τα προγράμματα της 

παρ. 1 Υπουργού, καθορίζονται οι 

όροι και η διαδικασία 

χρηματοδότησης των λογαριασμών 

και χορήγησης των 

χρηματοδοτήσεων, οι όροι σχετικά 

με τη διαδικασία ανοίγματος και τη 

λειτουργία των ως άνω 

λογαριασμών, η διαδικασία 

επιστροφής των τυχόν 

δημιουργούμενων τόκων προς το 

Ελληνικό Δημόσιο, τα στοιχεία και 

οι πληροφορίες που διαβιβάζονται 

από τα πιστωτικά ιδρύματα στα 

πρόσωπα της παρ. 8 και κάθε 

αναγκαίο θέμα για τη διαβίβαση 

των στοιχείων αυτών, καθώς και 

κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για 

την εφαρμογή του παρόντος.  

 

   

 Άρθρο 55 

Άρθρο 55 

Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - 

Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 278 ν. 

4738/2020 

 

Στην  παρ. 3 του άρθρου 278 του ν. 

4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται το 

πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της 

φράσης «κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής ή ειδικής διάταξης», το δεύτερο 

εδάφιο με την προσθήκη της φράσης 

«χωρίς να απαιτείται απόφαση ή 

σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 

Άρθρο 278 
 
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας 
 
1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται 
εξήντα (60) θέσεις προσωπικού, οι 
οποίες κατανέμονται ως εξής: 
 
α) Πενήντα δύο (52) θέσεις κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ 
των οποίων: 
 
αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΠΕ 
διοικητικού οικονομικού, 
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Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

φορέα προέλευσης», προστίθενται νέα 

εδάφια για την εφαρμογή του άρθρου 

35 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), της παρ. 1 

του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 

(Α΄251) και του άρθρου 68 του ν. 

4954/2022 και την περίπτωση της 

απόσπασης σε άλλη υπηρεσία και η 

παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

 «3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, 

με την εξαίρεση της περ. δ) αυτής, 

καλύπτονται τουλάχιστον κατά τα δύο 

τρίτα με αποσπάσεις μονίμων 

υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου που 

απασχολούνται στους Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 

διάταξης. Η απόσπαση του προσωπικού 

διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, 

χωρίς να απαιτείται απόφαση ή 

σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

φορέα προέλευσης, κατόπιν αίτησης 

των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, 

ύστερα από δημόσια πρόσκληση που 

εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών 

κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Σε 

κάθε περίπτωση ισχύουν το άρθρο 35 

του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), η παρ. 1 του 

άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α΄251) 

και το άρθρο 68 του ν. 4954/2022 (Α΄ 

136). Εάν ο επιλεγείς υπάλληλος 

υπηρετεί με απόσπαση σε άλλη 

υπηρεσία, με την έκδοση της απόφασης 

απόσπασης στην Ειδική Υπηρεσία 

αίρεται αυτοδικαίως η απόσπασή του 

στην προηγούμενη υπηρεσία. Η 

απόσπαση γίνεται ύστερα από 

αξιολόγηση των υποψηφίων από τον 

Διοικητή και εισήγησή του στο αρμόδιο 

όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, 

για τρία (3) έτη με δυνατότητα 

παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό 

αβ. δώδεκα (12) θέσεις του κλάδου ΠΕ 
μηχανικών, και αγ. δέκα (10) θέσεις του 
κλάδου ΠΕ πληροφορικής. 
 
β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των 
οποίων: 
 
βα. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ 
διοικητικού-λογιστικού, και 
 
ββ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ 
πληροφορικής. 
 
γ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων. 
 
δ) Δύο (2) θέσεις νομικών συμβούλων με 
έμμισθη εντολή. 
 
2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την 
κάλυψη των θέσεων της παρ. 1, με την 
εξαίρεση της περ. δ) αυτής, είναι τα 
οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α' 39). ^τ' 
ελάχιστον απαιτούνται επαγγελματική 
εμπειρία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 
και πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς 
και στις περ. α) και δ) της παρ. 1 υψηλού 
επιπέδου επιστημονική συγκρότηση. 
 
3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, με 
την εξαίρεση της περ. δ) αυτής, 
καλύπτονται τουλάχιστον κατά τα δύο 
τρίτα με αποσπάσεις μονίμων 
υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου που 
απασχολούνται στους Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η 
απόσπαση του προσωπικού 
διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών 
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων 
υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια 
πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός 
Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του 
Διοικητή. Η απόσπαση γίνεται ύστερα 
από αξιολόγηση των υποψηφίων από 
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διάστημα κατ’ ανώτατο όριο. Ο χρόνος 

υπηρεσίας των αποσπασμένων 

λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για 

θέματα βαθμολογικής και 

μισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για 

κάθε άλλη συνέπεια. Οι αποδοχές των 

αποσπασμένων βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό της Ειδικής 

Υπηρεσίας.» 

 

τον Διοικητή και εισήγησή του στο 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Οικονομικών, για τρία (3) έτη με 
δυνατότητα παράτασης μία φορά για 
ίσο χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο 
όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των 
αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος 
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για 
θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής 
εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό της Ειδικής 
Υπηρεσίας. 
 
Με απόφαση του Διοικητή δύναται να 
προσλαμβάνονται έως δύο (2) νομικοί 
σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 43 
του ν. 4194/2013 (Α' 208) αναφορικά με 
την πρόσληψη νομικών συμβούλων με 
σχέση έμμισθης εντολής/πάγια 
αντιμισθία. 
 
4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, 
εκτός της περ. δ) αυτής, με την 
επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και 
με προσλήψεις προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών 
(3) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μία 
φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ' 
ανώτατο όριο. Η πλήρωση των θέσεων 
της παρούσας διενεργείται με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Οικονομικών και ύστερα από σχετική 
προκήρυξη η οποία συντάσσεται μετά 
από εισήγηση του Διοικητή, η οποία 
περιλαμβάνει: 
 
α) την περιγραφή του αντικειμένου των 
προς κάλυψη θέσεων, 
 
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά 
περίπτωση, 
 
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται 
να προβλεφθούν για την κάλυψη των 
θέσεων, 
 
δ) τη διαδικασία επιλογής των 
υπαλλήλων (περιλαμβανομένης της 
δυνατότητας συνέντευξης). 
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Η προκήρυξη της πρόσληψης 
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 
πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια. 
 
5. Η λήξη της πρόσληψης ή της 
απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 
μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη 
πράξη του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν 
ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του 
Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1 
υπάγεται στο Πειθαρχικό και 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται 
με το παρόν καταργούνται την 
31η.3.2027. Ομοίως, παύουν την 
31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το 
χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις και 
συμβάσεις προσωπικού.  

 Άρθρο 56 

Άρθρο 56 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων – 

Τροποποίηση άρθρου 69ΣΤ ν. 

4270/2014 

 

Το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143), τροποποιείται α) με την διαίρεσή 

του σε παρ. 1, 2 και την προσθήκη νέας 

παρ. 3, β) στην παρ. 1, βα) στο δεύτερο 

εδάφιο, με τη διαγραφή του 

αρκτικόλεξου (Χ.Ε.) και των λέξεων «και 

τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα» και τη 

διαγραφή της λέξης «προληπτικού» 

πριν τη λέξη «ελέγχου», ββ) το τρίτο 

εδάφιο αντικαθίσταται, βγ) 

προστίθεται τέταρτο εδάφιο, γ) η παρ. 

2 γα) υποδιαιρείται ως προς τις δύο 

εξουσιοδοτικές διατάξεις σε περ. α και 

β και τροποποιείται ως προς το 

αντικείμενο της εξουσιοδότησης, γβ) 

προστίθεται νέα εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 69ΣΤ 
 
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
 
Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς 
πληρωμή οι δημόσιες δαπάνες και οι 
δαπάνες των Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, δύνανται να υποβάλονται 
ηλεκτρονικά. Ομοίως δύναται να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τα 
δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την 
πληρωμή της δαπάνης χρηματικά 
εντάλματα (Χ.Ε.) για την άσκηση 
προληπτικού ελέγχου στις 
προβλεπόμενες περιπτώσεις και τη 
θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα, με την 
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 31. Τα δικαιολογητικά τηρούνται 
σε φυσική μορφή από τις οικείες 
Οικονομικές Υπηρεσίες των Διατακτών 
και τίθενται στη διάθεση του Ελεγκτικού 
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ως περ. γ, γδ) και το άρθρο 69ΣΤ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 69ΣΤ 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

1. Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 

εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς 

πληρωμή οι δημόσιες δαπάνες και οι 

δαπάνες των Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δύναται να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά. Ομοίως δύναται να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου τα δικαιολογητικά και τα 

εκδοθέντα για την πληρωμή της 

δαπάνης χρηματικά εντάλματα για την 

άσκηση ελέγχου στις προβλεπόμενες 

περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των 

προβλεπομένων στο άρθρο 31. Τα 

δικαιολογητικά εκκαθάρισης, τα οποία 

υποβάλλονται από τον διατάκτη και δεν 

παράγονται πλήρως 

αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος ή δεν 

διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του φορέα ή δεν είναι 

αναρτημένα σε δημόσιο ιστότοπο, 

τηρούνται σε φυσική μορφή από τις 

οικείες υπηρεσίες των διατακτών και 

τίθενται στη διάθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για την άσκηση του ελέγχου 

του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μέχρι την παραγωγή πλήρως 

αυτοματοποιημένων των τίτλων 

πληρωμής και λοιπών παραστατικών 

για την εξόφληση από τα οικεία 

πληροφοριακά συστήματα των 

οικονομικών υπηρεσιών των φορέων, 

αυτά τηρούνται σε φυσικό αρχείο στις 

υπηρεσίες αυτές.  

2. α. Με κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι 

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των 

Συνεδρίου για την άσκηση του 
κατασταλτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του 
Υπουργού Εσωτερικών, αν πρόκειται για 
υπαγωγή φορέων της Κεντρικής 
Διοίκησης ή Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αντιστοίχως 
καθορίζονται οι φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων 
του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής 
αυτών, καθώς και οι αναγκαίες τεχνικές 
ή άλλες λεπτομέρειες και ιδίως ο τρόπος 
εισαγωγής από τους διατάκτες των 
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
που χρησιμοποιεί κάθε φορέας, η 
διαδικασία επεξεργασίας των 
αιτημάτων της πληρωμής από την 
αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ο τρόπος 
εκκαθάρισης της συγκεκριμένης 
δαπάνης, η διαδικασία διαβίβασης των 
ηλεκτρονικών στοιχείων των 
δικαιολογητικών και των τίτλων 
πληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) 
στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο 
τρόπος ακύρωσης των δικαιολογητικών 
στη φυσική τους μορφή, η διαδικασία 
άσκησης του προληπτικού ελέγχου και 
θεώρησης των ΧΕ από το Ε.Σ., καθώς και 
λοιπά σχετικά θέματα. 
 
Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται 
θέματα ασφάλειας των διακινούμενων 
στοιχείων, πιστοποίησης και 
επιβεβαίωσης της ταυτότητας των 
εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων των 
αρμόδιων υπηρεσιών (αυθεντικοποίη-
ση), ευθυνών των πιστοποιημένων 
χειριστών – χρηστών, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό ζήτημα. 
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ρυθμίσεων του παρόντος, ο χρόνος 

υπαγωγής αυτών, ο τρόπος εισαγωγής 

από τους διατάκτες των στοιχείων στο 

πληροφοριακό σύστημα που 

χρησιμοποιεί κάθε φορέας, η 

διαδικασία επεξεργασίας των 

αιτημάτων πληρωμής δαπανών από 

την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ο 

τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής 

μιας δαπάνης, η διαδικασία υποβολής 

των ηλεκτρονικών στοιχείων των 

δικαιολογητικών και των τίτλων 

πληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 

προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο τρόπος 

ακύρωσης των δικαιολογητικών και 

των χρηματικών ενταλμάτων στη 

φυσική τους μορφή και κάθε αναγκαία 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

 β. Με την ίδια ως άνω απόφαση 

καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής 

της ηλεκτρονικής διακίνησης 

δικαιολογητικών στους λοιπούς φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 

κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος στους φορείς αυτούς. 

 γ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών και του κατά περίπτωση 

εποπτεύοντος υπουργού καθορίζονται 

οι λοιποί φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης που υπάγονται 

υποχρεωτικά στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής 

αυτών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζονται: α) θέματα 

ασφάλειας των διακινούμενων 

στοιχείων, πιστοποίησης και 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας των 

εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων των 

αρμόδιων υπηρεσιών 

(αυθεντικοποίηση) και ευθυνών των 

πιστοποιημένων χειριστών – χρηστών, 

β) το πρωτόκολλο ή οι κανόνες που 

ακολουθούνται, εφόσον δεν υφίσταται 

σχετική έξαίρεση για τα 
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διαβαθμισμένα, εμπιστευτικά ή 

απόρρητα, δικαιολογητικά τα οποία 

εισάγονται στο πληροφοριακό 

σύστημα των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης για ηλεκτρονική 

διακίνηση, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό ζήτημα.». 

 Άρθρο 58 

Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων 

ατομικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4307/2014 

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4307/2014 (Α’246), περί έκτακτης 

διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η 

παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Η αποδοχή της αίτησης 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή 

όλων των ατομικών διώξεων κατά της 

επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ειδικής διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το 

Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των 

μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 

4174/2013. 

Ως αναστελλόμενο μέτρο ατομικής 

δίωξης, κατά το πρώτο εδάφιο, 

λογίζεται εν προκειμένω και ο 

αυτεπάγγελτος συμψηφισμός 

βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου ή 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης, χρεών 

με χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες 

έχουν επιδικαστεί, μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος εδαφίου, σε 

βάρος του Δημοσίου βάσει 

αμετάκλητων δικαστικών ή 

διαιτητικών αποφάσεων και οι οποίες 

γεννήθηκαν κατά την πραγματοποίηση 

ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για 

την εκτέλεση εξοπλιστικών 

προγραμμάτων των ενόπλων 

δυνάμεων της χώρας από επιχειρήσεις 

που έχουν υπαχθεί πριν την ισχύ του 

παρόντος εδαφίουστην ειδική 

διαχείριση των άρθρων 68 έως και 77 

του ν. 4307/2014 (Α’ 246).» 

Η παρ. 1 του άρθ. 72 του ν. 4307/2014 
έχει ως εξής:  
«1. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται 
την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των 
ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και 
των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από 
το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των 
μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 
4174/2013». 
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Άρθρο 59 

Παράταση ειδικής διαχείρισης – 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 

4307/2014 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 

4307/2014 (Α’ 246), περί έκτακτης 

διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, 

προστίθενται τέταρτο, πέμπτο, έκτο 

και έβδομο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Σε περίπτωση που δεν 

ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία 

μεταβίβασης τουλάχιστον του 90% του 

συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας 

(ως λογιστική αξία) εντός της 

προθεσμίας του άρθρου 69 παρ. 3, 

τότε η διαδικασία θεωρείται ότι έχει 

λήξει και ο ειδικός διαχειριστής 

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση 

πτώχευσης της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση 

πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. 

Κατ’ εξαίρεση, εάν εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας εκκρεμεί πλειοδοτική 

διαδικασία και υποβολή αίτησης προς 

το δικαστήριο για αποδοχή 

προσφοράς, με την οποία να 

επιτυγχάνεται (λαμβανομένων υπόψη 

και τυχόν προηγούμενων διαθέσεων) η 

διάθεση τουλάχιστον του 90% του 

συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας 

(ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως 

τρόπου διάθεσης), τότε η ειδική 

διαχείριση παρατείνεται αυτοδικαίως 

μέχρι την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων από το αρμόδιο 

δικαστήριο και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας μεταβίβασης των 

σχετικών στοιχείων.  

Σε κάθε περίπτωση που έχει 

διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός 

διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί 

δικαστικώς το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, με το οποίο 

επιτυγχάνεται (λαμβανομένων υπόψη 

και τυχόν προηγουμένων διαθέσεων) η 

Η παρ. 1 του άρθ. 76 του ν. 4307/2014 
έχει ως εξής:  
«1. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί 
η όλη διαδικασία μεταβίβασης 
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του 
ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική 
αξία) εντός της προθεσμίας του άρθρου 
69 παρ. 3 τότε η διαδικασία θεωρείται 
ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής 
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση 
πτώχευσης της επιχείρησης. 
 
 Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση 
πτώχευσης προχωρά η εξέταση της. Κατ’ 
εξαίρεση, εάν εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας εκκρεμεί πλειοδοτική 
διαδικασία και υποβολή αίτησης προς 
το δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς 
με την οποία να επιτυγχάνεται 
(λαμβανομένων υπόψη και τυχόν 
προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση 
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του 
ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική 
αξία και ανεξαρτήτως τρόπου 
διάθεσης), τότε η ειδική διαχείριση 
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων από 
το αρμόδιο δικαστήριο και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μεταβίβασης των σχετικών στοιχείων». 
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διάθεση τουλάχιστον του 90% του 

συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας 

(ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως 

τρόπου διάθεσης), στον βαθμό που 

εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών εκ 

μέρους του ειδικού διαχειριστή στο 

πλαίσιο της επωφελέστερης 

εκμετάλλευσης του ενεργητικού της 

εταιρίας, η ειδική διαχείριση δύναται 

να παρατείνεται με απόφαση της 

συνέλευσης των πιστωτών της 

εταιρίας, η οποία συγκαλείται και 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 

του άρθρου 73, για όσο χρονικό 

διάστημα ορίζεται ειδικώς στην 

απόφασή της, το οποίο σε καμία 

περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει 

το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ 

(18) μηνών από το πέρας του χρονικού 

διαστήματος του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 3 του άρθρου 69 ή τυχόν 

παρατάσεων αυτού.  

Εφόσον η συνέλευση των πιστωτών 

συγκαλείται πριν τη λήξη της ειδικής 

διαχείρισης ή της παράτασης αυτής, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

αυτοδίκαιης παράτασης, η διαδικασία 

και το λειτούργημα του ειδικού 

διαχειριστή παρατείνονται 

αυτοδικαίως, μέχρι τη λήψη 

αποφάσεως από τη συνέλευση, υπό 

την προϋπόθεση ότι η απόφαση της 

συνέλευσης των πιστωτών είναι 

θετική. Εφόσον η απόφαση της 

συνέλευσης των πιστωτών είναι 

θετική, η ως άνω παράταση ισχύει 

αναδρομικά από τη δημοσίευση 

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 

73,της πρόσκλησης.  

Η ισχύς της παρούσας εκτείνεται και 

στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, οι 

οποίες ήδη τελούν σε αυτοδίκαιη 

παράταση σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76.» 

 Άρθρο 60 

Διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 

του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 

«5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας 
που επιχειρείται να εξαχθούν 
κατάσχεται, εφαρμοζομένης της παρ. 2 
του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα 
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Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του 

άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215), 

περί προσωρινής απαγόρευσης 

εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε 

τρίτα κράτη, γίνεται διόρθωση 

παροράματος ως προς τη μη 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 

158 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), και το 

άρθρο 38 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 38 
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής 

προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη 
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος 
έως και την 1η Μαρτίου 2023 
απαγορεύεται η εξαγωγή 
επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων 
προϊόντων υλοτομίας που 
προορίζονται για καύση (καυσόξυλα, 
μπρικέτες, πέλλετ, προσάναμμα) 
από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη. 
2. Αρμόδιες αρχές για την 
απαγόρευση της εξαγωγής των 
εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι 
τελωνειακές αρχές. 
3. Η παραβίαση της απαγόρευσης 
της παρ. 1 ως προς τις εξαγωγές 
συνιστά λαθρεμπορία, σύμφωνα με 
την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 
155 του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), για 
την οποία επιβάλλονται σωρευτικά: 
α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο 
ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά 
κυβικό μέτρο προϊόντων υλοτομίας 
που επιχειρείται να εξαχθεί ή 
αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από 
την Επικράτεια, το οποίο 
επιβάλλεται με τη διαδικασία του 
Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου 
Μέρους του ν. 2960/2001, και 
β) ποινή φυλάκισης ενός (1) 
τουλάχιστον έτους. 
4. Το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 3 
αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

5. Το σύνολο των προϊόντων 

υλοτομίας που επιχειρείται να 

εξαχθούν κατάσχεται, μη 

εφαρμοζομένης της παρ. 2 του 

κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην 
κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, 
ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία 
άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την 
εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη 
διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα.» 
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άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα 

κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα 

στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, 

ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία 

άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την 

εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή 

τη διενέργεια δράσεων 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Οικονομικών, Εσωτερικών και του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων μπορούν να 

εξειδικεύονται ζητήματα που 

αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για 

την εφαρμογή του παρόντος, στη 

διαδικασία είσπραξης των 

προστίμων και στη διάθεση των 

κατασχεμένων προϊόντων 

υλοτομίας.». 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 
Άρθρο 38 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 

των μελών των Περιφερειακών 

Συμβουλίων του Συνδέσμου 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

(Σ.Κ.Λ.Ε.) - Κατάργηση παρ. 10 

άρθρου 97 ν. 4488/2017  

 

Η παρ. 10 του άρθρου 97 του ν. 

4488/2017 (Α΄ 137), περί δαπανών 

μετακίνησης και διαμονής των μελών 

των Περιφερειακών Συμβουλίων του 

Άρθρο 97 ν. 4488/2017 

Περιφερειακό Συμβούλιο 

 1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, 

ανάλογα με τον αριθμό των μελών του 

ΠΤ, αποτελείται: 

 α) Για ΠΤ που αριθμούν έως διακόσια 

(200) μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη 

(5μελές). 

 β) Για ΠΤ που αριθμούν πάνω από 

διακόσια ένα (201) μέλη, από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
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Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος, καταργείται. 

Γραμματέα, τον Αναπληρωτή 

Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη 

(7μελές). 

 2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την 

επικύρωση της εκλογής των μελών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, ο 

πλειοψηφήσας υποψήφιος του 

πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή ο 

πλειοψηφήσας μεμονωμένος 

υποψήφιος και, σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο αρχαιότερος, βάσει του 

χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του ΠΤ 

όπου ανήκει, κα- λεί τους συμβούλους 

που έχουν εκλεγεί προς εκλογή 

Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 

Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και 

Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. 

Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, 

η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των 

δύο πρώτων και αρκεί σχετική 

πλειοψηφία για την εκλογή. 

 3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 

συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο 

Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει 

το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε 

οκτώ (8) ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί 

από δύο τρίτα (2/3) των μελών του. 

 4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 

συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά 

το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται 

αναγκαίο. 

 5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 

βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες 

είναι περισσότεροι από τους απόντες 
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και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία 

των παρόντων. Προκειμένου περί 

προσωπικών ζητημάτων ή περί άλλων 

σοβαρών θεμάτων, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμ- βάνεται 

απόφαση. Για τη συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από όλους 

όσοι παρίστανται. 

 6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τις 

εξής αρμοδιότητες: 

 α) Διοικεί το ΠΤ. 

 β) Εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ του ΠΤ. 

 γ) Ενημερώνει για τις δραστηριότητες 

και τις αποφάσεις του το ΔΣ του ΣΚΛΕ. 

 δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό - 

απολογισμό και το ετήσιο Σχέδιο 

Δράσης του ΠΤ, που υποβάλλονται προς 

έγκριση στο ΔΣ. 

 7. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού 

Συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο 

νομιμότητας από τη ΓΣ του ΠΤ και το ΔΣ 

του ΣΚΛΕ. 

 8. Μέλος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς 

τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει 

αυτοδίκαια από τη θέση του και 

αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά 

αναπληρωματικό μέλος. Μετά από δύο 

(2) συνεχείς απουσίες ο Γενικός 

Γραμματέας του Περιφερειακού 

Συμβουλίου οφείλει να ειδοποιεί 
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εγγράφως το μέλος που απουσίαζε για 

τις συνέπειες της τρίτης συνεχόμενης 

απουσίας του. 

 9. Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί 

Γραμματείς των Περιφερειακών 

Συμβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι 

υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, 

λαμβάνουν άδεια απουσίας από την 

υπηρεσία τους εννέα (9) ημερών το 

μήνα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 

η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν 

διατηρούν όλα τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την υπαλληλική τους 

ιδιότητα. Τα άλλα μέλη των 

Περιφερειακών Συμβουλίων του ΣΚΛΕ 

δικαιούνται άδεια απουσίας τεσσάρων 

(4) ημερών το μήνα. 

 10. Τα μέλη των Περιφερειακών 

Συμβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον 

διαμένουν έξω από την έδρα του ΠΤ, 

δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις 

δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, 

προκειμένου να πάρουν μέρος στις 

συνεδριάσεις των Περιφερειακών 

Συμβουλίων. Το ύψος της αποζημίωσης 

καθορίζεται από το ΔΣ του ΣΚΛΕ το οποίο 

είναι αρμόδιο και για την καταβολή της. 

 11. Τα μέλη των Περιφερειακών 

Συμβουλίων του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι 

υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού 

φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. 

 
Άρθρο 61 Άρθρο 80Α ν. 4472/2017 (A’ 74) 
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Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ΄ 

έτος από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό στους Δήμους και 

τις Περιφέρειες - Κατάργηση 

άρθρου 80Α ν. 4472/2017 

Το άρθρο 80Α του ν. 4472/2017 (A’ 

74), περί του συνολικού ποσού 

μεταβίβασης κατ’ έτος προς τους 

Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καταργείται. 

Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 

3986/2011 

1. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της 

παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 

ως εξής: 

«Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται 

κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διατάξεις, από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις 

Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια 

εκατομμύρια (3.400.000.000) ευρώ.». 

2. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την 

1.1.2018. 

 
Άρθρο 62 

 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας 

αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

α΄και β΄ βαθμού 

Το άρθρο 12 του ν. 4674/2020 (Α’ 

53), περί ορίου των ημερών 

μετακίνησης εκτός έδρας των 

αιρετών καταργείται. 

Άρθρο 12 ν. 4674/2020 (Α’ 53) 

 

 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας 

αιρετών 

 Στο άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α` 94) 

προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: 

 «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών, δύνανται 

να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης 

εκτός έδρας κατ` έτος και πέραν των 

ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, 

μέχρι εξήντα (60) ημέρες συνολικά για 

τις μετακινήσεις εκτός έδρας των 

δημάρχων, των περιφερειαρχών και των 

αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης 

φύσεως συλλογικά όργανα των 

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και 

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.». 

261



 
 
 
 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

Άρθρα 47-48   Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 
& Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 

 

 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Άρθρο 52, εσωτ. 
παρ. 10 

Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός κάθε 
αναγκαίας 
λεπτομέρειας για τη 
διαδικασία 
διενέργειας ελέγχου 
και διαπίστωσης 
παράβασης της παρ. 
8 του άρθρου 20 του 
ν. 4557/2018, καθώς 
και υποδείγματος 
της Έκθεσης 
Βεβαίωσης 
Παράβασης. 

 

 Άρθρο 52 εσωτ. 
παρ. 10 

Κοινή 
Υπουργική 
Απόφαση  

Υπουργείο 
Εσωτερικών  

Καθορισμός  ημερών  
μετακίνησης εκτός 
έδρας, μέχρι εκατόν 
ογδόντα (180) 
ημέρες συνολικά 
ετησίως, για τα 
αιρετά όργανα των 
οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
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 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

  

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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      Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
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     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ      ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 287/31/2022

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Ενσωμάτωση  στην
ελληνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/2235  -  Κύρωση  Πρόσθετης
Πράξης  στο Νέο  Συνυποσχετικό  μεταξύ του  Ελληνικού  Δημοσίου και  της
Ναυτιλιακής  Κοινότητας  και  φορολογικές  ρυθμίσεις  για  τη  ναυτιλία,
Επείγουσες  φορολογικές  και  τελωνειακές  ρυθμίσεις  –-  Θεσμικό  πλαίσιο
λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου
Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ   A  ’  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η
Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το
κοινό  σύστημα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  και  την  Οδηγία
2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.)  των  αμυντικών  προσπαθειών  στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
(Ε.Ε.).  Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Συμπληρώνεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα:
α. Eξομοιώνεται  με  ενδοκοινοτική  απόκτηση,  υπό  τις  οριζόμενες
προϋποθέσεις, η χρησιμοποίηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που
συμμετέχουν  σε  αμυντική  προσπάθεια  για  την  υλοποίηση  ενωσιακής
δραστηριότητας  στο  πλαίσιο  της  Κοινής  Πολιτικής  Ασφάλειας  και  Άμυνας
(Κ.Π.Α.Α.), εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους
της Ε.Ε.
β. Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. αγαθά που:
- εισάγονται  ή  παραδίδονται  και  υπηρεσίες  που παρέχονται  στην  Ελλάδα
από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που συμμετέχει σε αμυντική προσπάθεια στο
πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α.
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- παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο
κράτος μέλος της Ε.Ε. για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους
μέλους στο πλαίσιο αμυντικών προσπαθειών.  (άρθρα 1- 4)

2. Συμπληρώνεται ο ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) ως προς
την  απαλλαγή  από  τον  ειδικό  φόρο  κατανάλωσης  (Ε.Φ.Κ.)  προϊόντων  που
αποκτώνται στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α., από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε
κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας.                       (άρθρο
5)

ΜΕΡΟΣ B’

1. Κυρώνεται  και  αποκτά  ισχύ  νόμου  η  τροποποίηση  του  από  27
Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της  Ναυτιλιακής  Κοινότητας  (άρθρο  56  του  ν.  4607/2019),  μέσω  Πρόσθετης
Πράξης που υπογράφηκε στις  23 Νοεμβρίου 2022.  Ενδεικτικά αναφέρονται  οι
εξής αλλαγές:
- τροποποιείται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκ
μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που εισάγονται στην Ελλάδα, από 10% σε
5% 
- περιλαμβάνονται εφεξής στο ανωτέρω ποσοστό και τα εισοδήματα εκ της
υπεραξίας (capital gains) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών  ή  εταιρειών  χαρτοφυλακίου  των  ως  άνω  πλοιοκτητριών  εταιρειών
(holding companies) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών).
- τροποποιείται ο ορισμός για τα δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη προς
καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, με ειδική πρόβλεψη για επέκταση
της  δέσμευσης  στα  υπόλοιπα  μέλη  της  ελληνικής  ναυτιλιακής  κοινότητας,
ανεξαρτήτως  της  προσχώρησής  τους  ή  μη  στο  Νέο  Συνυποσχετικό  και  την
Πρόσθετη Πράξη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. 
- προβλέπεται  η  αναπροσαρμογή  του  ελάχιστου  συνολικού  ετήσιου
προσδιορισθέντος ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εκ μέρους των μελών
της Ναυτιλιακής Κοινότητας, από 40 εκατ. σε 60 εκατ. ετησίως
- η Πρόσθετη Πράξη έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022.  
                                                                                                                    (άρθρο 6)

2.α. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με
την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας, των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης
πλοίων,  που  παρέχουν  υπηρεσίες  μεταφορών  με  ναυλωμένα  πλοία  υπό  τους
ειδικότερους στην υπό ψήφιση διάταξη όρους.
β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των αναγκαίων
για την εφαρμογή της διάταξης θεμάτων.                                                  (άρθρο 7)
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3.α. Επεκτείνεται  η  επιβολή  τέλους  υπέρ  του  Δημοσίου  και  στις
αυτοκινούμενες βυθοκόρους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Προσδιορίζονται οι
υπόχρεοι καταβολής και ο τρόπος υπολογισμού του τέλους.
β. Επιβάλλεται φόρος στα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των
επιχειρήσεων οποιασδήποτε  νομικής  μορφής από τη  διανομή των κερδών που
προκύπτουν από την εκμετάλλευση των αναφερόμενων πλοίων.       (άρθρο
8)

ΜΕΡΗ Γ’ και Δ’

1.       Παρατείνονται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα:
-        η αναστολή της επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προς πώληση, κατόπιν
αίτησης,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα,  από  τον  υποκείμενο  στον  φόρο
κατασκευαστή οικοδομών. 
-      οι ήδη χορηγηθείσες αναστολές επιβολής Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022.
                                                                                                                    (άρθρο 9)

2.  Παρατείνεται έως και το οριζόμενο χρονικό διάστημα (λήγει 31.12.2022)
η ισχύς του:
α. μειωμένου συντελεστή του Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) :
- για  τα  οριζόμενα  αγαθά  και  τις  υπηρεσίες  που  περιλαμβάνονται  στο
Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.,
- για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης
χορού,
- για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και την παράδοση αντικειμένων
καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του
- στα εισιτήρια, για την είσοδο σε ζωολογικούς κήπους
β. υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% :
- για τα αναφερόμενα αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας.
- για  τα  φίλτρα  και  τις  γραμμές  αιμοκάθαρσης,  αιμοδιήθησης,
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης
- για τους απινιδωτές της Δ.Κ. ΕΧ 9018  
- στα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών 
- στα εισιτήρια κινηματογράφων                                                   (άρθρο
10)

3. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 4172/2013 (Κώδικας
Φορολογίας  Εισοδήματος  -  Κ.Φ.Ε.),  για  την  εναλλακτική  φορολόγηση
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, που αφορούν στην:
- προθεσμία  της  Φορολογικής  Διοίκησης  για  την  εξέταση  της  αίτησης
μεταφοράς  της  φορολογικής  κατοικίας  με  υπαγωγή  στον  εναλλακτικό  τρόπο
φορολόγησης εισοδήματος, 
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- άρση  της  υπαγωγής  στην  εναλλακτική  φορολόγηση  σε  περίπτωση  μη
ολοκλήρωσης  της  απαιτούμενης  επένδυσης  εντός  του  οριζόμενου  χρονικού
διαστήματος                                                                                                (άρθρο
11) 

4. Τίθενται  μεταβατικές  διατάξεις  για  τις  αιτήσεις  υπαγωγής  στον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022.
(άρθρο 12)
 
5. Παρατείνεται η εφαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων,  για  δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε.,  οι
οποίες  πραγματοποιούνται  στα  φορολογικά  έτη  με  την  οριζόμενη  χρονική
διάρκεια.                      
                                                                                                                  (άρθρο 13)

6. Παρατείνεται  εκ  νέου,  μέχρι  την  οριζόμενη  ημερομηνία  (λήγει  την  31η

Δεκεμβρίου 2022), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., για την επιβολή
φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία
ακίνητης περιουσίας.                                                         (άρθρο
14)

7. Προβλέπεται  η  διαδικασία  έκδοσης  της  πράξης  προσδιορισμού  φόρου,
κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα,  σε  κάθε  περίπτωση  υποβολής  τροποποιητικής
δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια.                                          
(άρθρο 15)

8.α.   Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης των τελών κυκλοφορίας τουριστικών
λεωφορείων και για το έτος 2023 (ίσχυε για τα έτη 2021 και 2022). 
β. Επιστρέφονται  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα,  επιπλέον  ποσά  τελών
κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για
το έτος 2023.                                                                                        (άρθρο 16)

9. Αναστέλλεται,  κατά  το  οριζόμενο  χρονικό  διάστημα,  η  υποχρέωση
προσκόμισης  πιστοποίησης  από  ανεξάρτητο  εκτιμητή  καθώς  και  παροχής
εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για την υπαγωγή σε ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο.                               (άρθρο
17)

10. Τροποποιείται  η  διαδικασία  ακινητοποίησης  επιβατικών  οχημάτων  που
τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ειδικότερα:
- επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 η μη
τήρηση της οριζόμενης διαδικασίας,
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- εξουσιοδοτείται  ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με
την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης
και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται.     (άρθρο
18)

11. Παρατείνεται  η  φορολόγηση  της  μεταβίβασης  των  οριζόμενων
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως και
την οριζόμενη ημερομηνία.                                          
(άρθρο 19)

12. Παρατείνεται και κατά το έτος 2022 (ισχύει για το 2021) το ακατάσχετο
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,  κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και  ειδικής
διάταξης,  και  ο  μη  συμψηφισμός  με  βεβαιωμένα  χρέη  προς  τη  Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που
επιβάλλεται  επί  των  τυχερών  παιγνίων,  που  χρησιμοποιείται  για  τη
χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.
2961/2001.     (άρθρο 20)

13. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η αναστολή της καταβολής
στο  Δημόσιο  του  ποσοστού  5% επί  των  νοσηλίων  από  τις  Μονάδες  Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο εν λόγω διάστημα
δύνανται  να  επιστρέφονται  ή  να  συμψηφίζονται  με  οφειλές  προς  το  Δημόσιο.

                    
(άρθρο 21)

14. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και του δικτύου κρατικών ενισχύσεων. 
                                                                                                 (άρθρα 22-27, 30-35)

15.α. Προβλέπεται  η  ηλεκτρονική  επικοινωνία  των  χρηστών  του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(O.Π.Σ.Κ.Ε.).
β. Αποσαφηνίζεται  η  διαδικασία  κοινοποίησης  εγγράφων,  αποφάσεων  και
σχετικών ειδοποιήσεων προς  φυσικά και  νομικά  πρόσωπα αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.                                                               (άρθρο
28)

16.α. Προβλέπεται η  υποχρεωτική  διαλειτουργικότητα  του  Ο.Π.Σ.Κ.Ε.  με  τα
αναφερόμενα στη διάταξη πληροφοριακά συστήματα.
β. Καθορίζονται οι προθεσμίες:
- έγκρισης  των  αιτημάτων  των  Ειδικών  Υπηρεσιών  της  Εθνικής  Αρχής
Συντονισμού για νέες διαδικτυακές υπηρεσίες,
- ένταξης των εν λόγω υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.     (άρθρο
29)
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17. Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το επικουρικό προσωπικό, πλην
ιατρών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών διαφόρων δημόσιων δομών υγείας.
Συγκεκριμένα  αντικαθίσταται  ο  όρος  “επιδόματα”  από  τον  όρο  «παροχές»
αναφορικά με την εφαρμογή σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο
ως άνω επικουρικό προσωπικό.                         (άρθρο
36)

18. Καταργούνται  οι  διατάξεις  που  αφορούν  σε  δαπάνες  μετακίνησης  και
διαμονής  εκτός  έδρας  μελών  του  Δ.Σ.,  καθώς  και  μελών  των  Περιφερειακών
Συμβουλίων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος» (Σ.Κ.Λ.Ε.).                   (άρθρα 37 και 38)

19. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κ.υ.α, με την οποία
καταρτίζεται  κανονισμός  αμοιβών  του  Προέδρου  και  των  μελών  των
ακαδημαϊκών επιτροπών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το ύψος και το ανώτατο όριο της
κατά  περίπτωση  αμοιβής.
(άρθρο 39)

20. Καταργείται  η  καταβολή  εξόδων  κίνησης  της  παρ.  5  του  άρ.  29
ν.2072/1992,  στον  Πρόεδρο,  τα  μέλη,  τον  Εισηγητή  και  τον  Γραμματέα  του
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας.
(άρθρο 40)

21. Διευκρινίζεται  το  νομοθετικό  πλαίσιο  που  διέπει  το  καθεστώς  της
υπερωριακής  απασχόλησης  των  ιατρών  Ε.Σ.Υ.  και  του  λοιπού  επιστημονικού
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).                      (άρθρο
41)

22. Αυξάνεται:
- ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος,
για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.)  και  των
αιρετών  που  συμμετέχουν  στα  πάσης  φύσεως  συλλογικά  όργανα  των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, 
- από  1η.1.2023,  το  ποσοστό  προσαύξησης  του  ποσού  των  εξόδων
διανυκτέρευσης  για  διαμονή  εντός  των  ορίων  των  δήμων  Αθηνών  και
Θεσσαλονίκης, από είκοσι τοις εκατό (20%) που είναι σήμερα, σε τριάντα τοις
εκατό (30%). Επίσης, η ως άνω προσαύξηση ισχύει για διαμονή στη νησιωτική
χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.           

           (άρθρα 42, 43 και 62)

271



23. Αυξάνεται από τα 3,4 δις ευρώ στα 3,528 δις ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το
προβλεπόμενο στην παρ.4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 συνολικό ποσό που
μεταβιβάζεται  ετησίως  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό,  μέσω  Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 
                                                                                                    (άρθρα 44 και 61)

24. Προβλέπεται  καταβολή  αποζημίωσης,  για  εργασία  καθ’  υπέρβαση  του
υποχρεωτικού  ωραρίου,  κατά  παρέκκλιση  διατάξεων  της  κείμενης  νομοθεσίας
(άρθρου 20 ν.4354/2015) στο προσωπικό των αναφερόμενων Υπηρεσιών και για
το οριζόμενο έργο.                                                 (άρθρο 45)

25.α. Προβλέπεται  η  σύσταση  Γραφείου  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 
β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες του εν λόγω Γραφείου Ν.Σ.Κ., οι υποχρεώσεις
του Α.Π.Θ. προς το Γραφείο Ν.Σ.Κ., ο τρόπος στελέχωσής του. [για τις ανάγκες
στελέχωσης οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται
κατά δύο (2) θέσεις Δικαστικών  Πληρεξουσίων] κ.λπ. 
γ. Στο υπό σύσταση Γραφείο λειτουργεί σύμφωνα με τις οικείες περί Ν.Σ.Κ.
διατάξεις,  Τριμελής  Επιτροπή,  στην  οποία  υποβάλλονται  εισηγήσεις  για  τις
υποθέσεις αρμοδιότητάς της.                       (άρθρο
46)

26. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4449/2017 σχετικά με
τη  χρονική  διάρκεια  της  ελεγκτικής  εργασίας  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  ή
ελεγκτικής εταιρείας.                    (άρθρα 47 και 48)

27. Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων,
που  αποτελούν  τμήματα  του  ακινήτου  «Κτήμα Καραθώνα»,  από  το  Ελληνικό
Δημόσιο  στο  Ταμείο  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περιουσίας  του  Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).               (άρθρο
49)

28. Παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και
έως την οριζόμενη ημερομηνία, σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου από το
Υπουργείο  Οικονομικών  για  την  κάλυψη  των  στεγαστικών  αναγκών  της
Επιτροπής  Εξώδικης  Επίλυσης  Φορολογικών  Διαφορών.
(άρθρο 50)

29. Ορίζεται  το  αναφερόμενο  χρονικό  διάστημα  ως  προθεσμία  υποβολής
απόψεων από τους δήμους επί της διαμόρφωσης των τιμών ζώνης χωρικής τους
αρμοδιότητας  για  τις  τιμές  ζώνης  που  ισχύουν  από  1ης Ιανουαρίου  2022,  και
καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας τους.     (άρθρο
51)
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30. Τροποποιείται η διαδικασία αναφορικά με τη διαπίστωση παράβασης και
επιβολής προστίμου σε εταιρίες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο
πλαίσιο  της  λειτουργίας  του  Κεντρικού  Μητρώου  Πραγματικών  Δικαιούχων
(Κ.Μ.Π.Δ.).  Συγκεκριμένα,  ανατίθεται  στη Γενική Διεύθυνση Σώματος  Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) η σύνταξη χρηματικού καταλόγου,  σε
περίπτωση διαπίστωσης των οριζόμενων παραβάσεων.                            (άρθρο
52)

31. Ορίζεται  καταληκτική  ημερομηνία  για  τη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης
ακινήτου,  για  την  κάλυψη  στεγαστικών  αναγκών  της  Διεύθυνσης  Ελέγχου
Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της οποίας οι όροι
δύνανται να παρεκκλίνουν από τις κείμενες διατάξεις.                 (άρθρο 53)

32. Τροποποιείται  το  ισχύον  πλαίσιο  τήρησης  ειδικών  δεσμευμένων
καταπιστευτικών λογαριασμών (es) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριώνcrow accounts) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών) σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον
δεσμευμένο  τομέα  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  από  τους
δικαιούχους  χρηματοδότησης  καθεστώτων  ενισχύσεων,  χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγορών που περιλαμβάνονται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και,  μεταξύ άλλων, προβλέπεται
ότι:
- σε  περίπτωση  αναγκαστικής  διάσωσης  μέσω  χρηματοδότησης,  το
Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών,
- το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί  να ζητήσει  την επιστροφή του συνόλου ή
μέρους  των  ποσών  που  τηρούνται  στους  εν  λόγω  λογαριασμούς,  χωρίς  τη
συναίνεση του δικαιούχου,
- επί  των  εν  λόγω  λογαριασμών,  δεν  ισχύουν  οι  διατάξεις  περί
επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και
των  εκάστοτε  οριζόμενων  Συμβούλων  του  καθώς  και  έναντι  των  Φορέων
Χρηματοδότησης ή/και Φορέων Υλοποίησης.          

    (άρθρο 54)

33. Αποσαφηνίζεται  ότι  δεν  απαιτείται  απόφαση  ή  σύμφωνη  γνώμη  των
αρμόδιων  Υπηρεσιακών  Συμβουλίων  ή  του  αρμοδίου  οργάνου  διοίκησης  του
φορέα  προέλευσης  για  την  απόσπαση  προσωπικού  στην  Ειδική  Υπηρεσία
Συντονισμού  Ταμείου  Ανάκαμψης  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  η  οποία
διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών.  
                                                                                                                  (άρθρο 55)

34. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακίνηση
δικαιολογητικών  βάσει  των  οποίων  εκκαθαρίζονται  και  εντέλλονται  προς
πληρωμή  οι  δημόσιες  δαπάνες  και  οι  δαπάνες  των  φορέων  της  Γενικής
Κυβέρνησης,  και  παρέχονται  εξουσιοδοτήσεις  για  τη  ρύθμιση  κάθε  σχετικού
ζητήματος.  (άρθρο 56)
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35.α. Παρέχεται  η  δυνατότητα  ανάθεσης  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.)  καθηκόντων  υλοποίησης  και  διαχείρισης  δράσεων  του  Ταμείου
Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. 
β. Καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών διαχείρισης του Τ.Ε.Ε, για
την υλοποίηση και διαχείριση των ανωτέρω δράσεων.                (άρθρο
57)

36. Συμπληρώνονται  οι  διατάξεις  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  ειδικής
διαχείρισης του ν. 4307/2014 και συγκεκριμένα:
α. ορίζεται ότι η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει αναστολή στον
αυτεπάγγελτο  συμψηφισμό  βεβαιωμένων  υπέρ  του  Δημοσίου  χρεών  με
χρηματικές  απαιτήσεις  εναντίον  του,  που  προέκυψαν  στο  πλαίσιο
πραγματοποίησης  ναυπηγοεπισκευαστικών  εργασιών  για  την  εκτέλεση
εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και       
β. διευρύνονται οι περιπτώσεις παράτασης της ειδικής διαχείρισης, εφόσον
έχει  διενεργηθεί  πλειοδοτικός  διαγωνισμός  και  έχει  επικυρωθεί  δικαστικώς  το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στον βαθμό που εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών
εκ  μέρους  του  ειδικού  διαχειριστή  στο  πλαίσιο  της  επωφελέστερης
εκμετάλλευσης του ενεργητικού της εταιρείας.
(άρθρα 58 και 59)

37. Επέρχεται  νομοτεχνική  βελτίωση  σχετικά  με  το  καθεστώς  εμπορίας
προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση και επιχειρείται να εξαχθούν
από  την  Επικράτεια  σε  τρίτα  κράτη.
(άρθρο 60)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα: 

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

1. Ετήσια  δαπάνη  από  τη  σύσταση  δύο  (2)  θέσεων  Δικαστικών
Πληρεξουσίων, για τη στελέχωση του υπό σύσταση Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Α.Π.Θ.
(άρθρο 46)

2. Δαπάνη,  από  την  ανάθεση  στο  Τ.Ε.Ε.  καθηκόντων  υλοποίησης  και
διαχείρισης δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης σχετικά με την
τουριστική ανάπτυξη. Λαμβανομένου υπόψη ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω
δράσης θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το
οικονομικό αποτέλεσμα που επέρχεται είναι δημοσιονομικά ουδέτερο σε επίπεδο
φορέων Γενικής Κυβέρνησης. (άρθρο 57)

3. Ενδεχόμενη  ετήσια  δαπάνη  από  τη  δυνατότητα  σύναψης  σύμβασης
μίσθωσης  ακινήτου,  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών,  για  την  κάλυψη  των
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στεγαστικών  αναγκών  της  Επιτροπής  Εξώδικης  Επίλυσης  Φορολογικών
Διαφορών. (άρθρο 50)

4. Ενδεχόμενη  δαπάνη  σε  περίπτωση  επιστροφής  επιπλέον  ποσών  τελών
κυκλοφορίας  έτους  2023,  που  έχουν  καταβληθεί  από  ιδιοκτήτες  τουριστικών
λεωφορείων. (άρθρο 16)

5. Συνολική  απώλεια  εσόδων,  για  τα  έτη  2023  και  2024,  36  εκατ.  ευρώ
περίπου, από την παράταση για δύο (2) επιπλέον έτη, της εφαρμογής του μέτρου
αναστολής του Φ.Π.Α. στα προς παράδοση ακίνητα. (άρθρο 9)

6. Απώλεια εσόδων για το έτος 2023 ποσού 246 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία
αναλύεται σε:
- 241 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση για το αναφερόμενο χρονικό
διάστημα,  της  ισχύος  μειωμένου  συντελεστή  Φ.Π.Α.  στα  μη  αλκοολούχα  και
αεριούχα ποτά,  στα εισιτήρια κινηματογράφων,  στις  μεταφορές προσώπων και
των αποσκευών τους καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο. (άρθρο
10)
- 5 εκατ. ευρώ από την παράταση της ισχύος μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.
στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού.
(άρθρο 10)

7. Ετήσια μείωση των εσόδων από την  υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας,
των  φορέων  εμπορικής  εκμετάλλευσης  πλοίων,  που  παρέχουν  υπηρεσίες
μεταφορών με ναυλωμένα πλοία. (άρθρο 7)

8. Απώλεια εσόδων, για τα έτη 2023 και 2024 από την παράταση:
- εφαρμογής της μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από
δαπάνες που αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για την αναβάθμιση κτιρίων.  (άρθρο
13)
- της αναστολής της φορολόγησης της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας. (άρθρο 14)

9. Απώλεια εσόδων, για το έτος 2023, από την παράταση:
- υπαγωγής  σε  μειωμένο  ή/και  υπερμειωμένο  συντελεστή  Φ.Π.Α.  στα
αναφερόμενα  αγαθά  και  υπηρεσίες  πέραν  εκείνων  που  αναφέρονται  στο  υπό
στοιχείο 6 οικονομικό αποτέλεσμα, (άρθρο 10)
- της  μείωσης  των  τελών  κυκλοφορίας  έτους  2023,  για  τα  τουριστικά
λεωφορεία. (άρθρο 16)
- της  αναστολής  της  καταβολής  στο  Δημόσιο  του  ποσοστού  5% επί  των
νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά
που αφορούν στο εν λόγω διάστημα και τα οποία δύνανται να επιστρέφονται ή να
συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο. (άρθρο 21)
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10. Απώλεια εσόδων εξαιτίας της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. και τον Ε.Φ.Κ.
των αναφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. (άρθρα 4 και 5)

11. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, εξαιτίας της:
- παράτασης  και  κατά  το  έτος  2022  του  ακατάσχετου  στα  χέρια  του
Δημοσίου  ή  τρίτων  και  του  μη  συμψηφισμού  με  βεβαιωμένα  χρέη  προς  τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από
τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για τη
χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.
2961/2001, (άρθρο 20) 
- αναστολής  στον  αυτεπάγγελτο  συμψηφισμό  βεβαιωμένων  υπέρ  του
Δημοσίου  χρεών  με  χρηματικές  απαιτήσεις  εναντίον  του,  που  προέκυψαν  στο
πλαίσιο  πραγματοποίησης  ναυπηγοεπισκευαστικών  εργασιών  για  την  εκτέλεση
εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. (άρθρο 58)

12. Ετήσια αύξηση εσόδων  20 εκατ.  ευρώ,  από τη σύναψη της Πρόσθετης
Πράξης που τροποποιεί το Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και  της  Ένωσης  Ελλήνων  Εφοπλιστών  και  την  καταβολή  αυξημένης  Νέας
Οικειοθελούς  παροχής  εκ  μέρους  των  μελών  της  Ναυτιλιακής  Κοινότητας.
(άρθρο 6)

13. Ετήσια αύξηση εσόδων από την:
- επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους. (άρθρο 8)
- φορολόγηση  στα  μερίσματα των  μετόχων/εταίρων  των  αναφερόμενων
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πλοίων. (άρθρο 8)

14. Αύξηση εσόδων από την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου σε κάθε
περίπτωση  υποβολής  τροποποιητικής  δήλωσης  φόρου  μεταβίβασης  ακινήτου,
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.(άρθρο
15)

15. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων:
- σε  περίπτωση  προσδιορισμού  της  Νέας  Οικειοθελούς  Παροχής  σε
μεγαλύτερο  ύψος  από  την  ήδη  καθορισθείσα,  λόγω  μεταβολής  του  τρόπου
υπολογισμού της (άρθρο 6)
- από την άρση της υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος
της αλλοδαπής, στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επένδυσης
εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (άρθρο 11)
- από την επιβολή προστίμων της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001
σε  περίπτωση  μη  τήρησης  της  θεσπιζόμενης  διαδικασίας  ακινητοποίησης
επιβατικών οχημάτων  που τίθενται  στο  τελωνειακό  καθεστώς  της  προσωρινής
εισαγωγής (άρθρο 18)
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- από  την  παράταση  της  φορολόγησης  της  μεταβίβασης  των  οριζόμενων
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως την
οριζόμενη ημερομηνία (άρθρο 19)
- από  προνομιακή  ικανοποίηση  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  σε  περίπτωση
αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, από τους ειδικούς δεσμευμένους
καταπιστευτικούς  λογαριασμούς  (es) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριώνcrow  accounts) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών),  που  τηρούν  οι  δικαιούχοι
χρηματοδότησης  καθεστώτων  ενισχύσεων,  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων,
έργων,  προμηθειών,  υπηρεσιών  και  αγορών  που  περιλαμβάνονται  στο  Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». (άρθρο 54)

16. Ετήσια  εξοικονόμηση  δαπάνης  από  την  κατάργηση  καταβολής  εξόδων
κίνησης  στον  Πρόεδρο,  τα  μέλη,  τον  Εισηγητή  και  τον  Γραμματέα  του
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας.
(άρθρο 40)

17. Εξοικονόμηση δαπάνης από την εξομοίωση με ενδοκοινοτική απόκτηση
αγαθών, της χρησιμοποίησης αγαθών από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που
συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α. (άρθρο 3)

18. Επίσπευση  είσπραξης  εσόδων,  από  την  αναστολή,  κατά  το  οριζόμενο
χρονικό  διάστημα,  περιορισμών  (υποχρέωση  προσκόμισης  πιστοποίησης  από
ανεξάρτητο  εκτιμητή  κ.λπ.),  για  την  υπαγωγή  σε  ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων
οφειλών στο Δημόσιο. (άρθρο 17)

ΙΙ. Επί  του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Ετήσια δαπάνη, λόγω της αύξησης:
- των επιτρεπόμενων ημερών  μετακίνησης  εκτός  έδρας  κατ’  έτος,  για  τα
αιρετά όργανα των ο.τ.α. και τους αιρετούς που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως
συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της συνακόλουθης
καταβολής αποζημίωσης σε αυτούς. (άρθρο 42)
- του ποσοστού προσαύξησης επί του ποσού των εξόδων διανυκτέρευσης,
για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και
για διαμονή, εντός της οριζόμενης χρονικής περιόδου, σε περιοχές της νησιωτικής
χώρας. (άρθρο 43)

ΙΙI. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ, φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια  δαπάνη  από  την  καταβολή  αποζημίωσης,  για  εργασία  καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης
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νομοθεσίας  (άρθρου  20  ν.4354/2015),  στο  προσωπικό  των  αναφερόμενων
Υπηρεσιών και για το οριζόμενο έργο. (άρθρο 45)

IV. Επί  του  προϋπολογισμού  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την:
- αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Α.Π.Θ.
(άρθρο 46)
- ανάθεση  συγκεκριμένων  υποθέσεων  του  Α.Π.Θ.  σε  δικηγόρο  ή/και  σε
δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Α.Π.Θ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο
46)

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022

        Η Γενική Διευθύντρια  

          Ιουλία Γ. Αρμάγου
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)  

 

Στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/2235 -  Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και 

φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία , Επείγουσες φορολογικές και 

τελωνειακές ρυθμίσεις –- Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – 

Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις » 

 

 Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

 

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Ετήσια δαπάνη από την σύσταση δύο (2) θέσεων Δικαστικών  

Πληρεξουσίων, για τη στελέχωση του υπό σύσταση Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο 

Α.Π.Θ. (άρθρο 46) 

 

2. Δαπάνη, από την ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. καθηκόντων υλοποίησης και 

διαχείρισης δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης σχετικά με 

την τουριστική ανάπτυξη. (άρθρο 57) 

 

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την δυνατότητα σύναψης σύμβασης 

μίσθωσης ακινήτου, από το Υπουργείο Οικονομικών, για την κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών. (άρθρο 50) 

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση επιστροφής επιπλέον ποσών τελών 

κυκλοφορίας έτους 2023, που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών 

λεωφορείων. (άρθρο 16) 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

5. Συνολική απώλεια εσόδων, για τα έτη 2023 και 2024, 36 εκατ. ευρώ 

περίπου, από την παράταση για δύο (2) επιπλέον έτη, της εφαρμογής του μέτρου 

αναστολής του Φ.Π.Α. στα προς παράδοση ακίνητα. (άρθρο 9) 

 

6. Απώλεια εσόδων για το έτος 2023 ποσού 246 εκατ. ευρώ περίπου, η 

οποία αναλύεται σε: 

- 241 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση για το αναφερόμενο χρονικό 

διάστημα, της ισχύος μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα μη αλκοολούχα και 

αεριούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές προσώπων και 

των αποσκευών τους καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο. (άρθρο 

10) 
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- 5 εκατ. ευρώ από την παράταση της ισχύος μειωμένου συντελεστή 

Φ.Π.Α.  στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης 

χορού. (άρθρο 10) 

 

7. Ετήσια μείωση των εσόδων από την υπαγωγή στο φόρο χωρητικότητας, 

των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες 

μεταφορών με ναυλωμένα πλοία. (άρθρο 7) 

 

8. Απώλεια εσόδων, για τα έτη 2023 και 2024 από την παράταση: 

- εφαρμογής της μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από 

δαπάνες που αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για την αναβάθμιση κτιρίων. (άρθρο 

13) 

- της αναστολής της φορολόγησης της υπεραξίας από μεταβίβαση 

ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 14) 

 

9. Απώλεια εσόδων, για το έτος 2023, από την παράταση: 

- υπαγωγής σε μειωμένο ή/και υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στα 

αναφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στο υπό 

στοιχείο 6 οικονομικό αποτέλεσμα, (άρθρο 10) 

- της μείωσης των τελών κυκλοφορίας έτους 2023, για τα τουριστικά 

λεωφορεία. (άρθρο 16) 

- της αναστολής της καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των 

νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά 

που αφορούν στο εν λόγω διάστημα δύνανται να επιστρέφονται ή να 

συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο. (άρθρο 21) 

 

10. Απώλεια εσόδων εξαιτίας της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και τον Ε.Φ.Κ. 

στα αναφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες. (άρθρα 4 και 5) 

 

11. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, εξαιτίας της: 

- παράτασης και κατά το έτος 2022 του ακατάσχετου στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων και του μη συμψηφισμού με βεβαιωμένα χρέη προς τη 

Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από 

τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για 

τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 

του ν. 2961/2001, (άρθρο 20)  

- αναστολής στον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό βεβαιωμένων υπέρ του 

Δημοσίου χρεών με χρηματικές απαιτήσεις εναντίον του, που προέκυψαν στο 

πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση   

εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. (άρθρο 58) 

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης 
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Ετήσια δαπάνη, λόγω της αύξησης: 

- των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, για τα 

αιρετά όργανα των ο.τ.α. και τα αιρετά που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως 

συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της 

συνακόλουθης καταβολής αποζημίωσης σ’ αυτά. (άρθρο 42) 

- του ποσοστού επί του ποσού των εξόδων διανυκτέρευσης, για διαμονή 

εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και για διαμονή, 

εντός της οριζόμενης χρονικής περιόδου, σε περιοχές της νησιωτικής χώρας. 

(άρθρο 43) 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

κατά περίπτωση. 

 

ΙΙI. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης, για εργασία καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παρέκκλιση διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας (άρθρου 20 ν.4354/2015), στο προσωπικό των 

αναφερόμενων Υπηρεσιών και για το οριζόμενο έργο. (άρθρο 45) 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις 

προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 

Πόρων. 

 

 IV. Επί του προϋπολογισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

 Θεσσαλονίκης (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

  

Ετήσια δαπάνη από την: 

- αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο 

Α.Π.Θ. (άρθρο 46)    

- ανάθεση συγκεκριμένων υποθέσεων του Α.Π.Θ. σε δικηγόρο ή/και σε 

δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Α.Π.Θ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 

46)    
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις 

προϋπολογισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022 

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
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