
 

 

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α΄14/02/02/2012) 
Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ  
δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 
ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ, 
ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
 
Άξζξν 1 
Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο ξπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο 
 
1. Ο ηίηινο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ' ηνπ λ. 3979/2011 (Α' 138) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Κεθάιαην Θ' - Δπηρεηξεζηαθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξγσλ Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο». 
 
2. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 5, 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3979/2011 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 
« 1. Οη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο  
απηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη  
ζην άξζξν 1Β ηνπ λ. 3871/2010 (Α' 141), πιελ φζσλ εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6,  
εμνθινχληαη κέζσ Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξσκψλ (Δ.Τ.Π.), πνπ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί  
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηηο πιεξσκέο  
δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
2. ην Δ.Τ.Π. δεκηνπξγείηαη Μεηξψν Φνξέσλ, ζην νπνίν εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ έλαξμε  
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Τ.Π. θαηαρσξίδνληαη κε δηθή ηνπο κέξηκλα ππνρξεσηηθά φινη νη θνξείο ηεο  
παξαγξάθνπ 1. 
 
3. Μέζα ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Τ.Π., νη πάξνρνη ππεξεζηψλ  
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα θαηαρσξίζνπλ ζην Δ.Τ.Π., κέζσ πιεξνθνξηαθνχ  
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, θάζε παξαζηαηηθφ πνπ αθνξά ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  
πξνο ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ν ρξφλνο  
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Τ.Π., ε δηαδηθαζία θαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαηαρψξηζεο, ε νξγάλσζε  
θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ηα ηέιε θαη νη δαπάλεο πνπ  
εμνθινχληαη κέζσ Δ.Τ.Π., ε δηαδηθαζία, ν ρξφλνο θαη ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζεο ζην Δ.Τ.Π, ε  
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Δ.Τ.Π. κε άιια ζπζηήκαηα γηα ηελ  
παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ απφ ηνπο  
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ν ηξφπνο εμφθιεζεο ηειψλ θαη δαπαλψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ  
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ν ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ φπσο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ  
ζέκα.» 
 
«5. Απφ ηελ έλαξμε πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζσ ηνπ  
Δ.Τ.Π., δηαθφπηεηαη θάζε είδνπο επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηέηνηαο θαηεγνξίαο δαπάλεο  
πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ. 3871/2010.  
Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη κφλν γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε  
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Τ.Π. θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ, ε εμφθιεζε γίλεηαη κέζσ  
εηδηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ην Δ.Τ.Π.. 
 



6. Οη θνξείο πνπ ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεσο ή απνζηνιήο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ην απφξξεην  
(εζληθή άκπλα, εζληθή αζθάιεηα, δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο) εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ  
παξφληνο άξζξνπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ θνξέσλ απηψλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν κελψλ απφ  
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Τ.Π..» 
 
3. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3979/2011 θαηαξγείηαη. 
 
4.α. Οη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4, 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3979/2011 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 
«1. Γεκηνπξγείηαη εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη  
πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ γη' απηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ ηίηιν «Γίθηπν Γεκφζηνπ  
Σνκέα» θαη κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ  
θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ γηα ηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ  
ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν «Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα»  
ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,  
αμηνινγεί ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο, πξνβαίλεη ζε νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο θαη δηελεξγεί ηνπο  
ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη αλαζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηηο  
δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
 
2. Με ηελ έληαμε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα εθδίδεηαη απφ  
ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δηαπηζησηηθή πξάμε θαη  
δηαθφπηεηαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ είραλ  
ζπλάςεη νη αλσηέξσ θνξείο κε παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεξνπκέλσλ  
ησλ φξσλ ιήμεο θαη θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νηθείεο ζπκβάζεηο.» 
 
«4. Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ή απνζηνιήο ηνπο ιακβάλνπλ  
ππεξεζίεο εηδηθήο θχζεο γηα ιφγνπο απνξξήηνπ (εζληθή άκπλα, εζληθή αζθάιεηα, δηεζλείο ζρέζεηο  
ηεο ρψξαο) εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Ο θαζνξηζκφο ησλ θνξέσλ απηψλ  
γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ  
απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ δηαπηζησηηθήο πξάμεο. 
 
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην  
ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη έληαμεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην  
Γίθηπν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.» 
 
β. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3979/ 2011 (Α' 138) ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 
 
«2. Με ηελ ίδηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε νη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα αλαιακβάλνπλ  
ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ  
Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηε ζχλαςε εθ κέξνπο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ησλ επί κέξνπο ζπκβάζεσλ  
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ  
ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
 
3. Με ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδνληαη νη φξνη ησλ  
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ν ηξφπνο εθηέιεζεο απηψλ, ηα ζέκαηα επζχλεο θαη θπξψζεσλ γηα  
ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.» 
 
γ. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 40 θαηαξγείηαη. 
 
5. Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4024/2011 πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην  
σο εμήο: 
 
«Γηα ππαιιήινπο νη νπνίνη απνθηνχλ αλαγλσξηζκέλν θαη ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή  
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή  
ηνπο εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά έμη (6) θαη δχν (2) έηε αληίζηνηρα. 



 
Χο κεηαπηπρηαθφ θαη σο δηδαθηνξηθφ δίπισκα λννχληαη εθείλα πνπ ρνξεγνχληαη κε αληίζηνηρν  
ηδηαίηεξν ηίηιν κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η.. Γηα ηα  
κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηείηαη  
βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Γηα ηε ζπλδξνκή ή φρη ηεο πξνυπφζεζεο ηεο ζπλάθεηαο  
απνθαίλεηαη ην νηθείν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. 
 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011.» 
 
6. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4024/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Σν θψιπκα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο  
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο απφ  
ην αξκφδην φξγαλν.» 
 
7. Μεηά ην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4024/2011 πξνζηίζεηαη εδάθην  
σο εμήο: 
 
«ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο παξαπάλσ  
ξπζκίζεηο, εθαξκφδεηαη ε επλντθφηεξε ξχζκηζε, θαζψο θαη ε κηζή ρξνληθή ξχζκηζε ηεο επφκελεο  
επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. 
 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011.» 
 
8. ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 πξνζηίζεληαη  
ππνπεξηπηψζεηο δ', ε'θαη ζ' σο εμήο: 
 
«δ) Σνπ λαπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Πινεγηθψλ ηαζκψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3142/1955 «Πεξί Πινεγηθήο Τπεξεζίαο» (Α' 43). 
 
ε) Σνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
 
ζ) Σνπ θιάδνπ ΓΔ ηειεθσλεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηπθινχο, θαηφρνπο  
πηπρίνπ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο  
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011.» 
 
9. Οη πξάμεηο πξφζιεςεο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ  
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο Ο.Σ.Α α' θαη β' βαζκνχ κε ζχκβαζε  
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ  
ρξφλνπ, εθφζνλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, δεκνζηεχνληαη εθεμήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
 
10. Οη πξάμεηο πξφζιεςεο, δηνξηζκνχ, ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κεηαθνξάο ζε  
ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζη' έσο ζ' ηεο παξ.1 ηνπ  
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 πνπ εξγάδνληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ  
ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθφζνλ παξέρεηαη  
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ή επί ζεηεία εθφζνλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, δεκνζηεχνληαη  
εθεμήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
11. Μέρξη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην Ζιεθηξνληθφ Πξνζσπηθφ Μεηξψν ηεο Κεληξηθήο Βάζεο  
Γεδνκέλσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο (Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ), νη θνξείο ησλ  
πεξηπηψζεσλ ζη' έσο ζ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009,δεκνζηεχνπλ ηηο πξάμεηο  
πξφζιεςεο/ δηνξηζκνχ, κεηαθνξάο ή απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
Κπβεξλήζεσο ρσξίο ηελ αλαγξαθή ηνπ Αξηζκνχ Βεβαίσζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαρψξηζεο. 
 
12. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ  



λ. 4024/2011 (Α' 226) παξαηείλεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
13. Ζ αιεζήο έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011, ζρεηηθά κε  
ηνλ αλαπιεξσηή νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, είλαη φηη θαηαιακβάλεη φζνπο,  
θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011, έρνπλ νξηζηεί θαη αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ  
Γεληθήο Γηεχζπλζεο, σο αλαπιεξσηέο απηνχ ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ θελσζεί ή ζπζηαζεί. 
 
14. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Δπηκφξθσζεο ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  
Πινηάξρσλ, Μεραληθψλ, Ραδηνειεθηξνληθψλ - Ραδηνεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Γεκφζησλ ρνιψλ  
σζηηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Μέζσλ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ θαη ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ εμαηξείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ  
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011 απφ ηφηε πνπ ίζρπζε. 
 
15. Ο θαλνληζκφο ζπληάμεσο θαη ε εληνιή πιεξσκήο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εκπίπηεη ζηηο  
πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.  
4024/2011 (Α' 226) εθδίδεηαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη πάλησο εληφο ηεζζάξσλ κελψλ  
απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε ηνπο θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ  
αλαγλψξηζε ηεο ζχληαμεο. 
 
16. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ. 2362/1995 (Α'  
247), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 12α' ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 (Α' 66),  
πξνζηίζεηαη θξάζε σο εμήο: 
 
«θαη εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ηδίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη άιιεο νξγαληθέο  
κνλάδεο ηνπ ππνπξγείνπ κε ππνζηεξηθηηθφ ηδίσο ραξαθηήξα». 
 
17. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 (Α' 23)  
θαηαξγνχληαη. Γηα φζεο πεξηπηψζεηο, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην Α..Δ.Π. έρεη  
δηαζέζεη κε απφθαζε ηνπ, επφκελν θαηά ζεηξά ζηνλ πίλαθα επηηπρίαο ππνςήθην γηα αληηθαηάζηαζε  
- αλαπιήξσζε δηνξηζηένπ πνπ δελ απνδέρηεθε ην δηνξηζκφ ηνπ ή έρεη θψιπκα δηνξηζκνχ ή  
παξαηηήζεθε εληφο έηνπο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ν δηνξηζκφο κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε  
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα  
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 (Α' 40). 
 
18. Ζ πεξίπησζε α' θαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.  
3074/2002 ( Α'296), φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 
«3.α. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά  
παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε επηθχιαμε κφλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ  
ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ππεξεζίεο  
παξακεζφξησλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή κεηαηάρζεθαλ, κφληκσλ  
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ θαη πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. θαηεγνξίαο Π Δ  
κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γ' θαη δσδεθαεηή δεκφζηα ππεξεζία ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο  
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, κε ηεηξαεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία κεηά ηελ απνθνίηεζε  
ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη  
ην ήζνο ηνπο. 
 
β. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά  
παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε επηθχιαμε κφλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ  
ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ππεξεζίεο  
παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή κεηαηάρζεθαλ, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ  
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ θαη πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ  
ηνπιάρηζηνλ Γ', νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή  
επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο.» 
 
19. ηνπο Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ απνζπψληαη ζην .Δ.Δ.Γ.Γ. απνλέκεηαη  
ν βαζκφο Α' γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο, κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο  
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ νπνία απηνί απνζπψληαη ζην ψκα. Ζ  
κηζζνινγηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππεξεζηψλ πξνέιεπζεο 
ησλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ. ην βαζκφ Α' θαηαηάζζνληαη θαη νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ηνπ  



Κιάδνπ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δθφζνλ ηα έηε πξαγκαηηθήο  
δεκφζηαο ππεξεζίαο ππεξβαίλνπλ ηα ειάρηζηα πξνβιεπφκελα γηα θαηάηαμε ζην εηζαγσγηθφ  
κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηνπ βαζκνχ Α', νη ππάιιεινη ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαηαηάζζνληαη  
ζηα επφκελα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. ηνπο ππαιιήινπο  
ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ρνξεγείηαη ην επίδνκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε γγ' ηεο  
πεξίπησζεο α' ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4024/2011. 
 
 
Άξζξν 2  
Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ θαη άιιεο  
δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
 
1. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87) δελ ηζρχνπλ γηα ηε  
ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξεψλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξεψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πάζεο θχζεσο δαπάλεο, κφλν φηαλ  
απηά έρνπλ πξνθχςεη έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
 
2. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηζνζθειίζνπλ  
ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, πξηλ ηελ πξνζθπγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010  
θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ππ' αξηζκ. 43288/4.10.2011 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, λα  
εγγξάςνπλ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαη ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ Κ.Α. πνπ αθνξά ζηα δάλεηα,  
ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα ρξέε πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέρξη 31.12.2011,  
ην νπνίν ζα θαιπθζεί κε ζπλνκνιφγεζε δαλείνπ κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή κε  
πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλείνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηηο 30  
επηεκβξίνπ 2012. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε πηζηή ηήξεζε θαη αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ  
πνπ αθνξνχλ ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ θαη ε ζχληαμε ελφο ρεδίνπ Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο απφ  
ηνλ ελδηαθεξφκελν Ο.Σ.Α., ην νπνίν απνηειεί ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ,  
εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην κε απηφλ θαη ζπληζηά ηαπηφρξνλα έγθξηζε  
γηα ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ. Δπίζεο, ππνβάιιεηαη θαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα  
ειεγρζεί απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010, ε νπνία εμεηάδεη θαη ηε  
ζπκκφξθσζε ηνπ Ο.Σ.Α. κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. Σν  
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αξκφδην ειεγθηή Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε  
λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  
παξνχζαο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δήκνο ή πεξηθέξεηα εληαρζεί ζην Δηδηθφ Πξφγξακκα  
Δμπγίαλζεο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνληαη κε  
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο πνζνχ ηνπ  
δαλείνπ. 
 
3. Σν επηηφθην ησλ δαλείσλ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ην  
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε βάζε ηα ηξέρνληα επηηφθηα ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ  
Γεκνζίνπ δεθαεηνχο δηάξθεηαο, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κε ηηο έσο  
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλαθαζνξίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ  
2012 κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο  
δηάηαμεο απαηηείηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ  
θαη Γαλείσλ. 
 
4. Γαλεηαθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί νπνηεδήπνηε κεηαμχ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ  
θαη Γαλείσλ θαη θνξέσλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ  
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζεσξνχληαη λνκίκσο ζπλαθζείζεο. 
 
5. Ζ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 (Α'  
66) παξαηείλεηαη έσο ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2012. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηα  
ρξεσζηηθά αλνίγκαηα, φπσο εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ Σ.Π.Γ., βεβαηψλνληαη ή επαλαβεβαηψλνληαη  
ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σ.Π.Γ. απφ 1.7.2012 νίθνζελ ππέξ ηνπ Σ.Π.Γ. κε βάζε ηα ζρεηηθά  
ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη, θαηά ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.. 
 
6. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ  



θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο σο εμήο: 
 
«ηδ) Σα πνζά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη  
ηξνθίκσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο. 
 
ηε) Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ  
θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ. 
 
ηζη) Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, εξγαζηψλ,  
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ.» 
 
7. Σα έζνδα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87) εγγξάθνληαη ζηνλ  
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαηίζεληαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζε ινγαξηαζκφ  
κε ηίηιν «Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ησλ Γήκσλ». Πνζνζηφ κέρξη έλα ηξίην (1/3) ησλ εζφδσλ ηεο  
πεξίπησζεο α' ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ  
δήκσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη θαη'  
έηνο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ), θαζνξίδνληαη ηα  
θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ απηψλ, επί ηε βάζεη ηδίσο ησλ δεκνγξαθηθψλ,  
γεσκνξθνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ  
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε δήκνπ. 
 
8. Γαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά καζεηψλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, γηα ηηο  
νπνίεο δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 28 παξ. 2 ηνπ λ. 3879/2010 (Α' 163), 16 ηνπ λ.  
3887/2010 (Α' 174), 49, παξ. 6 ηνπ λ. 3943/2011 (Α' 66) θαη ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'  
180) ζεσξνχληαη λφκηκεο, εθφζνλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
δηαπηζηψζεη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ ηελ εθηέιεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο  
δαπάλεο. 
 
9. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3888/2010 (Α' 175) πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 
 
«Υξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαλεκήζεθαλ έσο θαη ηελ 31.12.2010, ζηνπο Ο.Σ.Α. α' βαζκνχ, δπλάκεη  
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 «Αχμεζε πνζνζηνχ απφδνζεο ηειψλ θπθινθνξίαο ζηνπο Ο.Σ.Α. α'  
βαζκνχ» ηνπ λ. 3697/ 2008, σο πνζνζηφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ πνπ απνηεινχζε  
πφξν ησλ Κ.Α.Π. απηψλ, απνηεινχλ έζνδα ησλ αλσηέξσ νξγαληζκψλ θαη απνδφζεθαλ λνκίκσο.» 
 
10. ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87) ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ν  
Γεληθφο Γηεπζπληήο ζεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο  
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο  
απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ν Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Ο.Σ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ  
Δζσηεξηθψλ. 
 
 
Άξζξν 3 
Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 
 
1. α. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 (Α' 175) νη ιέμεηο  
«ηξηαθφζηα (300) επξψ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ (100) επξψ». 
 
β. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 νη ιέμεηο  
«πεληαθφζηα (500) επξψ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ (100) επξψ». 
 
γ. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 νη ιέμεηο  
«πεληαθφζηα (500) επξψ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ (100) επξψ». 
 
δ. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 νη ιέμεηο «ρίιηα  
(1.000) επξψ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ (100) επξψ». 
 
ε. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 νη ιέμεηο «ρίιηα  
(1.000) επξψ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ (100) επξψ». 



 
2. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 (ΑΊ75) θαηαξγείηαη. 
 
3. α. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2648/1998 (Α' 238) νη ιέμεηο «εθαηφλ  
ζαξάληα έμη επξψ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (146,74)» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «εθαηφ  
(100) επξψ» . 
 
β. Σν ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2648/1998 (Α' 238) θαηαξγείηαη. 
 
γ. Σν ηέηαξην εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2648/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δχλαηαη λα ρνξεγεί ζε νθεηιέηεο απφ θαηαινγηζκφ απνδνρψλ,  
ζπληάμεσλ θαη ινηπψλ βνεζεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ρσξίο δφιν αρξεσζηήησο, δηεπθφιπλζε  
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζε δφζεηο κέρξη ηνπ ηξηπιαζίνπ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ  
θξηηεξίσλ ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ φκσο ηηο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο  
δφζεηο θαη' αλψηαην φξην θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ  
πεξίπησζε απηή νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ππνινγίδνληαη κφλν κέρξη ην ρξφλν  
έθδνζεο ηεο απφθαζεο.» 
 
4. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2648/1998, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ  
άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3842/2010, θαηαξγείηαη. 
 
5. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) πξνζηίζεηαη ππνπαξάγξαθνο ηα' σο  
εμήο: 
 
«ηα) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ππαγσγήο  
ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη λα θαζνξίδεηαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα εθαξκνγήο ηεο. Ζ παξνχζα  
δηάηαμε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 22 Απγνχζηνπ 2011.» 
 
6. α. Ζ πεξίπησζε α' ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο  
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3943/2011 (Α' 66), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«α) κεηά απφ αίηεκα ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ, ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο  
Δίζπξαμεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θάζε  
άιιεο Τπεξεζίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ή». 
 
β. Ζ πεξίπησζε α' ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990 (Α'43),  
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3943/2011, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«α) απφ ην πξντφλ ηνπ ηηκήκαηνο εμνθινχληαη πιήξσο νη βεβαησκέλεο θαηά ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ. νθεηιέο,  
άιισο νη ηπρφλ ελαπνκέλνπζεο νθεηιέο δηαζθαιίδνληαη απφ ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απφ  
εγγπήζεηο ηξίησλ». 
 
7. ην άξζξν 9 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α'90) πξνζηίζεηαη λέα  
παξάγξαθνο σο εμήο: 
 
«Πξάμε εθηειέζεσο, πνπ επηζπεχδεηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα ρξέε, δελ θεξχζζεηαη άθπξε ζην  
ζχλνιν ηεο, εθφζνλ έζησ θαη έλα απφ ηα ρξέε απηά νθείιεηαη λνκίκσο. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζηελ  
πεξίπησζε πνπ θξίζεθε φηη ην ρξένο ή ηα ρξέε νθείινληαη λνκίκσο, αιιά γηα πνζφ κηθξφηεξν απφ  
εθείλν γηα ην νπνίν επηζπεχδεηαη ε εθηέιεζε.» 
 
8. α. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη ππέξ ηξίησλ, βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο  
Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) ή ζηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα  
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), ξπζκίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: 
 
αα) Δθάπαμ, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ.  
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
ββ) ε δχν (2) έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ ελελήληα ηνηο εθαηφ  



(90%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
γγ) ε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ  
εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
δδ) ε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ εμήληα  
ηνηο εθαηφ (60%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
εε) ε ηξηάληα επηά (37) έσο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ  
ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
ζηζη) ε ζαξάληα ελλέα (49) έσο εμήληα (60) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ είθνζη  
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ  
απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ηνπο γηα πιεξσκή ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν, φπσο απηά ζα  
θαζνξηζηνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απφθαζεο ηνπ  
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
β. Ζ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη θαη ηελ 29ε  
Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείν, φπνπ είλαη βεβαησκέλεο νη νθεηιέο. 
 
γ. Ζ εθάπαμ εμφθιεζε ή ε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο γίλεηαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο  
αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε. Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία  
εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. 
 
δ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ εθαηφ (100) επξψ. 
 
ε. αα) ηελ παξνχζα ξχζκηζε ππάγνληαη φιεο νη αλσηέξσ νθεηιέο, πνπ είλαη βεβαησκέλεο θαη  
ιεμηπξφζεζκεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, κε ηηο  
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξχλνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, ρσξίο  
δηθαίσκα ηνπ νθεηιέηε λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε κέξνπο απηψλ. 
 
ββ) ηελ ίδηα ξχζκηζε ππάγνληαη, κφλν αλ δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε: 
 
ί) νη νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο, 
 
ii) νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ  
άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/1998 (Α' 238), θαζψο θαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε άιιε  
ξχζκηζε, ησλ νπνίσλ νη φξνη ηεξνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. 
 
ζη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο θαη εθφζνλ ηεξνχληαη κε ζπλέπεηα νη φξνη απηήο: 
 
αα) Υνξεγείηαη ζηνπο ππφρξενπο απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ  
ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990 (Α' 43), φπσο ηζρχεη. 
 
ββ) Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ  
λ. 1882/1990 (Α' 43), φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή  
εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζε ηεο δηαθφπηεηαη. 
 
γγ) Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ  
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ρξέε πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ  
άξζξνπ. Ζ αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή  
έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο ιακβάλνληαη ππφςε  
γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ  
δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ  
αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. 
 
δδ) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 (Α' 238), φπσο ηζρχνπλ, πιελ ηεο παξαγξάθνπ  



2, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 
εε) Ζ παξαγξαθή ησλ ρξεψλ, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ηνπο ζηε  
ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  
απηήο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο  
νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε ηεο  
ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. 
 
δ. αα) Πξφζσπα πνπ επζχλνληαη, καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο νθεηιήο  
δηθαηνχληαη λα ξπζκίζνπλ κφλν ην κέξνο απηφ ηεο νθεηιήο κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο. 
 
ββ) Οη νθεηιέο πνπ ζα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε δελ επηβαξχλνληαη πεξαηηέξσ κε πξνζαπμήζεηο  
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπο. 
 
γγ) Ζ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο κηαο δφζεο επηβαξχλεηαη θαηά κήλα κε 1% πξνζαπμήζεηο  
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
 
δδ) ηελ πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ππαρζείζαο ζε ξχζκηζε νθεηιήο, θαηφπηλ  
ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο κε παξαθξάηεζε ηεο, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη απαιιαγήο  
θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ίζν κε  
απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 
 
εε) Ζ κε θαηαβνιή ηξηψλ (3) ζπλερψλ κεληαίσλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, θαζψο θαη ε κε θαηαβνιή  
ηεο πξνηειεπηαίαο ή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ παξέιζεη αληίζηνηρν ρξνληθφ  
δηάζηεκα, έρεη σο ζπλέπεηα γηα ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο: α) ηελ απψιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο  
ξχζκηζεο, β) ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο θαη  
γ) ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα. 
 
ε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο  
ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη κεηά ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ 2012, θαζψο θαη θάζε  
εηδηθφηεξν ζέκα εθαξκνγήο ηεο. 
 
9. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.) πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην σο εμήο: 
 
«Αληίγξαθν ηεο πεξηιήςεσο θαηαζρεηήξηαο εθζέζεσο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ δελ  
θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.» 
 
10. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2882/2001 (Α' 17) πξνζηίζεηαη πέκπην εδάθην σο  
εμήο: 
 
«Ζ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2882/2001 είλαη αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο  
επηζηξεπηέαο απνδεκίσζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αξκφδηνπ απφ ην ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο  
θνξέα.» 
 
11. Σν Γεκφζην θαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο, θαζψο θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη  
Οξγαληζκνί δχλαληαη λα αλαζέηνπλ, ζηηο εηαηξείεο ηνπ λ. 3758/2009 ή ζε ελψζεηο απηψλ, ηελ  
ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ ηνπο γηα ηηο νθεηιέο ηνπο θαη γηα ηα ηπρφλ πξνγξάκκαηα ξπζκίζεσλ 
ή απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ απηψλ. 
 
ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180)  
πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε θξάζε: 
 
«Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηνπο ήδε π-παρζέληεο Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο κε  
ζπκςεθηζκφ ηπρφλ επηζηξεπηέσλ πνζψλ θφξνπ πξνο άιιεο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.» 
 
 
Άξζξν 4 
Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ  
Θεκάησλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 



 
1. ην άξζξν 109 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8, πνπ έρεη σο εμήο: 
 
«8. Ζ δεκία πνπ πθίζηαηαη θαηά ηε ζπγρψλεπζε θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. ή  
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) ζε λέα θνηλσθειή επηρείξεζε ή  
Γ.Δ.Τ.Α., κεηαθέξεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηεο λέαο επηρείξεζεο. Σν κέξνο ηεο δεκίαο απηήο,  
γηα ην νπνίν ππήξρε δηθαίσκα κεηαθνξάο απφ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα ζηα επφκελα  
έηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ., κεηαθέξεηαη γηα  
ζπκςεθηζκφ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ.» 
 
2. Σν Γεκφζην, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ή ακηγείο  
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  
ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000, Α' 248) θαη εθφζνλ απνδεδεηγκέλα δελ επέβαιαλ ΦΠΑ θαηά ηελ  
είζπξαμε ησλ ακνηβψλ ηνπο απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο, δελ ππνρξενχληαη λα απνδψζνπλ ην  
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ αλαινγεί ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κέρξη 31.12.2011. 
 
Πξάμεηο επηβνιήο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ή πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ  
ππεξεζίεο θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ αλσηέξσ ρξνληθή πεξίνδν, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί κε  
νπνηνλδήπνηε ηξφπν νξηζηηθέο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, παχνπλ λα ηζρχνπλ. 
 
Πνζά πνπ έρνπλ βεβαησζεί βάζεη πξάμεσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ παχνπλ λα ηζρχνπλ,  
δηαγξάθνληαη. 
 
Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ αηηία απηή δελ επηζηξέθνληαη νχηε ζπκςεθίδνληαη. 
 
3. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ην ηξίην εδάθην ηεο  
πεξίπησζεο δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994 θαηαξγνχληαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ  
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ή θέξδε νηθνλνκηθνχ έηνπο  
2011 (δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2010) θαη κεηά. 
 
4. Δπηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δχν ηνηο ρηιίνηο (2%ν) ζην δαλεηζκφ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ  
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά, κε ππαγφκελεο ηεο  
ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη θάζε ζπλαθνχο πξάμεο ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη  
επί ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ δαλείδνληαη θαη βαξχλεη ηνλ δαλεηζηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,  
ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε ηζαγέλεηα θαη ν ηφπνο πνπ  
δηακέλνπλ ή θαηνηθνχλ ή έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αλεμάξηεηα αλ έρνπλ απαιιαγή απφ  
νπνηνλδήπνηε θφξν ή ηέινο απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ έρνπλ  
εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2579/1998 (Α' 31). 
 
5. Ο ηίηινο θαη νη παξάγξαθνη 1,2,3,4,6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ Κ.Φ.Δ. ηξνπνπνηνχληαη σο  
εμήο: 
 
α) ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ Κ.Φ.Δ. κεηά ηε ιέμε «Διέγρσλ» ηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη  
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 
 
β) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«1. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεληακειήο Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν πξψελ αλψηαηνπο  
δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ή πξψελ ιεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, εθ ησλ  
νπνίσλ ν έλαο σο Πξφεδξνο, έλαλ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ  
Οηθνλνκηθψλ, πξντζηάκελν νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, έλαλ ππάιιειν ηνπ ψκαηνο  
Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, πξντζηάκελν νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ή  
Τπνδηεχζπλζεο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.).» 
 
γ) Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε δηνηθεηηθή επίιπζε ησλ κεηά απφ έιεγρν θνξνινγηθψλ  
δηαθνξψλ ζε θάζε θνξνινγηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ ε ακθηζβεηνχκελε απφ ηνλ ππφρξεν δηαθνξά  



ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή πξνζηίκνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ  
(50.000) επξψ.» 
 
δ) ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3, κεηά ηηο ιέμεηο «εθφζνλ ε» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο  
«ακθηζβεηνχκελε θαηά ηα σο άλσ». 
 
ε) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4, κεηά ηε ιέμε «νξζφηεηα ηεο,» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο  
«σο πξνο ηνλ θχξην θφξν, ηέινο ή εηζθνξά ή σο πξνο ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο νηθείαο παξάβαζεο,». 
 
ζη) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 
 
«Ζ Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθνξψλ ησλ  
θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην έιεγρν, εθφζνλ ε δηαθνξά ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ  
απηέο θαζηζηά ηελ Δπηηξνπή αξκφδηα ή απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε απηήο.» 
 
δ) ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 πξηλ ηελ ηειεία ηίζεληαη νη ιέμεηο «πξηλ απφ  
ηε ζπδήηεζε απηήο ζην πθηζηάκελν φξγαλν». 
 
ε) Ζ παξάγξαθνο 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«8. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Δ.Γ.Δ.Φ.Γ. παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ  
Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Με πξάμε ηνπ  
Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ σο  
εηζεγεηέο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα νξίδνληαη πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ  
ηκήκαηνο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  
Δπίζεο, σο εηζεγεηέο κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη επφπηεο ειέγρνπ ή πξντζηάκελνη  
νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ ηκήκαηνο ή πξντζηάκελνη Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ  
39 ηνπ λ. 1914/ 1990 (Α' 178), φπσο ηζρχεη, γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Γ.Ο.Τ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ,  
ησλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990,  
γηα ηηο ινηπέο δε ππνζέζεηο θαη επφπηεο ειέγρνπ ή πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ  
ηκήκαηνο ησλ Γ.Ο.Τ. ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο.» 
 
6. Αηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ  
εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Φ.Γ. δηαβηβάδνληαη ζε απηή, κέζσ ηεο  
αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, εθφζνλ ε Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα ή απνθιεηζηηθά αξκφδηα 
γηα λα επηιεθζεί ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Αλ έρεη ππνβιεζεί πξνγελεζηέξσο άιιε  
αίηεζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ζε άιιν πθηζηάκελν φξγαλν, ε αίηεζε πξνο ηελ  
Δ.Γ.Δ.Φ.Γ. δηαβηβάδεηαη ζε απηήλ, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο παξαηηεζεί απφ ηελ πξνγελέζηεξε  
αίηεζε, πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε απηήο ζην πθηζηάκελν φξγαλν. Τπνβιεζείζεο αηηήζεηο δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ζε άιια πθηζηάκελα φξγαλα, νη νπνίεο εθθξεκνχλ ζε απηά θαηά ηελ  
27.10.2011, δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ απηή είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηε  
δηνηθεηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
 
Δθθξεκείο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ αηηήζεηο δηνηθεηηθήο επίιπζεο  
ησλ δηαθνξψλ ζε άιια πθηζηάκελα φξγαλα δηαβηβάδνληαη ζηελ Δ.Γ.Δ.Φ.Γ., εθφζνλ απφ ηνλ ίδην  
θνξνινγηθφ έιεγρν εθθξεκεί, θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο αίηεζε ηνπ  
θνξνινγνχκελνπ γηα δηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξάο. 
 
7. ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001 (Α' 265), κεηά ην εδάθην «Σα  
πξφζσπα απηά, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ή άιισλ κέζσλ ζέξκαλζεο, ζα  
ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θίλεζεο» πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 
 
«Σα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζε θνηλφ θηίξην κε άιια πξφζσπα  
παξαιακβάλνπλ αξρηθά πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην γηα ρξήζε  
σο θαχζηκα ζέξκαλζεο, θαηά ηελ σο άλσ νξηδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, κε ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ. πνπ  
νξίδεηαη ζε εμήληα (60) επξψ αλά ρηιηφιηηξν θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαβάιινπλ ηε δηαθνξά ηνπ  
ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ. πνπ αλαινγεί ζηηο πεξηπηψζεηο δ' θαη ηα' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο  
άξζξνπ θαη ηνπ σο άλσ νξηδφκελνπ ρακεινχ ζπληειεζηή, ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζε απηήλ θαη ησλ  
ινηπψλ επηβαξχλζεσλ. 



 
Ζ θαηαβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη θαη ηελ  
20ή Ηαλνπαξίνπ γηα ηηο θαηαλαισζείζεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ηεο πεξηφδνπ απφ 15εο  
Οθησβξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη κέρξη θαη ηελ 20ή Μαίνπ, γηα ηηο  
πνζφηεηεο ηεο πεξηφδνπ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30ή Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.» 
 
8. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3943/2011 (Α' 66) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηζη' θαη  
ηδ', σο εμήο: 
 
«ηζη) ηνλ εθπξφζσπν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
 
ηδ) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.» 
 
9. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'180), πξνζηίζεληαη ππνπαξάγξαθνη β' θαη γ'  
θαη νη πθηζηάκελεο β', γ' θαη δ' αλαξηζκνχληαη ζε δ', ε' θαη ζη' σο εμήο: 
 
«β) Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
Κπβεξλήζεσο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαξγνχληαη πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ  
Οηθνλνκηθψλ, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο λα κεηαθέξνληαη θαη λα αζθνχληαη  
απφ άιιε πεξηθεξεηαθή νξγαληθή κνλάδα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ λνκνχ  
ή άιιεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή ηεο νηθείαο ή άιιεο πεξηθέξεηαο, εμαηξνπκέλσλ  
ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη ζεζζαινλίθεο, φπνπ κε φκνηεο απνθάζεηο είλαη  
δπλαηφλ λα νξίδνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νξγαληθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη θαη  
αζθνχληαη νη παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο. 
 
γ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα  
θαζνξίδεηαη ή λα αλαθαζνξίδεηαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ  
Οηθνλνκηθψλ θαη λα ζπζηήλνληαη ή λα θαηαξγνχληαη νξγαληθέο κνλάδεο επηπέδνπ ηκήκαηνο,  
ππνδηεχζπλζεο ή δηεχζπλζεο.» 
 
10. ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4002/2011, πξηλ ηε ιέμε «αλαζηέιιεηαη» ηίζεληαη νη  
ιέμεηο «θαηαξγείηαη ή». 
 
11. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 
 
«Δηδηθά, γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2011 πνπ  
εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο ζε έηνο κεηαγελέζηεξν απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο  
απαζρνιείηαη θαη αθφκα θαη αλ έγηλε επίζρεζε εξγαζίαο απφ ηνπο κηζζσηνχο ή ν εξγνδφηεο  
θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπο είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν  
εηζπξάηηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε  
απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ αλσηέξσ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.» 
 
12. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/1995 (Α' 247), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21  
ηνπ λ. 3871/2010 (Α'141) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 16εο  
Γεθεκβξίνπ 2011 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 
ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 - 2015 θαη ηνπ Κξαηηθνχ  
Πξνυπνινγηζκνχ 2011» (Α' 262) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
«3. Γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ είηε ηκεκαηηθά είηε εμ  
νινθιήξνπ ηα επφκελα έηε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ  
ρηιηάδσλ (100.000) επξψ θαηά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απαηηείηαη  
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Γηα  
ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ γηα  
ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ ζα βαξχλνπλ είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα επφκελα έηε  
ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  
κηζζψζεσλ αθηλήησλ θαη ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ. Σν ζπλνιηθφ  
πνζφ θαη ε δηάξθεηα ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξνληαη: α) ζηε δηνηθεηηθή πξάμε αλάιεςεο ηεο  



ππνρξέσζεο θαη β) ζην δηαπηζησηηθφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα πνπ  
εμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο. 
 
Σν αλσηέξσ πνζφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 
 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη  
Ναπηηιίαο πνπ εθδίδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαζνξίδεηαη θαηά θνξέα  
θαη ζπιινγηθή απφθαζε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ  
επελδχζεσλ πνπ ζα δηαηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζπλερηδφκελσλ απφ ηα  
πξνεγνχκελα έηε έξγσλ. 
 
Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ζπλερηδφκελα έξγα θαη ε έληαμε λέσλ έξγσλ  
ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο εθφζνλ νη πηζηψζεηο πνπ ζα δηαηεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο γηα ηελ  
πινπνίεζε ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ  
πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα γίλεηαη αλαθαηαλνκή  
εγθεθξηκέλσλ κε ζπιινγηθέο απνθάζεηο εηήζησλ πηζηψζεσλ έξγσλ κεηαμχ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ  
Π.Γ.Δ., θαζψο θαη εληφο ηνπ απηνχ θνξέα πινπνίεζεο εθφζνλ νη πηζηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα  
έξγα απηά είλαη ηζνδχλακεο.» 
 
13. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3920/2011 πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα σο εμήο: 
 
«α) Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ην ινγαξηαζκφ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζηνλ ΟΑΑ σο  
πξνζσξηλή ηακεηαθή δηεπθφιπλζε γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κέρξη λα θαηαζηεί  
εθηθηή ε δαλεηνδφηεζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζπκςεθίδνληαη  
κε ηηο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ απαηηήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ΟΑΑ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, θαη'  
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 9 ηνπ λ. 2669/1998 θαη ησλ άξζξσλ 20 θαη 25 ηνπ  
λ. 2072/1992 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Σν απνκέλνλ ππφινηπν πνζφ ησλ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ  
2010 απαηηήζεσλ ηνπ ΟΑΑ απφ ην Γεκφζην δηαγξάθεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη  
θαζίζηαηαη εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ κε απαηηεηφ. 
 
β) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ  
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 
 
14. Μεηά ην άξζξν 67Α ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη άξζξν 67Β σο εμήο: 
 
«Αξζξν 67Β  
Έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ 
 
1. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ κε έιεγρν κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη κε ηελ εθαξκνγή  
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαησηέξσ ηερληθέο ειέγρνπ: 
 
α) ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ, 
 
β) ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,  
 
γ) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,  
 
δ) ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θαη 
 
ε) ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά. 
 
Με ηηο πην πάλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα, νη εθξνέο ηνπ  
επηηεδεπκαηία, ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη ν νθεηιφκελνο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, βάζεη ησλ  
γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο Διεγθηηθήο. 
 



2. Σα πξνζδηνξηδφκελα, κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αθαζάξηζηα  
έζνδα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ. Γηα ην θφζηνο πνπ  
αλαινγεί ζηελ πξνζαχμεζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο πην πάλσ  
ηερληθέο, εθπίπηεηαη ν αλαινγψλ ζε απηνχο ΦΠΑ. 
 
3. Δθφζνλ ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ έρεη εμαρζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ηεο  
παξαγξάθνπ 1, ν Πξντζηάκελνο ηεο ειεγθηηθήο κνλάδαο, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο  
θαηαινγηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαιεί ηνλ ππφρξεν ζε αθξφαζε, ν νπνίνο δηθαηνχηαη ζε αληαπφδεημε. 
 
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηερληθψλ  
ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή  
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 
 
15. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
«ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ζηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο  
παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε φζα  
νξίδνληαη αλσηέξσ, δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα  
θνξνινγηθή αξρή θαη επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξφζηηκν απφ 10.000 επξψ έσο 100.000  
επξψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 αλάινγα κε ηα  
αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ ειεγρφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.» 
 
16. Σν εδάθην β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3919/ 2011 (Α' 32) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«β. Γηαηάμεηο λφκσλ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη πνπ αληηβαίλνπλ ζηα  
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη.» 
 
17. Απνδνρέο απφ δεδνπιεπκέλε ππεξσξηαθή απνγεπκαηηλή, λπρηεξηλή, θπξηαθψλ θαη  
εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία, πνπ παξαζρέζεθε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2011 κέρξη  
31.12.2011 απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 2/10389/022/ 31.1.2011 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ  
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαηαβάιινληαη ζε  
απηφ θαη' εμαίξεζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ  
ηίζεληαη απφ ηελ αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
16 ηνπ λ. 3205/2003 (Α' 297), φπσο απηέο ίζρπαλ εθάζηνηε γηα θάζε επί κέξνπο κήλα. 
 
18. Μεηά ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/ 1990 (Α' 43) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο  
10 σο εμήο: 
 
«10. Υνξεγείηαη ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν νθεηιέηε απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη  
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη  
εθθαζαξηζκέλσλ ρξεψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη  
εθθαζαξηζκέλσλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη  
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.) πεξί  
ζπκςεθηζκνχ. Ζ ηζρχο ηνπ απνδεηθηηθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ  
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ  
παξφληνο.» 
 
19. α. Πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226), φπσο απηφ ηζρχεη,  
ην νπνίν έρεη σο αθνινχζσο: 
 
«Οη δηαηάμεηο ησλ δχν πξψησλ εδαθίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθνξνχλ ηηο απνζπάζεηο ζε  
λνκηθά πξφζσπα ησλ άξζξσλ 1 παξ. 4, 60 ηνπ λ. 590/1977 (Α' 146), 26 ηνπ λ. 3432/2006 (Α' 14),  
44 ηνπ λ. 3848/2010 (Α' 71) θαη ηνπ β.δ. ηεο 25.1/13.2.1843 (ΦΔΚ 4) θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηεο  
ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηα αλσηέξσ ή επνπηεπφκελα απφ απηά.» 
 
β. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη απφ 1.1.2012. 
 
 
Άξζξν 5 



Ρπζκίζεηο επεηγφλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
 
1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3887/2010 (Α' 174) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«2. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ρσξίο θακκία δηάθξηζε σο πξνο ηελ εζληθφηεηα  
φζσλ αηηνχληαη άδεηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο  
Υψξαο καο κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. » 
 
2. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3887/2010 (Α' 174) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«7. Μεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ: 
 
α. Οη εκπνξηθέο εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα  
θαη νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα φπσο  
θαζνξίδνληαη ζην π.δ. 346/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1071/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  
θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 300). 
 
β. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ  
κεηαθνξέα φπσο θαζνξίδνληαη ζην π.δ. 346/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1071/2009 ηνπ  
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 300). 
 
γ. Οη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο άιιεο κνξθήο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β', νη νπνίεο  
ήδε ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε  
κνξθή απηή γηα ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 14.» 
 
3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3887/2010 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
 
«1. Γηα ηε ρνξήγεζε Αδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θάζε ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηε  
Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε  
νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαθέινπ. Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη θαη ηα  
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
α. Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο  
εηαηξίαο. 
 
β. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Δ.Δ.) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 346/2001  
θαη ηνλ Καλνληζκφ 1071/2009/Δ Κ. 
 
δ. Γηθαηνινγεηηθά νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο. Ο ηξφπνο απφδεημεο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο  
νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη  
Γηθηχσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 1071/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ  
νρήκαηνο. 
 
ε. Αληίγξαθα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ζχκθσλα κε ην π.δ. 346/2001. 
 
ζη. Αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο ρψξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζηάζκεπζε,  
θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1071/2009/ΔΚ.» 
 
4. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3887/2010 αληηθαζίζηαηαη σο  
αθνινχζσο: 
 
«Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άδεηα λα δηεμάγνπλ δηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο έρνπλ  
ην δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ θαη εζληθέο νδηθέο κεηαθνξέο, κε ηελ ίδηα άδεηα, νη δε επηρεηξήζεηο πνπ  
δηεμάγνπλ εζληθέο κεηαθνξέο έρνπλ δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ θαη δηεζλείο κεηαθνξέο.» 
 
5. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3887/2010 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
 



«2. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά  
γηα θνξηεγά ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία εθπνκπψλ EURO V ή κεηαγελέζηεξσλ νδεγηψλ  
πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δελ  
επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε άιια θνξηεγά απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ  
κηθηνχ βάξνπο.» 
 
6. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3887/2010 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
 
«1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, σο κεηαβαηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο  
πνπ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ιήγεη ηελ 27ε Ηαλνπαξίνπ 2012.» 
 
7. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3887/2010 θαηαξγείηαη. 
 
8. Ζ παξ. 1 β ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3919/2011 θαηαξγείηαη. 
 
9. ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3919/ 2011, κεηά ηνλ αξηζκφ 1 δηαγξάθεηαη ην  
«γξάκκα α». 
 
 
Άξζξν 6 
Ρπζκίζεηο επεηγφλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 
1. Μεηά ην άξζξν 38 ηνπ λ.δ. 3026/1954 (Α' 235) πξνζηίζεηαη άξζξν 38Α, σο εμήο: 
 
«Αξζξν 38Α 
 
1. Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή, δεκνζηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ ηνκέσλ ηεο επαγγεικαηηθήο  
δξαζηεξηφηεηαο δηθεγφξνπ ή δηθεγνξηθήο εηαηξίαο, ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο φζν θαη ζην  
εμσηεξηθφ, ζην κέηξν θαη βαζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ θαη κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ην  
θχξνο θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. 
 
2. Δπηηξέπεηαη ηδίσο ε δεκνζίεπζε θαη θπθινθνξία επαγγεικαηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, έληππα ή  
ειεθηξνληθά, ζηηο εθεκεξίδεο ή ζηα πεξηνδηθά, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξά είηε ζε  
ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ζε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε δηθεγφξνπ - θπζηθνχ πξνζψπνπ είηε ζε  
ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
 
3. Οπνηαδήπνηε πξνβνιή ή δεκνζηνπνίεζε δηθεγφξνπ ή δηθεγνξηθήο εηαηξίαο δελ πξέπεη: 
 
(α) λα είλαη αζέκηηε, 
 
(β) λα είλαη αλαθξηβήο, αλαιεζήο ή παξαπιαλεηηθή, 
 
(γ) λα πεξηέρεη αλαθνξά ζε αξηζκφ ππνζέζεσλ ή πνζνζηά επηηπρίαο ηνπ δηθεγφξνπ ζε  
δηθαζηεξηαθέο ή άιιεο ππνζέζεηο, 
 
(δ) λα πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ή ζπγθξίζεηο κε άιινπο δηθεγφξνπο ή δηθεγνξηθέο εηαηξίεο ζε ζρέζε  
κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ ακνηβή ζε σξηαία βάζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν  
ρξέσζεο, 
 
(ε) λα πεξηέρεη νλφκαηα πειαηψλ εθηφο αλ ππάξρεη ε ζπλαίλεζε ηνπο θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα  
θαηαιφγνπο δηθεγφξσλ ή γηα εθδφζεηο πνπ αθνξνχλ δηθεγφξνπο,  
 
(ζη) λα γίλεηαη ζην ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε, 
 
(δ) λα πεξηέρεηαη ζε αθίζεο ή λα ηνπνζεηείηαη ζε ππαίζξηεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. 
 
4. Απαγνξεχεηαη ζε δηθεγφξν είηε αηνκηθά είηε σο κέινο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο λα δίλεη  
ζπλεληεχμεηο ζηνλ Σχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αλαπαξάγνληαο ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ή  
πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε εθθξεκνχζα ππφζεζε ελψπηνλ ηεο Γηθαηνζχλεο. 



 
5. Κάζε δηθεγφξνο ή δηθεγνξηθή εηαηξία πνπ δηαηεξεί ή δεκηνπξγεί επαγγεικαηηθή ηζηνζειίδα,  
νθείιεη λα ην γλσζηνπνηεί ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν κε ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο  
εγγξαθήο. 
 
6. Ζ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, πέξαλ ησλ πνηληθψλ ή αζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ  
ζπλεπεηψλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο, ζπληζηά θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα  
ηηκσξνχκελν δηα πξνζηίκνπ 1.000-10.000 επξψ αλά παξάβαζε. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο  
δηθεγφξνπ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο απφ δχν έσο έμη κήλεο θαη πξφζηηκν κέρξη  
ην δηπιάζην ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο επηβάιιεηαη ε  
πνηλή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο. 
 
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη  
Οηθνλνκηθψλ ηα αλσηέξσ πξφζηηκα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη. » 
 
2. ην άξζξν 203 ηνπ λ.δ. 3026/1954 «πεξί ηνπ Κσδηθφο ησλ Γηθεγφξσλ» (Α' 235) πξνζηίζεηαη  
παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 
 
«3. Οη χιινγνη ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ θαη' έηνο, θαη κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο  
ηνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπο, θαζψο θαη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα  
ηηο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη ζε απηνχο, ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο επ' απηψλ  
απνθάζεηο.» 
 
3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 81/2005 (Α'120) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«1. Γχν ή πεξηζζφηεξνη δηθεγφξνη κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ «Αζηηθή Δπαγγεικαηηθή Γηθεγνξηθή  
Δηαηξεία», κε ζθνπφ ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ  
ζπλνιηθψλ θαζαξψλ ακνηβψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο απηή. Ζ έδξα ηεο  
εηαηξείαο νξίδεηαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν  
είλαη εγγεγξακκέλνο ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο.» 
 
4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 81/2005 (Α'120) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«2. Ζ Γηθεγνξηθή Δηαηξεία δχλαηαη λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ζηελ εκεδαπή, ζχκθσλα θαη κε ηηο  
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  
λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο ππνδνρήο.» 
 
5. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 2830/2000 (Α' 96) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Αξζξν 19  
Γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ 
 
1. πκβνιαηνγξάθνο δηνξίδεηαη, αθνχ ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία επηινγήο, φπνηνο έρεη ηελ  
ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη  
πηπρίν λνκηθνχ ηκήκαηνο λνκηθήο ζρνιήο εκεδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ ή πηπρίν λνκηθνχ ηκήκαηνο  
λνκηθήο ζρνιήο αιινδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν. 
 
2. Έιιελεο θαηά ην γέλνο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ ζπκβνιαηνγξάθνη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ  
εηδηθνχο λφκνπο, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.» 
 
6. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3772/2009, πνπ παξαηάζεθε κε ην άξζξν 36  
ηνπ λ. 3858/2010, παξαηείλεηαη έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 
 
7. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ  
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, Α' 97) πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ζηνλ αξκφδην  
ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ελψ,». 
 
8. ηελ παξάγξαθν 1 γ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) πξνζηίζεηαη εδάθην β' σο εμήο: 



 
«1γ) Καη' εμαίξεζε ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, δελ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ  
επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζεο (πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα) νη ππάιιεινη ησλ γξακκαηεηψλ  
ησλ δηθαζηεξίσλ θαη εηζαγγειηψλ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ εκκίζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ  
θαη θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ ηεο ρψξαο. Έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε 27.10.2011.» 
 
9. ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152), φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε ζηζη' σο  
εμήο: 
 
«7. ζηζη) νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηψλ, ηνπ Διεγθηηθνχ  
πλεδξίνπ, ησλ εκκίζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ θαη θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ ηεο ρψξαο. Έλαξμε  
ηζρχνο ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε 27.10.2011.» 
 
10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη  
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε  
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη απφ ην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαηά  
πνζνζηφ 50%, ππάιιεινη ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  
θαζεκίαο εθ ησλ εηαηξηψλ «ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Α.Δ.», «ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΔΓΔΡΖ  
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Α.Δ.» θαη «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Α.Δ.», πξνθεηκέλνπ λα  
δηαζθαιηζζεί ε νκαιή ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ. Ζ εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ  
εδαθίνπ δηαξθεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ  
νξγαλνγξάκκαηνο ηεο λέαο εηαηξίαο. Έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε 1.1.2012. 
 
 
Άξζξν 7 
Ρχζκηζε ζεκάησλ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
 
1. ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011, πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: 
 
«Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 έσο θαη 6 ηνπ  
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3049/2002 (Α' 212) εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο δηθαηνπξαμίεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζε  
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 
 
2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) θαηαξγείηαη απφ ηφηε  
πνπ ίζρπζε θαη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ δηνξίζηεθαλ κεηά απφ θιήξσζε ηζρχεη  
απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε γηα ηξία έηε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 
 
3.α. ηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3986/2011, πξηλ απφ ηε ιέμε  
«Απνθαζίδεη» ηίζεληαη νη ιέμεηο «Πξνζιακβάλεη θαη». 
 
β. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3986/2011 νη ιέμεηο «θαη ηνπ  
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «, ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαζψο  
θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. (Δληεηαικέλνο χκβνπινο)». 
 
γ. ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3986/2011, αληί ησλ ιέμεσλ «θαη ηνπ  
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ» ηίζεληαη νη ιέμεηο «,ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Δληεηαικέλνπ  
πκβνχινπ». 
 
δ. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ δελ  
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/2 ησλ απνδνρψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Γηα ηελ  
θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξ. 3 ηνπ  
άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994.» 
 
4. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην πνπ έρεη σο εμήο: 
 



«Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γλσκνδνηεί σο πξνο ην αλ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην  
λφκν δηαδηθαζία θαη αλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο είλαη επσθειείο θαη ζπκθέξνπζεο γηα ην Σακείν θαη ην  
Διιεληθφ Γεκφζην, ππνδεηθλχνληαο γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπο.» 
 
5.α. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3986/2011 κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ  
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπο,». 
 
β. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3986/2011 κεηά ηηο ιέμεηο «ή αγνξάο  
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο κεηνρψλ ή πεξηνπζηαθψλ  
ζηνηρείσλ, θαζψο θαη λα ππεηζέξρεηαη ζε θνηλέο δηαδηθαζίεο πψιεζεο κε άιινπο πσιεηέο ή λα  
απνθηά δηθαηψκαηα ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ επαχμεζε ηεο αμίαο ησλ πξνο  
αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» 
 
γ. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Οη παξαπάλσ ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο, πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν, ζπλνκνινγνχληαη κε φξνπο  
αλνηθηήο αγνξάο, νπνηνδήπνηε δε θφζηνο απφ απηέο απνηειεί ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Σακείνπ θαη  
βαξχλεη ην ηίκεκα πνπ απηφ εηζπξάηηεη απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.» 
 
δ. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
«Σν Διιεληθφ Γεκφζην επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ην Σακείν γηα ηηο ππνρξεψζεηο  
πνπ ην ηειεπηαίν αλαιακβάλεη θαηά ηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε ή ιχζε ζπκβάζεσλ ηνπ  
παξφληνο άξζξνπ.» 
 
ε. ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 6 θαη 7, σο εμήο: 
 
«6. Γηα ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην Σακείν κπνξεί λα  
αλαζέηεη ηελ εμεχξεζε αγνξαζηή ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη  
ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο  
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 θαη νη ζρεηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο δελ ππφθεηληαη ζηνλ  
έιεγρν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. 
 
7. Γηα ηα αθίλεηα, πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο  
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.  
2730/1999.» 
 
ζη. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3986/ 2011 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην, σο εμήο: 
 
«Γηα ηελ πξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  
ηνπ Σακείνπ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5Α θαη 7 ηνπ λ. 3049/2002, νη δε  
ζρεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην Σακείν.» 
 
6. α. Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 
«4. Καη' εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ  
π.δ. 774/1980 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ αμηνπνίεζεο  
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην  
αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν πνπ ζπλάπηνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ  
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5, εθφζνλ ην ηίκεκα ή ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ηεο αμηνπνίεζεο  
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη  
γλσκνδνηήζεη ην .Δ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ  
άξζξνπ 5.» 
 
β. ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3986/2011 πξηλ απφ ηε ιέμε «επζχλε»  
πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «αζηηθή ή πνηληθή». 
 
7.α. ην ηέινο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4014/2011 (Α' 209) πξνζηίζεηαη εδάθην σο  
εμήο: 



 
«Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη σο πξνο αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ή ζα  
πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3986/2011.» 
 
β. Δηδηθψο γηα αθίλεηα θπξηφηεηαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ηνπ Σακείνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1  
ηνπ λ. 3986/2011, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2  
πεξηπηψζεηο α', γ' θαη δ' θαη ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 πεξίπησζε β' ηνπ λ. 4014/2011  
ζπκπιεξψλνληαη κεηά παξέιεπζε έμη θαη ελλέα κελψλ αληίζηνηρα απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο  
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο  
ηνπ αθηλήηνπ ή ζην νηθείν θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6  
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011, σο πξνο ηα αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ  
Σακείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011. 
 
γ. Γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.  
3986/2011 ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ζην  
νηθείν θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ λ.  
3986/2011, δελ απαηηείηαη ε επηζχλαςε ππεχζπλεο δήισζεο θαη βεβαίσζεο κεραληθνχ ηνπ άξζξνπ  
23 παξ. 4 ηνπ λ. 4014/2011 ή ηπρφλ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη απηά. 
 
8.α. ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3986/2011 κεηά ηηο ιέμεηο «, θαζψο θαη  
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «Ν.Π.Γ.Γ. ή». 
 
β. ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011 κεηά ηηο ιέμεηο «Πεξηνπζηαθήο  
θχζεσο δηθαηψκαηα» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «.εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα,». 
 
γ. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο  
«, ή αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκφζηνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ  
νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ.». 
 
δ. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο  
«, ή αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκφζηνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ  
νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ.». 
 
9. Ζ ζεηεία ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη  
κνλαδηθφο κέηνρνο, εθφζνλ ζηε Γεληθή ηνπο πλέιεπζε απηφο εθπξνζσπείηαη απφ ηελ εηαηξεία  
«Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.», ιήγεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο  
ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, κε βάζε ηελ νπνία ην  
Διιεληθφ Γεκφζην σο κνλαδηθφο κέηνρνο ζα εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο  
απφ ην «Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.». Μέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπο θαη ην δηνξηζκφ λέσλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο  
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3429/2005 (Α' 34), ηα παξαπάλσ Γηνηθεηηθά πκβνχιηα  
εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 
 
10. Ζ ζπζηαζείζα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38), φπσο  
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180),  
δηνηθεηηθή αξρή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.)» 
κεηαηξέπεηαη θαη ιεηηνπξγεί, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηηο ίδηεο  
αξκνδηφηεηεο, έδξα θαη επσλπκία σο αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή  
αλεμαξηεζία θαη απηνηέιεηα, ζηελ νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3051/2002 (Α' 220) 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία  
αλαθέξεηαη «Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ» ή « Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη  
Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.)» ελλνείηαη ε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή  
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ(Δ.Δ.Δ.Π,)», κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο  
άξζξνπ. Σα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ κέιε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο Δ.Δ.Δ.Π.  
ζπλερίδνπλ κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ηε ζεηεία ηνπο κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ πξάμε δηνξηζκνχ  
ιήμε ηεο, σο κέιε ηεο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο Δ.Δ.Δ.Π.. 
 
11. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 



 
«Με απφθαζε ηεο αξρήο κπνξνχλ λα ηδξχνληαη παξαξηήκαηα ηεο ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο,  
εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.» 
 
12. Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38), φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) πξνζηίζεηαη εδάθην σο  
εμήο: 
 
«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δ. Δ.Δ. Π. αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε  
δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο, θαζψο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην Γεκφζην,  
ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη, ε  
άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Α.Δ.Η. θαη ε άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ  
ιεηηνπξγήκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη θαηά  
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα αζθεί άιιν επάγγεικα ή ιεηηνχξγεκα. Ο δηνξηζκφο  
κέινπο ην νπνίν απνπζίαζε αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  
αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ δηνξίδεηαη λέν κέινο.» 
 
13. ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ  
άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.  
4002/2011 (Α' 180) πξνζηίζεληαη εμεηδίθεπζε ή εμεηδηθεχζεηο θαη ζε άιια αληηθείκελα πνπ ζα νξίζεη  
κε απφθαζε ηεο ε Δ.Δ.Δ.Π. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 
14. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) θαη ζην πξψην εδάθην  
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) κεηά ηε ιέμε «κφληκνπ» πξνζηίζεηαη ε  
θξάζε «ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ». 
 
15. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) αληηθαζίζηαηαη σο  
εμήο: 
 
«7. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ κπνξνχλ λα  
απνζπψληαη ζε απηή ππάιιεινη Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ..» 
 
16. Γηα ηηο ζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) θαη ηεο παξ.  
4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4002/2011 (Α' 180) δελ εθαξκφδνληαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζαλ νη δηαηάμεηο  
ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226). 
 
17. Μεηαηάμεηο έσο δεθαπέληε (15) ππαιιήισλ θαη απνζπάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη  
Διέγρνπ Παηγλίσλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα πεξίνδν έμη  
κελψλ απφ απηή, πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ κε κφλε απφθαζε  
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ  
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180). 
 
18. Ζ αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) πνπ  
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180),  
πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. γηα ηελ αλάιεςε ησλ  
αξκνδηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ Καδίλν θαηαξγείηαη ε Δπηηξνπή Καδίλν ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.  
2206/1994. 
 
19. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38) θαηαξγείηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε. 
 
20. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4021/2011 (Α' 218) κεηά ηε θξάζε «κε  
απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ φζνλ  
αθνξά ηνλ Οξγαληζκφ ηεο». 
 
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'180), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε  
ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4021/2011 (Α' 218), θαηαξγείηαη. 
 



21. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ αιινδαπή ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) ζα  
αλαθέξεηαη σο: «The Hellenic Gaming Commission». 
 
22. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. γηα ηε ζχλζεζε ηεο,  
ζπγθξνηείηαη «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηγλίσλ». Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαηφπηλ  
εξσηεκάησλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π., δηαηππψλεη ηελ άπνςε ηεο γηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο  
αγνξάο, γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδεη ε Δ.Δ.Δ.Π., θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζρεηηθφ  
ζέκα. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο  
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηγλίσλ θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο. 
 
Χο κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη εθπξφζσπνη ησλ θχξησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο  
αγνξάο παηγλίσλ, θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ ην ππεχζπλν παηρλίδη θαη ηελ αζθάιεηα ησλ  
δηαδηθηπαθσλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη πςειήο  
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο κε αθαδεκατθή ή επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν.» 
 
23. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4002/ 2011 (Α' 180) κεηά ηε θξάζε «Διιεληθή  
Γεκνθξαηία» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «, θαζψο θαη εθείλα πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  
ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 50». 
 
24. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) κεηά ηε θξάζε «ψζηε λα  
δηαπηζηψλνληαη ζηνηρεία φπσο» ηίζεηαη ε ιέμε «ελδεηθηηθά». 
 
25. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180) αληηθαζίζηαηαη σο  
εμήο: 
 
«Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηα παηγληνκεραλήκαηα πνπ εθκεηαιιεχεηαη  
κέζσ ησλ πξαθηνξείσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39, εληφο δψδεθα κελψλ  
απφ ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηνπ άξζξνπ 29 ή ηεο απφθαζεο  
ηεο Δ.Δ.Δ.Π. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 54 φπσο ηζρχεη, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ρξνληθή  
πεξίνδνο ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 39.» 
 
26. Ζ δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4021/2011 (Α' 218) θαηαξγείηαη. 
 
 
Άξζξν 8  
Δπείγνληα ζέκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Γεληθήο  
Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο 
 
1. Οη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 5 παξ. 7α ηνπ λ. 3592/2007 (Α' 161) σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο  
ηειενπηηθνί ζηαζκνί εζληθήο εκβέιεηαο εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο κέρξη ηελ έθδνζε  
ηεο απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ παξνρήο πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο εθπνκπήο, θαηά  
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ππφ ηνλ φξν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νηθεία  
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα δηελεξγεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ. 
 
2. Οη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 5 παξ. 7α ηνπ λ. 3592/2007 σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο  
πεξηθεξεηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο  
απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ παξνρήο πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο εθπνκπήο, θαηά ηα  
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 
 
α. Σεο ππνβνιήο αίηεζεο θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ λ. 3592/2007 εληφο  
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο  
έγθξηζεο απφ ην ΔΡ ηεο ςεθηαθήο εθπνκπήο ηνπ αλαινγηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. 
 
β. Σεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νηθεία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ παξνρήο  
πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο εθπνκπήο ε νπνία ζα δηελεξγεζεί θαηά ην άξζξν 13 ηνπ λ.  
3592/2007. 
 



3. Ζ εκεξνκελία παχζεο κεηάδνζεο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο κε αλαινγηθφ ηξφπν νξίδεηαη κε θνηλή  
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ ζηνλ νπνίν  
αλαηίζεληαη εθάζηνηε νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο -  
Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο πνπ εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
4. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3905/2010 (Α' 219)  
πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο κε αληηθείκελν ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ξαδηνθσληθψλ  
ζηαζκψλ παξαηείλεηαη αθφηνπ έιεμε κέρξη ηηο 31.12.2012. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 
ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 
 
Άξζξν 9  
πκπιήξσζε ηνπ π.δ. 118/2007 
 
Μεηά ην άξζξν 22 ηνπ π.δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Α' 150) πξνζηίζεληαη  
ηα άξζξα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Γ θαη 22Δ, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 
 
«Αξζξν 22Α  
πκθσλίεο-πιαίζην 
 
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο-πιαίζην γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο  
πξνκήζεηαο αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη κηθξφηεξε ησλ εθάζηνηε  
ηζρπφλησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ. 
 
Οη ζπκθσλίεο - πιαίζην δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ ζπλάπηνληαη κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ζε  
απηέο πνπ ζπλάπηνληαη κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 
2. Γηα ηε ζχλαςε κηαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αθνινπζνχλ ηνπο  
δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν ζε φια ηα ζηάδηα έσο ηελ αλάζεζε ησλ  
ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία-πιαίζην. Ζ επηινγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
ζηε ζπκθσλία-πιαίζην γίλεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη  
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 118/2007. 
 
Οη ζπκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία-πιαίζην ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ  
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη κφλν κεηαμχ ησλ  
αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ήηαλ εμαξρήο ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο  
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ. 
 
Καηά ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, ηα κέξε δελ κπνξνχλ ζε  
θακία πεξίπησζε λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ,  
ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. 
 
Ζ δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε, εθηφο  
εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηθαηνινγνχληαη εηδηθψο, ηδίσο ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ. 
 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην θαηαρξεζηηθά ή  
θαηά ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη, πεξηνξίδεη ή λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ. 
 
3. Όηαλ ζπλάπηεηαη κηα ζπκθσλία-πιαίζην κε έλα κφλν νηθνλνκηθφ θνξέα, νη ζπκβάζεηο πνπ  
βαζίδνληαη ζε απηή ηε ζπκθσλία-πιαίζην αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηε  
ζπκθσλία-πιαίζην. Γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα  
δηαβνπιεχνληαη γξαπηψο κε ην θνξέα, δεηψληαο, ελ αλάγθε, λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 
 
4. Όηαλ ζπλάπηεηαη κηα ζπκθσλία-πιαίζην κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, απηνί πξέπεη  
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ  



πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ή/θαη απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα  
αλάζεζεο. 
 
Ζ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, κπνξεί λα γίλεηαη: 
 
- είηε κε εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην ρσξίο λέν δηαγσληζκφ, 
 
- είηε, φηαλ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί φινη νη φξνη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, αθνχ επαλαδηαγσληζζνχλ  
ηα κέξε βάζεη ησλ ηδίσλ φξσλ, ελ αλάγθε δηεπθξηλίδνληαο ηνπο φξνπο απηνχο, θαη, ελδερνκέλσο,  
άιισλ φξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ζχκθσλα  
κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
α) Γηα θάζε ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δηαβνπιεχνληαη γξαπηψο  
κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
 
β) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο νξίδνπλ επαξθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ησλ  
ζρεηηθψλ κε θάζε ζχκβαζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε παξακέηξσλ, φπσο ε πνιππινθφηεηα ηνπ  
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία  
απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 
γ) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γξαπηψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο πξέπεη λα παξακέλεη εκπηζηεπηηθφ  
έσο ηελ εθπλνή ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο απάληεζεο. 
 
δ) Ζ αλάζεζε θάζε ζχκβαζεο γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά  
βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο  
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ. 
 
Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  
ππνδηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, θαινχληαη ζε δηαβνχιεπζε κφλν νη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ  
ηκεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην εθάζηνηε αληηθείκελν ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ - πιαηζίνπ κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη  
πξνζθέξνληεο θαηαζέηνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.  
1599/1986 (Α' 75) φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο αξρηθήο  
δηαθήξπμεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλήθζε ε ζπκθσλία - πιαίζην. Ο επηιεγείο νηθνλνκηθφο θνξέαο  
θαιείηαη λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηε ζχλαςε θάζε εθηειεζηηθήο  
ζχκβαζεο. 
 
5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ ππνρξενχληαη λα  
θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1 % επί ηεο ζπλνιηθήο  
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ ή ζε πνζνζηφ απηήο θαηά ηα εηδηθφηεξα  
νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 60/2007 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9  
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 60/2007 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
 
Ο επηιεγείο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο  
εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο,  
ή ζε πνζνζηφ απηήο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25  
ηνπ π.δ. 60/2007, ε νπνία ζα απνδεζκεχεηαη ηζφπνζα θαη αλαινγηθά, θαη' έηνο, ζε ζρέζε κε ην  
ρξφλν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε εθηειεζηηθή ζχκβαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα  
θαηαζέζεη πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε  
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (π.δ. 118/2007, Α'150). 
 
6. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ  
Γεκνζίνπ. 
 



Οη ζπκθσλίεο - πιαίζην θαη νη εθηειεζηηθέο απηψλ ζπκβάζεηο απνζηέιινληαη γηα πξνιεπηηθφ  
έιεγρν ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 
 
Αξζξν 22Β  
Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί 
 
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα πξνζθεχγνπλ ζε ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο. 
 
2. ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην  
άξζξν 24 παξ. 1 ζεκείν α' ηνπ π.δ. 60/2007, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ, πξηλ  
απφ ηελ αλάζεζε κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, φηαλ νη  
φξνη θαη ελ γέλεη νη πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ κε αθξίβεηα. Με ηνπο  
ίδηνπο φξνπο, ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην λέν δηαγσληζκφ  
κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 παξ. 4 δεχηεξν  
εδάθην δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ π.δ. 60/2007, θαζψο θαη θαηά ην δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςε  
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 27 ηνπ π.δ.  
60/2007. 
 
3. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο αθνξά είηε κφλνλ ηηο ηηκέο, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ  
θαηψηεξε ηηκή, είηε ηηο ηηκέο ή/θαη ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε  
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή  
άπνςε πξνζθνξά. 
 
4. Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, ην  
αλαθέξνπλ ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ,  
ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 
 
α) ηα ζηνηρεία, νη αμίεο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ,  
εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη πξνζδηνξίζηκα πνζνηηθψο, θαηά ηξφπν ψζηε λα εθθξάδνληαη ζε  
αξηζκνχο ή πνζνζηά, 
 
β) ηα ελδερφκελα φξηα ησλ αμηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο  
πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ  
πιεηζηεξηαζκνχ, 
 
γ) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  
ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπο, 
 
δ) ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 
 
ε) ηνπο φξνπο, ππφ ηνπο νπνίνπο νη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο,  
ηδίσο ηηο ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ, ελδερνκέλσο, απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, 
 
ζη) ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ηνλ ηξφπν θαη  
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχλδεζεο, 
 
δ) ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 
 
5. Ζ πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. Πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ πνπ δελ  
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ γίλεηαη δεθηή ζην  
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν πιεηζηεξηαζκφο. 
 
6. ε πεξίπησζε αδπλακίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζην  
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ν  
πιεηζηεξηαζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηεί ε αλαζέηνπζα αξρή  
ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
 
Ζ αδπλακία ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ιφγνπο άιινπο απφ ηνπο  



αλαθεξφκελνπο ζην εδάθην α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζπληζηά ιφγν δηαθνπήο, αθχξσζεο ή  
αλαβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 
 
7. Πξνηνχ πξνβνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δηελεξγνχλ κηα  
πξψηε πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν ή ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα  
αλάζεζεο. 
 
Οη πξνζθέξνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαινχληαη ηαπηφρξνλα κε ηε  
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ λα ππνβάινπλ λέεο ηηκέο ή/θαη λέεο αμίεο. Ζ πξφζθιεζε πεξηέρεη φιεο  
ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπο ζε αηνκηθή βάζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν  
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ  
πιεηζηεξηαζκνχ. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο. Ο  
ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο δελ είλαη δπλαηφλ λα αξρίδεη πξνηνχ παξέιζνπλ δχν (2) εξγάζηκεο  
εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ. 
 
8. Όηαλ γίλεηαη ε αλάζεζε κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  
ε πξφζθιεζε ζπλνδεχεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ  
νηθείνπ πξνζθέξνληνο, ε νπνία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηάζκηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20  
ηνπ π.δ. 118/2007. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη επίζεο ν καζεκαηηθφο ηχπνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ  
θαζνξίδεηαη θαηά ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ, ε απηφκαηε θαηάηαμε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο  
ππνβαιιφκελεο ηηκέο ή/θαη ηηο λέεο αμίεο. Ο καζεκαηηθφο απηφο ηχπνο εθθξάδεη ηε ζρεηηθή  
ζηάζκηζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ  
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, φπσο ε ζηάζκηζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ή  
ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Πξνο ηνχην, νη ελ δερφκελεο δηαθπκάλζεηο («ςαιίδεο») πξέπεη λα  
εθθξάδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρσξηζηφο  
καζεκαηηθφο ηχπνο γηα θάζε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 
 
9. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε θάζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο  
γλσζηνπνηνχλ ζπλερψο θαη ακέζσο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ηνπο  
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε ηνπο. Μπνξνχλ  
επίζεο λα γλσζηνπνηνχλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο ηηκέο ή αμίεο πνπ ππνβάιινληαη,  
ππφ ηνλ φξν φηη απηφ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Μπνξνχλ αθφκε, αλά πάζα ζηηγκή, λα  
αλαθνηλψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θάζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Αληηζέησο, δελ  
επηηξέπεηαη απνιχησο λα γλσζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, θαηά ηε δηεμαγσγή  
ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 
 
Σε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ε Δπηηξνπή  
αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή εηδηθή πξνο ηνχην νξηδφκελε νκάδα ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε  
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ. 
 
10. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξαηψλνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ ζχκθσλα κε έλαλ ή  
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
 
α) Δπηζεκαίλνπλ, ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα  
ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
β) Όηαλ δελ ιακβάλνπλ πιένλ λέεο ηηκέο ή λέεο αμίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο  
ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αλαζέηνπζεο αξρέο  
πξνζδηνξίδνπλ ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ηελ πξνζεζκία πνπ ζα  
ηεξήζνπλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο ππνβνιήο πξνηνχ πεξαηψζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ  
πιεηζηεξηαζκφ. 
 
γ) Όηαλ νη θάζεηο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ  
πιεηζηεξηαζκφ, έρνπλ φιεο πξαγκαηνπνηεζεί. 
 
Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθαζίδνπλ λα πεξαηψζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ,  
ζχκθσλα κε ην ζεκείν γ', ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν β', ε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο  



ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ πξνζδηνξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θάζε θάζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 
 
11. Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαζέηνπλ ηε  
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα  
ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 
 
12. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ  
θαηαρξεζηηθά ή θαηά ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη, λα πεξηνξίδεη ή λα ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ ή  
λα ηξνπνπνηεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηφ έρεη θαζνξηζζεί ζηε δηαθήξπμε ηνπ  
δηαγσληζκνχ. 
 
Αξζξν 22Γ 
 
Σν άξζξν 17 ηνπ π.δ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο  
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,  
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη  
ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ  
2005 (Α' 64) εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε  
είλαη θαηψηεξε ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ. 
 
Αξζξν 22Γ  
Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο 
 
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 36 ηνπ π.δ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ  
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ  
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  
16εο Ννεκβξίνπ 2005 (Α' 64) εθαξκφδνληαη θαη γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο  
πξνκήζεηαο αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη θαηψηεξε ησλ εθάζηνηε  
ηζρπφλησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ. 
 
Αξζξν 22Δ  
πκβάζεηο αλαηηζέκελεο θαη' απνθιεηζηηθφηεηα 
 
Ζ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ  
πξνζηαηεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ είλαη  
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ή βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο δελ  
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε  
απηή, ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηελ παξνχζα δηάηαμε.» 
 
 
Άξζξν 10  
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4013/2011 
 
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία  
Δκπνξίνπ) Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή,  
επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο νη νπνίεο  
ζπλάπηνληαη γξαπηψο, κε ειεθηξνληθφ κέζν ή πξνθνξηθψο, κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ  
ηνκέα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ. 2362/1995 (Α' 247) θαη ηξίησλ, κε αληηθείκελν ηελ  
εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα αλάζεζεο θαη  
εθηέιεζεο ηνπο αλεμαξηήησο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ  
ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997 (Α' 50). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο  
σο δεκφζηεο ζπκβάζεηο λννχληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε  
έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνεδξηθψλ  
δηαηαγκάησλ 59/2007 (Α'63) θαη 60/2007 (Α'64) (Οδεγίεο 2004/17/Δ Κ θαη 2004/18/ΔΚ  
αληίζηνηρα) νη νπνίεο, φκσο, έρνπλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ ρηιίσλ (1.000)  
επξψ. Σν αλσηέξσ πνζφ κπνξεί λα κεηψλεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο  



άξζξνπ. ηνλ παξφληα λφκν ππάγνληαη θαη νη ζπκθσλίεο - πιαίζην, νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο  
δεκνζίσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ  
δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3978/2011 (Α' 137),  
ζηηο ζπκβάζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην λφκν απηφλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 24 απηνχ, θαζψο  
θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο  
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 
 
Καηά παξέθθιηζε, γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11, θαζψο  
θαη θάζε άιιν ζηνηρείν νξηδφκελν απφ ηελ θ.π.α. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πνπ  
αθνξνχλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαηαρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθφ δηαβαζκηζκέλν ζηξαηησηηθφ δίθηπν  
θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα, γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ, ππεξεζία ηεο  
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηεο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη  
ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δζληθήο Ακπλαο, ξπζκίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο  
κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ, ε πξφζβαζε ζε απηά, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα.» 
 
2. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4013/2011 πξνζηίζεηαη ε θξάζε: 
 
«ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί χκβνπινο, Πάξεδξνο ή Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζε Γξαθείν  
Ννκηθνχ πκβνχινπ ή Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή δελ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα ηε  
ζηειέρσζε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, σο κέινο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σξηκεινχο  
Δπηηξνπήο Γηαθαλνληζκνχ Δκπνξηθψλ κηζζψζεσλ, νξίδεηαη Πξφεδξνο Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ηεο  
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε αλαπιεξσηή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ  
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ.» 
 
3. Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4013/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Οη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 2 αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ  
κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  
παξφληνο.» 
 
 
Άξζξν 11 
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 
 
Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο  
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α' 199), φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3139/2003 (Α' 100), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη  
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη  
ησλ εθζεζηαθψλ θέληξσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα  
πξφζηηκα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ. Σν χςνο ησλ  
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ εμεηδηθεχεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη  
κεηαμχ πεληαθνζίσλ (500) θαη ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. Δπίζεο, δχλαληαη λα πξνβιέπνληαη  
νη πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο θαη νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηεο  
άδεηαο θαηαιιειφηεηαο εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηίζεληαη πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο,  
πέξαλ ηνπ εηδηθνχ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ, πεξηιακβάλνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ησλ  
ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη' αληηζηνηρία πξνο ηελ  
επηθάλεηα ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη θαζνξίδεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο, φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ  
εηψλ, γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ εθζεζηαθψλ θέληξσλ ζηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο.  
Με φκνηα απφθαζε ππαίζξηεο ή ζηεγαζκέλεο εθζέζεηο εκβαδνχ κηθξφηεξνπ ησλ 1.000 η.κ. κπνξνχλ  
λα εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή κέξνπο ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ.» 
 
 
Άξζξν 12 
Κπξψζεηο γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 
 



1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ λ. 2323/1995 «Τπαίζξην Δκπφξην, Λατθέο Αγνξέο, θ.ιπ.» (Α' 145),  
φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3190/2003 (Α'249) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη  
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη κε ηελ παξ. 13 ηνπ  
άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3557/2007 (Α'100), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«1. πληζηψληαη Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (πιαλφδηνπ θαη  
ζηάζηκνπ) ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο. 
 
α) Κιηκάθηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, λννχληαη ηα θιηκάθηα  
ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαηά ηα νξηδφκελα  
ζην λ. 3728/2008 (Α' 258) θαη ε ειεγθηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Διιεληθή  
Δπηθξάηεηα αζθνχκελε παξαιιήισο θαη αλεμάξηεηα απφ ηα θιηκάθηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη  
ιεηηνπξγνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο. 
 
β) Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηα θιηκάθηα απαξηίδνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ Καηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ  
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ  
Γήκσλ. Σα θιηκάθηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη  
ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο ζην πιαίζην ράξαμεο εζληθήο πνιηηηθήο ειέγρσλ. Πξνο ην ζθνπφ  
απηφλ, νη Πεξηθέξεηεο ζπλδξάκνπλ ην Τπνπξγείν, κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  
Δκπνξίνπ, είηε κε ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ είηε κε ηε δηάζεζε ειεγθηψλ ησλ θιηκαθίσλ.  
Δπηπιένλ, νη Πεξηθέξεηεο ελεκεξψλνπλ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηε δξάζε ησλ θιηκαθίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ  
ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ  
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.» 
 
2. Ζ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ λ. 2323/1995 «Τπαίζξην Δκπφξην, Λατθέο  
Αγνξέο, θ.ιπ.» (Α' 145), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3190/2003 (Α'  
249) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1 δ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.  
3419/2005 (Α' 297) θαη κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3557/2007, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«α): αα) Γηα ηα θιηκάθηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  
εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο  
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (λ. 3728/2008, Α' 258). 
 
ββ) Γηα ηα θιηκάθηα ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεξνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηα αληίζηνηρα κεηξψα κειψλ  
ησλ θιηκαθίσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θάζε δχν έηε κε πξφηαζε ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ  
παξάγξαθν 1. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ θιηκαθίσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ  
Πεξηθεξεηάξρε. Ο Πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ, λα κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα  
ζπγθξφηεζεο ησλ θιηκαθίσλ ζηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. Ζ ζεηεία φζσλ κεηέρνπλ ζηα  
θιηκάθηα ηεο παξνχζαο ππνπεξίπησζεο είλαη ηξηεηήο. Με ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο ε ζεηεία ιήγεη  
απηνδηθαίσο θαη δελ επηηξέπεηαη παξάηαζε απηήο. Νένο δηνξηζκφο επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν κεηά  
ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζεηείαο.» 
 
3. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ λ. 2323/1995 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: 
 
«Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην  
ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη ηα θνηλνπνηνχκελα ζηνηρεία φπσο, ελδεηθηηθά ν αξηζκφο ησλ  
δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ν ηφπνο ειέγρνπ, ν αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ, ην είδνο ησλ παξαβάζεσλ  
θαη νη επηβιεζείζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.» 
 
4. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ λ. 2323/ 1995 (Α'145) «Τπαίζξην Δκπφξην, Λατθέο  
Αγνξέο, θ.ιπ.», φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3190/2003 (Α' 249) θαη  
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3419/2005 (Α'  
297) θαη κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3557/2007 (Α' 100), θαηαξγνχληαη. 
 
5. Ζ πεξίπησζε α' ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ λ. 2323/1995 (Α' 145) «Τπαίζξην Δκπφξην, Λατθέο Αγνξέο,  
θ.ιπ.», φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3777/2005 (Α'202) θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε  



κε ηελ παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.  
3604/2007 (Α' 189), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«α) αα) Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ  
Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5,  
πιελ ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ θαη ην άξζξν 7, απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ  
θαη πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ θσδηθφ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο  
Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 
 
ββ) Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 5,  
πιελ ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ θαη ηνπ άξζξνπ 7, εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί  
είζπξαμεο εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ νηθείνπ  
Γήκνπ ζηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθε θαη βεβαηψζεθε ε παξάβαζε. 
 
γγ) Σα ππφινηπα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 6  
απηνχ θαη ην άξζξν 7, εθηφο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ',  
απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ θσδηθφ πνπ εγγξάθεηαη  
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε θαη βεβαηψζεθε ε  
παξάβαζε. 
 
Απφ ηα έζνδα φισλ ησλ αλσηέξσ ππνπεξηπηψζεσλ θαιχπηνληαη δαπάλεο γηα ηπρφλ ακνηβέο  
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ησλ αλσηέξσ θιηκαθίσλ, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη κε ηνπο  
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226), θαζψο θαη γηα ηπρφλ έμνδα κεηαθίλεζεο γηα ηηο  
αλάγθεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ.» 
 
 
Άξζξν 13  
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3728/2008 
 
1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3728/2008 «Τπεξεζία Δπνπηείαο  
Αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 258) πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ  
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί θαλφλσλ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ  
ζπλαιιαγψλ». 
 
2. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«6. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/2008,  
επηβάιιεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, σο πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο  
Δπνπηείαο Αγνξάο, απηνηειέο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ, γηα  
ηηο νπνίεο δελ ηέζεθε ζηε δηάζεζε ηνπ ειέγρνπ ν νηθείνο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ή δελ ππνβιήζεθαλ  
νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/2008 θαηαζηάζεηο. Δηδηθά γηα ηελ  
πεξίπησζε πνπ ε ππφρξεε εηαηξεία ππέβαιε ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 εθηφο ηεο  
ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, σο  
πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο, απηνηειέο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 10.000 επξψ θαη  
επηπιένλ 1.000 επξψ γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο. Σν ζπλνιηθφ πξφζηηκν ηνπ  
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηηο 100.000 επξψ.» 
 
3. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«7. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/2008 επηβάιιεηαη, κε  
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, σο πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο  
Αγνξάο, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 επξψ, πέξαλ ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ, πνπ ζα επηβάιινληαη γηα  
ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 30 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ  
Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 
 
4. Καηαξγείηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/ 2008 (Α' 258). 
 
5. Δθθξεκείο ππνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3728/ 2008 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη επηβιεζεί  
πξφζηηκν κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζα εμεηάδνληαη θαη ζα αληηκεησπίδνληαη κε βάζε  



ηηο σο άλσ δηαηάμεηο. 
 
 
Άξζξν 14  
Ρπζκίζεηο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ιατθψλ αγνξψλ 
 
1. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ αδεηψλ, αλά θαηεγνξία, πνπ δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ εληφο ησλ  
νξίσλ θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ιατθψλ αγνξψλ  
θαζνξίδεηαη εηεζίσο γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, σο εμήο: 
 
α) Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κε άδεηα  
ηχπνπ Β', κε απφθαζε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,  
πνπ εθδίδεηαη κέρξη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κεηά απφ γλψκε ησλ θαηά  
ηφπνλ αξκφδησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ. Ζ γλψκε ησλ Γεκνηηθψλ  
πκβνπιίσλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. Με ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο  
πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο  
Γηνίθεζεο εθδίδεηαη ρσξίο ηελ νξηδφκελε ζε απηφ γλψκε. Με ηελ ίδηα απφθαζε ν θαζνξηδφκελνο  
αξηζκφο ησλ ππφ ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαλέκεηαη, αλά θαηεγνξία, ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο. 
 
β) Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κε άδεηα ηχπνπ Α' (πψιεζε πξσηνγελψλ  
πξντφλησλ γεο, αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο) κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ εθδίδεηαη κέρξη ηε 15ε Γεθεκβξίνπ ηνπ  
πξνεγνχκελνπ έηνπο, κεηά απφ γλψκε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ εθδίδεηαη κέρξη ηε 15ε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Με ηελ πάξνδν  
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ  
εθδίδεηαη ρσξίο ηελ νξηδφκελε ζε απηφ γλψκε. Ζ γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα δηαηππψλεηαη  
κεηά ηελ ππνβνιή ζε απηφλ, κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζρεηηθήο  
γλψκεο ησλ θαηά ηφπνλ αξκφδησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. Με ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο  
πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο  
Γηνίθεζεο πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο εθδίδεηαη ρσξίο ηελ νξηδφκελε ζε απηφ γλψκε. 
 
Οη ρνξεγνχκελεο αλά θαηεγνξία άδεηεο θαηαλέκνληαη ζηνπο Γήκνπο κε απφθαζε ηνπ θαηά ηφπνλ  
αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέρξη ηελ 31  
Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 
 
γ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ιατθέο αγνξέο θαη ζε ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ επαγγεικαηηψλ  
πσιεηψλ ή παξαγσγψλ, κε απφθαζε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ γλψκε ησλ Δπηηξνπψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 
2323/1995. Ζ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή  
ηεο γλψκεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο γλψκεο ησλ  
αξκφδησλ Δπηηξνπψλ, ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εθδίδεηαη ρσξίο απηή. 
 
2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
«Οη δηαζέζηκεο, αλά θαηεγνξία άδεηεο ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ  
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε αλέξγνπο θαη δηθαηνχρνπο άζθεζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, θαη'  
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3844/2010 (Α'63). Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ  
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ αδεηψλ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3844/2010. 
 
Απφ ηηο ρνξεγνχκελεο ζε αλέξγνπο άδεηεο ηθαλνπνηνχληαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ηα  
πξφζσπα ησλ θαησηέξσ θαηεγνξηψλ: 
 
α. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ  
(67%) θαη ηπθινί, 
 
β. κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο  
κε ηξία ηέθλα, 
 
γ. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ.  



1370/1944 (Α' 82), 
 
δ. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ  
(50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα, 
 
ε. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο  
πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο  
εμάξηεζεο, 
 
ζη. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο  
παιιηλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην, 
 
δ. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα  
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο, 
 
ε. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη  
άηνκα ππφ απεμάξηεζε, 
 
εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα  
δηθαηνινγεηηθά.» 
 
 
Άξζξν 15  
Ρπζκίζεηο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ 
 
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
«1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη νη  
πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε Μεξίδα: 
 
α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, 
 
β) ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ελψζεσλ πξνζψπσλ, 
 
γ) ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ  
1, 
 
δ) ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο δ' θαη ε' ηεο  
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, 
 
ε) ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ζ' ηεο  
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1.» 
 
2. Ζ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
«1. α) Ζ εκπνξηθή δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε: 
 
(αα) ηελ θαηαρψξηζε, αξρηθή ή κεηαγελέζηεξε, ζην Γ.Δ.ΜΖ., ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ  
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη 
 
(ββ) ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ή, θαηά  
πεξίπησζε, ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5, ησλ πξάμεσλ θαη  
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο.» 
 
3. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
«4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ν  
ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο ηεο κεηαθνξάο ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηνπ  
πεξηερνκέλνπ ησλ Δηδηθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Μεηξψσλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηνπ Κεληξηθνχ  



Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ησλ Μεηξψσλ ή Βηβιίσλ Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ  
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ησλ Μεηξψσλ Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Μεηξψσλ Δπξσπατθψλ  
Οκίισλ Οηθνλνκηθνχ θνπνχ. 
 
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο απηήο, θάζε θαηαρψξηζε ζηα Βηβιία θαη Μεηξψα πνπ  
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην ζεσξείηαη σο θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππφρξενη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', δ' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 1  
ηνπ άξζξνπ 1 νη νπνίνη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΖ. νθείινπλ κε αίηεζε ηνπο, λα δεηήζνπλ ηελ  
εγγξαθή ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππνβάιινληαο ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα νξηζζνχλ κε απφθαζε  
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά πεξίπησζε, ελψ γηα ηνπο  
ινηπνχο ππφρξενπο ηνπ άξζξνπ 1 ε θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή. Με  
ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα  
νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην. Οη ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.  
κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ κεηαθέξνληαη ή θαηαρσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα  
πξνεγνχκελα εδάθηα θαη λα θαινχλ ηνπο ππφρξενπο λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο,  
δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. 
 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά  
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο θαηά  
ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νξίδεηαη ε παχζε ηεο αξκνδηφηεηαο θάζε άιινπ θνξέα,  
γηα ηελ ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη Μεηξψσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην.» 
 
 
Άξζξν 16  
Καηάξγεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. 
 
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.:  
«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ Αλψλπκε Δηαηξία» (ΔΛΚΑ Α.Δ.), «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ  
ΑΡΓΗΛΛΟΜΑΕΖ Αλψλπκνο Δηαηξεία» (ΔΛΚΔΑ Α.Δ.), «ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΟΤΝΑ ΑΝΧΝΤΜΖ  
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ΚΔΓ Α.Δ.), «ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ, Αλψλπκνο Δηαηξία» θαη νη  
ζπγαηξηθέο απηήο «Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξφιεςεο θαη Πξνζηαζίαο Δ.Π.Δ.» (ΔΞΤΠΠ ΔΛ.ΚΔ.ΓΔ.) θαη  
ην «Κέληξν πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΔΛΚΔΓΔ Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο»  
(ΚΔΚ-ΔΛΚΔΓΔ Δ.Π.Δ.), θαζψο θαη ε «ΘΔΡΜΟΚΟΗΣΗΓΑ ΝΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ - Αζηηθή Με  
Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία», ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο  
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, ηνλ α. λ. 2190/1920 σο ηζρχεη  
θαη ηηο ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
2. Οη ζθνπνί ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο θαη ηα  
θαηαζηαηηθά ηνπο, απνηεινχλ εθεμήο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ  
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠΑΑΝ). ηελ ίδηα Γηεχζπλζε αλαηίζεηαη ε δηαρείξηζε ησλ  
εθηεινχκελσλ απφ ηνπο ππφ θαηάξγεζε θνξείο δξάζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ  
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο  
θαη Ναπηηιίαο θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κπνξεί νη  
αξκνδηφηεηεο ηεο σο άλσ Γηεχζπλζεο λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη λα αλαδηαξζξψλνληαη ηα  
ηκήκαηα ηεο κε ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε ησλ πθηζηάκελσλ ή κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη λα  
θαζνξίδνληαη ή λα αλαθαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ  
παξφληνο ε θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ζηελ σο άλσ Γηεχζπλζε κεηαμχ ησλ  
ηκεκάησλ ηεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 
 
4. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο, φπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξνληαη νη σο άλσ εηαηξείεο  
κε ηελ επσλπκία ηνπο ή κε ην δηαθξηηηθφ ηνπο ηίηιν, λνείηαη ε Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ  
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 
 
5. Ζ εθθαζάξηζε ησλ σο άλσ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε έμη  



κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ εκεξνκελία απηή παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθφ  
ιφγν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Οκνίσο κε  
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο νξίδνληαη νη εθθαζαξηζηέο  
ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ, εάλ δελ έρνπλ νξηζζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ  
παξφληνο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηνπο κε απφιπηε πιεηνςεθία. Οη απνθάζεηο  
απηέο εθδίδνληαη εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο  
πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εληφο ηεο νπνίαο ζα έπξεπε νη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ  
κεηφρσλ λα έρνπλ νξίζεη ηνπο εθθαζαξηζηέο. 
 
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηά απφ  
αηηηνινγεκέλε αίηεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ ζηελ νπνία απνηππψλνληαη νη αλάγθεο ησλ ππφ  
εθθαζάξηζε εηαηξηψλ, θαζνξίδεηαη ην πξνζσπηθφ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3)  
ππαιιήινπο αλά εηαηξία, ην νπνίν ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο, ρσξίο  
αίηεζε ηνπ, απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζηηο ππφ εθθαζάξηζε  
εηαηξίεο, έσο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο απηψλ. Οη απνδνρέο ησλ  
ππαιιήισλ απηψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν απνζπψληαη. 
 
7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ην πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο ηνπο δηαλέκεηαη ζηνπο  
κεηφρνπο ηνπο θαηά ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην. Ζ  
αλαινγνχζα ζηνλ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. σο κέηνρν πεξηνπζία, πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην,  
εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 
 
8. Οη εθθξεκείο δίθεο ησλ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξηψλ ζπλερίδνληαη κέρξη ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο,  
ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηνπο, απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο  
ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο, εθαξκφδεηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ  
λ. 4002/2011 (Α' 180). 
 
9. Τθηζηάκελεο κηζζψζεηο αθηλήησλ απφ ηηο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίεο ιχνληαη απηνδίθαηα εληφο  
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα  
παξαηείλεηαη ε κίζζσζε γηα έλαλ (1) αθφκε κήλα θαη γηα κία κφλν θνξά. Με φκνηα απφθαζε  
ξπζκίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ 
 
10. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ αίξνληαη απηνδίθαηα νη απνζπάζεηο θαη παχνπλ λα  
ηζρχνπλ νη νξγαληθέο θαη κε ζέζεηο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο σο άλσ  
εηαηξίεο. 
 
11. Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ σο άλσ εηαηξηψλ, ππνρξενχληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε  
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα ππνβάινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο: 
 
(α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαη ησλ πεξαησκέλσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ  
ρεηξίζηεθαλ, ε νπνία πξνζππνγξάθεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο  
Τπεξεζίαο ηνπ θνξέα, εθφζνλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ην δηθεγφξν  
κε έκκηζζε εληνιή. ηελ πην πάλσ θαηάζηαζε γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία  
ηνπ δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη ε εκεξνκελία ηεο επφκελεο  
δηαδηθαζηηθήο πξάμεο. 
 
(β) Πιήξεηο θαθέινπο ησλ παξαπάλσ εθθξεκψλ θαη πεξαησκέλσλ ππνζέζεσλ κε αθξηβή  
αληίγξαθα ησλ δηθνγξάθσλ, εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ  
απνδείμεσο. 
 
12. Οη σο άλσ δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή έρνπλ επηπιένλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ηα  
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκφο αλαηέζεθε ζε δηθεγφξνπο πνπ δελ  
ακείβνληαλ κε πάγηα αληηκηζζία, εθφζνλ ηα ζηνηρεία έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηνχο. ε αληίζεηε  
πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα  
ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ. 
 
13. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ ζπλαθζείζα απφ κία εθ ησλ  



αλσηέξσ εηαηξεηψλ ην Διιεληθφ Γεκφζην ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο ζηελ πθηζηάκελε ζχκβαζε  
απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ ηε  
Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο. 
 
14. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα  
ξπζκίδνληαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 
Άξζξν 17 
Ρπζκίζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. θαη ΔΣΔΑΝ Α.Δ. 
 
1. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξίαο  
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ππφ απνξξφθεζε εηαηξείαο  
ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. θαη νη δηθεγφξνη πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο  
κεηαθέξνληαη απφ 1.1.2012 ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. κε ηηο ίδηεο ζρέζεηο εξγαζίαο. Γηα ην κεηαθεξφκελν  
ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. πξνζσπηθφ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.  
4024/2011, δελ ηζρχεη θακία ξήηξα επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη εθαξκφδεηαη  
ζε απηφ ν θαλνληζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θαη νη κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.  
4024/2011. Πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θαηά ηα αλσηέξσ θαη ην νπνίν κε βάζε  
ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ην Οξγαλφγξακκα θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θξίλεηαη  
σο πιενλάδνλ γηα ην έξγν ηεο, κεηαθέξεηαη κε απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.  
Τπνπξγνχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θαηφπηλ  
εηζεγήζεσο ηνπ Γ.. ηεο ηειεπηαίαο ζην πξνζσπηθφ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηηο ίδηεο ζρέζεηο εξγαζίαο. Ζ ππεξεζηαθή,  
βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή θαηάζηαζε απηψλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο  
θνξείο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη. 
 
Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ  
θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξνζσπηθφ θαηεγνξίαο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο  
κεηαθέξεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο απφ  
1.1.2012 κε ηηο ίδηεο ζρέζεηο εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πιελ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ., ρσξίο εθαξκνγή ησλ  
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνπο  
θνξείο ππνδνρήο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο, γηα ηηο  
νπνίεο νη κεηαθεξφκελνη λα θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, απηνί κεηαθέξνληαη ζε  
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 
 
Πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη ην νπνίν κε βάζε ηνπο  
Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ θνξέσλ ππνδνρήο θξίλεηαη σο  
πιενλάδνλ ηίζεηαη ζε εθεδξεία θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 37 παξ. 7 ηνπ λ. 3986/2011 (Α'152). Ο  
πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ππνδνρήο κεηά απφ  
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο γηα ην πξνζσπηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ή ππεξεζίαο ηνπ θνξέα  
ππνδνρήο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Α'152),  
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011 (Α'226) έρνπλ θαη ελ  
πξνθεηκέλσ εθαξκνγή. Ζ ππεξεζηαθή, βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή θαηάζηαζε απηψλ ξπζκίδεηαη  
απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ππνδνρήο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη θαη ηηο  
δηαηάμεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ. 
 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη θάζε  
ζρεηηθφ ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο επνπηεπφκελνπο  
θνξείο. Σν άξζξν 3 ηεο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο,  
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκφ 4507/3.11.2011 (Β' 2542) θαηαξγείηαη. 
 
2. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ππφ απνξξφθεζε εηαηξείαο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. κεηαθέξνληαη ζηε Γεληθή  
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Όπνπ  
ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. απηέο λννχληαη ζην εμήο σο  
αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο. Σπρφλ εθηεινχκελα απφ ηελ ππφ απνξξφθεζε  
ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κεηαθέξνληαη ζηε Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ  
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, ζηελ νπνία θαη παξαδίδεηαη φινο ν  



απαξαίηεηνο πιηθφο θαη άπινο εμνπιηζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. 
 
Ζ παξάδνζε απηή ζα γίλεη κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο-παξάδνζεο κε επηκέιεηα θαη επζχλε ηνπ  
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ππφ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. εληφο ελφο κελφο απφ  
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ακειιεηί ε ΔΣΔΑΝ Α.Δ. κε απφθαζε ηεο ζα  
δηαζέζεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. ηέζζεξα (4) άηνκα θαηεγνξίαο  
Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. πνπ  
κεηαθέξζεθε ζε απηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  
κπνξεί ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο λα εθρσξνχληαη ζε άιινπο θνξείο αξκνδηφηεηαο  
ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 
3. Ζ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ  
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε  
αξηζκφ 4507/3.11.2011 (Β' 2542) γίλεηαη κε δεκφζην ζπκβφιαην θαη απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν  
ή επηβάξπλζε. ην ζπκβφιαην ηεο απνξξφθεζεο πεξηιακβάλεηαη ζε παξάξηεκα απνγξαθή ηεο  
πεξηνπζίαο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο, ε νπνία θαηά ην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ  
Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκφ 4507/3.11.2011 (Β'  
2542) πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ην νπνίν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο  
ππνθαζίζηαηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζε φια ηα  
δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο θαη ε κεηαβίβαζε  
απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή, νη δε εθθξεκείο δίθεο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο  
ζπλερίδνληαη απφ ην Γεκφζην ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή  
απηψλ ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο. Σν άξζξν 4 ηεο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκφ 4507/ 3.11.2011 (Β' 2542) θαηαξγείηαη. 
 
4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα  
ξπζκίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 
Άξζξν 18  
Ρπζκίζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ., ΔΚΔΠΤ Α.Δ. θαη ΔΣΑΚΔΗ Α.Δ. 
 
1. Οη πθηζηάκελεο κηζζψζεηο αθηλήησλ ησλ εηαηξεηψλ ΔΚΔΠΤ Α.Δ. θαη ΔΣΑΚΔΗ Α.Δ. ιχνληαη  
απηνδηθαίσο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο δηα απνξξνθήζεσο κε ηελ εηαηξεία ΔΒΔΣΑΜ  
Α.Δ., θαη πάλησο κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  
63 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'180). Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 
ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ πθηζηάκελε ζχλζεζε ηνπο, θαηά  
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 3965/2011 (Α'113). 
 
2. Γηα ην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ζηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ., γηα ηελ απηνδίθαηε κεηαθνξά ηνπ νπνίνπ  
ζα εθδνζεί δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  
εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο  
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011, δελ ηζρχεη θακία ξήηξα επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο  
ζχκβαζεο εξγαζίαο ησλ ππφ απνξξφθεζε εηαηξεηψλ θαη εθαξκφδεηαη ζε απηφ ν θαλνληζκφο ηνπ  
πξνζσπηθνχ ηεο ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. θαη νη κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. 
 
 
Άξζξν 19 
Απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πηζηνπνίεζεο θαη εξγαζηεξίσλ ηεο ΔΛΟΣ Α.Δ. θαη εηζθνξά ηεο ζηελ ΔΒΔΣΑΜ  
Α.Δ. 
 
1. Μέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 63 ηνπ λ. 4002/2011  
ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ ΔΣΑΚΔΗ Α.Δ. θαη ΔΚΔΠΤ Α.Δ. απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ., ν  
θιάδνο Πηζηνπνίεζεο θαη Δξγαζηεξίσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «Διιεληθφο Οξγαληζκφο  
Σππνπνίεζεο Α.Δ.» (ΔΛΟΣ Α.Δ.), πνπ πεξηιακβάλεη ηε Γηεχζπλζε Πηζηνπνίεζεο, ηε Γηεχζπλζε  
Δξγαζηεξίσλ, ηα εξγαζηήξηα ρακειήο ηάζεο, ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, παηδηθψλ παηρληδηψλ θαη  
πνιπκεξψλ θαη ειαζηηθψλ, θαζψο θαη ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο, θαζηέξσζεο θαη απνλνκήο  
εκάησλ θαη Πηζηνπνηεηηθψλ Πνηφηεηαο θαη πκκφξθσζεο, κε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο  
απνζρίδεηαη απφ ηελ εηαηξία ΔΛΟΣ Α.Δ. θαη εηζθέξεηαη ζηελ εηαηξία «Αλψλπκε εηαηξία βηνκεραληθήο  



έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, πηζηνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο»  
(ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.), πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ σο άλσ ζπγρψλεπζε. Ζ απφζρηζε θαη εηζθνξά ηνπ σο άλσ  
θιάδνπ δηελεξγείηαη, χζηεξα απφ απνηίκεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 9  
ηνπ α.λ. 2190/1920 θαη αθνχ πξνεγεζεί απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. γηα  
ηζφπνζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε παξαίηεζε ησλ παιαηψλ κεηφρσλ απφ ηελ  
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη δηάζεζεο ησλ εθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ ζηελ ΔΛΟΣ Α.Δ..  
Γηα ηελ σο άλσ απφζρηζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ  
εηαηξηψλ ΔΛΟΣ Α.Δ. θαη ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69-78 ηνπ α.λ.  
2190/1920. Όζα ζήκαηα ζπκκφξθσζεο-πνηφηεηαο ηεο ΔΛΟΣ Α.Δ. θέξνπλ ζηνηρεία ηνπ  
δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ΔΛΟΣ Α.Δ., ελ κέξεη ή ζην ζχλνιν ηνπο, δελ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ  
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ θαη δελ εηζθέξνληαη. 
 
2. Με ηελ εηζθνξά ηνπ σο άλσ θιάδνπ ζηελ πην πάλσ εηαηξεία επέξρεηαη θαζνιηθή δηαδνρή ζε  
φιεο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΛΟΣ Α.Δ. ζε ζρέζε κε ηνλ  
εηζθεξφκελν θιάδν. Ζ απνξξνθνχζα εηαηξία ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέαο,  
θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ σο άλσ θιάδνπ ηεο εηζθέξνπζαο  
εηαηξίαο θαη ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα δηθαηψκαηα,  
ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν. 
 
3. Οη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ  
κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηεο εηαηξίαο ΔΛΟΣ Α.Δ. πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ  
παξφληνο λφκνπ ζηνλ εηζθεξφκελν θιάδν κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έληαμε ηνπο ζην πξνζσπηθφ  
ηεο ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ., κεηά απφ αίηεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο, απνδερφκελνη ηνπο θαηά πεξίπησζε φξνπο  
βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο ηαθηνπνίεζεο, πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε  
δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,  
ζπλνδεπφκελε απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ππνβάιιεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ  
παξφληνο λφκνπ ζηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.. Όζνη αμηνινγνχληαη ζεηηθά νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ δήισζε  
απνδνρήο ησλ θαηά πεξίπησζε βαζκνινγηθψλ θαη κηζζνινγηθψλ φξσλ ηεο έληαμεο ηνπο κέζα ζε  
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηεο  
εηαηξίαο. Σν πξνζσπηθφ απηφ πνπ απνδέρεηαη ηνπο φξνπο έληαμεο κεηαθέξεηαη απηνδίθαηα καδί κε  
ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν ζηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. θαη απνηειεί πξνζσπηθφ ηεο ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. κε ηνπο φξνπο  
εξγαζίαο πνπ έρεη απνδερζεί. Ζ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. δελ βαξχλεηαη κε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ  
απνξξένπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε απαζρφιεζε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ ζηελ ΔΛΟΣ Α.Δ.. Σν  
πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ή δελ ζα εληαρζεί ζηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. κε ηελ  
παξαπάλσ δηαδηθαζία παξακέλεη ζηελ ΔΛΟΣ Α.Δ. θαη δηαηίζεηαη ζε άιιεο ππεξεζίεο απηήο. 
 
4. Ζ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, επηβάξπλζε ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ  
Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απφζρηζε θαη εηζθνξά ηνπ θιάδνπ, ηε  
κεηαβίβαζε θαη κεηαγξαθή θάζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, ηελ ηπρφλ πξνθχπηνπζα ππεξαμία θαη  
ηπρφλ αθνξνιφγεηα ή θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν απνζεκαηηθά πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ  
εηαηξεία σο κέξνο ηνπ θιάδνπ. Καη' εμαίξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην, δε ζίγεηαη  
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ (άξζξα 17 επ. ηνπ λ.  
1676/1986, Α' 204). 
 
5. Σα δηθαηψκαηα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απφζρηζεο θαη εηζθνξάο  
ηνπ θιάδνπ νξίδνληαη ζην πάγην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ (8.000) επξψ θαη δελ νθείινληαη  
αλαινγηθά δηθαηψκαηα. 
 
6. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ηελ 30ή Ηνπλίνπ  
2012 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζηέξσζε θαη απνλνκή ζεκάησλ θαη  
πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΛΟΣ Α.Δ. θαη ηδίσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
2 παξάγξαθνη 5,6,7 θαη 8 θαη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 πεξηπηψζεηο ε' θαη ζη' ηνπ λ. 372/1976. Με  
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε  
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηε  
δηαδηθαζία ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ σο άλσ θιάδνπ, ηε κεηαθνξά θαη ηελ έληαμε ηνπ  
πξνζσπηθνχ, ηελ θαζηέξσζε θαη απνλνκή ζεκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη  
ζπκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
 
7. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη, αθφηνπ ίζρπζε, ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ  



63 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180). 
 
8. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'180) αληηθαζίζηαηαη, αθφηνπ  
ίζρπζε, σο εμήο: 
 
«Αλ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ  
2 δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγρψλεπζε, νη παξαπάλσ εηαηξίεο ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη ηίζεληαη ζε  
εθθαζάξηζε.» 
 
 
Άξζξν 20  
Ρπζκίζεηο γηα «ΔΣΔΑΝ Α.Δ» θαη «λ. 3894/2010» 
 
1. ην άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 3912/2011 (Α' 17) ην ππάξρνλ θείκελν αξηζκείηαη σο παξάγξαθνο 1  
θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 
 
«2. ε δάλεηα θαη πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ζπλεπέλδπζεο θεθαιαίσλ, πνπ  
πξνέξρνληαη απφ πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη  
δηαρεηξίδεηαη ε ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θαη θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ  
επηβάιιεηαη ε εηζθνξά ηνπ λ. 128/1975 (Α' 178) ζην κέξνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ  
ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξάκκαηα. Ζ παξνχζα δηάηαμε αθνξά θαη δάλεηα θαη  
πηζηψζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ..» 
 
2. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ  
λ. 3894/2010 (Α' 204), νξίδεηαη ζε 0,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Ζ ξχζκηζε απηή  
θαηαιακβάλεη θαη φζεο επελδχζεηο έρνπλ ήδε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3894/2010, θαζψο θαη  
φζεο εθθξεκνχλ πξνο αμηνιφγεζε. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 
ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 
 
Άξζξν 21 
 
1. Γηα ηνπο νθεηιέηεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε  
θαζεζηψο ξχζκηζεο ή έρνπλ εθπέζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ,  
παξέρνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο, εθφζνλ απηνί ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο  
κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο θαη  
θαηαβάιινπλ αλειιηπψο ηηο, απφ 1.1.2012 θαη εθεμήο, ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο: 
 
α) Τπαγσγή ησλ νθεηιψλ ηνπο ζε θαζεζηψο πξνζσξηλνχ δηαθαλνληζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο  
παξαγξάθνπ Α1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011, κε έθπησζε 40% επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ  
ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο ηελ 31.12.2011 νθεηιήο ηνπο. 
 
Αλ ε ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ππνβιεζεί κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία δε ζα παξέρεηαη ε  
έθπησζε ηνπ 40% επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο ηελ 31.12.2011 νθεηιήο. 
 
Ζ αλσηέξσ έθπησζε παξέρεηαη επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο ηελ  
31.12.2010 νθεηιήο θαη ζηνπο νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί, είηε ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 48  
ηνπ λ. 3943/2011 είηε ζηε ξχζκηζε ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4019/2011 (Α'216) θαη είλαη  
ζπλεπείο κε ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011, κε εμαίξεζε ηα νξηδφκελα  
ζηελ παξάγξαθν Α2. 
 
β) Κεθαιαηνπνίεζε ηεο κέρξη 31.12.2011 νθεηιήο ηνπο θαη θαηαβνιή ηεο θαηά ηηο εμήο δηαθξίζεηο,  
ζε ηζφπνζεο κεληαίεο ή δηκεληαίεο, θαηά πεξίπησζε, δφζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο εθπηψζεηο επί ησλ  
θάζε είδνπο πξνζαπμήζεσλ, πξφζζεησλ ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ: 
 



αα) εθάπαμ ή έσο θαη έμη (6) δφζεηο κε έθπησζε πνζνζηνχ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαη 
 
ββ) απφ επηά (7) έσο θαη δέθα (10) δφζεηο κε έθπησζε πνζνζηνχ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ  
(75%). 
 
Ζ εθάπαμ θαηαβνιή θαη ε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά έσο ηελ ηειεπηαία  
εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. 
 
Με θαηαβνιή δχν (2) ζπλερφκελσλ δφζεσλ ζπλεπάγεηαη έθπησζε απφ ηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
 
Ζ ιήςε αλαγθαζηηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ είζπξαμεο αλαζηέιιεηαη έσο ηελ 31.12.2012 γηα ηνπο  
νθεηιέηεο πνπ ζα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
 
Οη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηεο πεξίπησζεο Α' ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011 εθαξκφδνληαη  
αλαινγηθά θαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
 
Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκφδεηαη θαη ζε φζνπο έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη  
είλαη ζπλεπείο ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο. 
 
γ) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011 αληηθαζίζηαηαη σο  
αθνινχζσο: 
 
«Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5ε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ α.λ. 1846/1951, φπσο ηζρχεη, πνπ ζα  
ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο πξνεγνχκελσλ  
δηαηάμεσλ θαη είλαη ζπλεπείο κε ηνπο φξνπο απηψλ, ζα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο  
ελεκεξφηεηαο γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ Έξγνπ, κε παξαθξάηεζε ην πνζφ δχν (2)  
κεληαίσλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ ην έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ην απνδεηθηηθφ δελ νθείιεη  
ηξέρνπζεο ή θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. ε πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιήο ηνπ έξγνπ ζα  
παξαθξαηείηαη πιένλ ησλ δχν (2) δφζεσλ θαη ε ζπλνιηθή νθεηιή ηνπ έξγνπ. 
 
Σα αλσηέξσ ζα ηζρχνπλ γηα ηα απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ  
κέρξη ηηο 31.12.2012 θαη εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα είζπξαμε ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ Γεκνζίνπ  
Έξγνπ.» 
 
δ) Γηα ηελ αλαζηνιή ησλ αλαγθαζηηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ είζπξαμεο, αζθαιηζηηθά ελήκεξνο  
ζεσξείηαη ν νθεηιέηεο, ν νπνίνο ππνβάιεη αίηεζε ππαγσγήο ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ξχζκηζεο ησλ  
νθεηιψλ ηνπ θαη θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε. 
 
2. ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3863/2010 (Α'115), γηα ηε ρνξήγεζε  
δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο  
Αζθάιηζεο, παξέρεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο επαλέληαμεο ησλ νθεηιεηψλ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο, ζηελ  
νπνία είραλ ππαρζεί θαη δελ ηήξεζαλ ηνλ φξν ηεο εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ηεο  
ξχζκηζεο ή ησλ απαηηεηψλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο απηψλ,  
θαζψο θαη ησλ αλαινγνχλησλ πξφζζεησλ ηειψλ ηεο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπο. Δηδηθά γηα  
ηνπο νθεηιέηεο πνπ απψιεζαλ ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο ξχζκηζεο, ζηελ νπνία είραλ ππαρζεί,  
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο κε  
λεφηεξεο δηαηάμεηο ξπζκίζεσλ, δχλαηαη λα επαλεληαρζνχλ ζε απηή, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο  
θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηεηψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο θαη ησλ απαηηεηψλ ηξερνπζψλ  
εηζθνξψλ, θαζψο θαη ησλ αλαινγνχλησλ πξφζζεησλ ηειψλ ηεο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπο.  
Όπνπ ζην παξφλ άξζξν ζηα άξζξα 53 έσο 60 ηνπ λ. 3863/2010, ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 3943/2011  
θαη ζηελ παξ.17 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4019/2011 αλαθέξεηαη ν φξνο «αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο»,  
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο νθεηιέο ηδίσο πφξνη, ηαηξφζεκν θαη αγγειηφζεκν, φπνπ αλαθέξεηαη ν  
φξνο «πξφζζεηα ηέιε» λννχληαη ηα πξφζζεηα ηέιε, νη πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο απφ  
ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 
 
3. Δπηρεηξήζεηο, εξγνδφηεο ή αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη, κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.  
2256/1994 (Α' 196), είηε δέρζεθαλ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα ππνζηεί δεκηέο  
απφ απηή είηε έρνπλ ή είραλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ  
επιήγεζαλ απφ ζενκελίεο ή άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη νθείινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο  



ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κπνξνχλ, αθνχ ππνβάινπλ αληίζηνηρε αίηεζε ζηνπο αλσηέξσ  
ΦΚΑ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο  
λφκνπ, λα ππαρζνχλ: 
 
α) Δίηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2256/1994 (Α'196), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  
εθφζνλ δελ έρνπλ πνηέ ζην παξειζφλ ππαρζεί ζε απηέο. Ζ αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ  
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2256/ 1994 αξρίδεη  
απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
 
β) Δίηε ζηνλ πξνζσξηλφ δηαθαλνληζκφ ηεο πεξίπησζεο Α' ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011, κε  
ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο έσο ηελ 31.12.2011 νθεηιήο ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 20% επί  
ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή, δελ εθαξκφδεηαη ν  
πεξηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 1,25% ηεο πεξίπησζεο i θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ αλσηέξσ  
άξζξνπ. 
 
 
Άξζξν 22 
 
1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 86/1967 (Α'136) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 
 
«6. Υξφλνο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 γηα φζνπο νθείινπλ αζθαιηζηηθέο  
εηζθνξέο άλσ ησλ 150.000 επξψ είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ κελφο απφ  
ηφηε πνπ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηέζηεζαλ απαηηεηέο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ  
αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο. 
 
Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ πξνο ηνλ Δηζαγγειέα  
Πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ πίλαθα ησλ νθεηιφκελσλ  
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο πξφζζεησλ ηειψλ ή  
πξνζαπμήζεσλ. 
 
Ζ πξάμε κπνξεί λα θξηζεί αηηκψξεηε, εάλ ην πνζφ πνπ νθείιεηαη εμνθιεζεί κέρξη ηελ εθδίθαζε  
ηεο ππφζεζεο ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ.» 
 
2. Πξνθεηκέλνπ πεξί νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο  
άξζξνπ, ήδε ιεμηπξφζεζκσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηα πνηληθά  
αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ηεινχληαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο κε θαηαβνιήο ηνπο κεηά ηελ πάξνδν  
ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 
 
Άξζξν 23 
 
Ζ πεξίπησζε γ' ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο σο εμήο: 
 
«γ) Δμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο φζνη απνζηξαηεχζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο ή  
έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, πιελ εθείλσλ πνπ  
ζπληαμηνδνηνχληαη απφ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη  
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δπίζεο εμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο θαη νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ  
αλαπεξίαο ή γήξαηνο πνπ ιακβάλνπλ ην Δμσηδξπκα-ηηθφ Δπίδνκα ή ην Δπίδνκα απνιχηνπ  
Αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981 (Α' 68), φπσο ηζρχεη, θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30  
ηνπ λ. 2084/1992 (Α' 165) ή ην επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ π.δ. 169/2007 (Α' 210)  
ή πξφθεηηαη γηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή βίαησλ ζπκβάλησλ, θαζψο θαη νξθαληθέο  
νηθνγέλεηεο απηψλ. » 
 
 
Άξζξν 24 
 
Ζ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 3845/2010 (Α' 65) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο  
αθνινχζσο: 



 
«10. Σα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ην επίδνκα αδείαο, πνπ πξνβιέπνληαη  
απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεο, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο  
θαη βνεζεκαηνχρνπο φισλ ησλ Φνξέσλ Κχξηαο Αζθάιηζεο, κε εμαίξεζε ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ  
Ο.Γ.Α., ρνξεγνχληαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο έρεη ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο θαη ην χςνο ηνπο  
θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
 
α) Σν επίδνκα ενξηήο Υξηζηνπγέλλσλ, ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ. 
 
β) Σν επίδνκα ενξηήο Πάζρα, ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ. 
 
γ) Σν επίδνκα αδείαο, ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ. 
 
Δηδηθά γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ιφγσ ζαλάηνπ,  
ην πνζφ ηεο νπνίαο είλαη κηθξφηεξν ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ, ηα επηδφκαηα ενξηψλ  
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, θαζψο θαη ην επίδνκα αδείαο, δελ κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξα ησλ  
πνζψλ πνπ ειάκβαλαλ κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο ηνπ λ. 3845/2010 δηαηάμεηο. 
 
Σα αλσηέξσ επηδφκαηα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη  
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα φινπο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην Γεκφζην,  
θαηά εληαίν πνζνζηφ, έπεηηα απφ νηθνλνκηθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε  
Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εθφζνλ ην  
επηηξέπνπλ νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηακείσλ θαη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.» 
 
 
Άξζξν 25 
 
1. Μεηά ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ηεηάξηνπ  
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
«Δπίζεο εμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ κείσζεο: 
 
α) νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζνχλ  
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004, αιιά ζπληαμηνδνηήζεθαλ ζχκθσλα κε  
άιιεο δηαηάμεηο, 
 
β) νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο, ησλ νπνίσλ απνδεδεηγκέλα ε αλαπεξία, φπσο απηή  
πξνζδηνξίδεηαη ζην λ. 612/1977 (Α' 164) θαη ζην άξζξν 42 ηνπ λ. 1140/1981 (Α' 68), φπσο απηνί  
έρνπλ ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, επήιζε κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο.» 
 
2. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.  
4024/2011, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
«Δπίζεο εμαηξνχληαη ηεο κείσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α', νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ  
αλαπεξίαο ή γήξαηνο, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3075/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3513/2006 (Α' 265), αιιά  
ζπληαμηνδνηήζεθαλ ζχκθσλα κε άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο, ησλ  
νπνίσλ απνδεδεηγκέλα ε αλαπεξία, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.  
3075/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3513/2006 (Α' 265), φπσο απηνί έρνπλ ζπκπιεξσζεί,  
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, επήιζε κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο.» 
 
 
Άξζξν 26 
 
1. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«α) Ζ εηδηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 10 ηνπ  
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997 φπσο ηζρχεη, θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
 



Η) Γηα ηνπο ηαηξνχο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, γηα θάζε θξηλφκελν πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν  
εθδίδεηαη νξηζηηθή γλσκάηεπζε, ζε ελλέα (9) επξψ γηα ηνλ Πξφεδξν θαη έμη (6) επξψ γηα θάζε  
κέινο. Γηα ηελ θαη' νίθνλ εμέηαζε πεξηζηαηηθψλ αλαπεξίαο, ε εηδηθή απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζε πνζφ  
ίζν κε ην ηξηπιάζην ηεο σο άλσ ακνηβήο. Σα αλσηέξσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά 2,5 επξψ αλά  
πεξηζηαηηθφ πνπ εμεηάδεηαη εθηφο έδξαο ηνπ εμεηαζηνχ ηαηξνχ. 
 
II) Γηα ηνπο εηζεγεηέο ηαηξνχο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, ζην πνζφ ησλ ηξηψλ (3) επξψ αλά  
πεξίπησζε. 
 
Ζ σο άλσ εηδηθή απνδεκίσζε ησλ πεξηπηψζεσλ Η' θαη II' θαηαβάιιεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ  
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηαθνζίσλ (800)  
επξψ κεληαίσο. 
 
β) Ζ εηδηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.  
2556/1997 φπσο ηζρχεη, θαηαβάιιεηαη ζηνπο ηαηξνχο ηεο Δπηηξνπήο Γεηγκαηνιεπηηθνχ Διέγρνπ  
ησλ Γλσκαηεχζεσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4024/2011  
(Α' 226) θαη ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  
21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
 
γ) Γηα ηνπο γξακκαηείο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε δχν (2) επξψ γηα  
θάζε θξηλφκελν πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη νξηζηηθή γλσκάηεπζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ  
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) θαη ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα  
πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
 
δ) Οη σο άλσ απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 
 
ε) Γηα ηηο παξερφκελεο απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππεξεζίεο θξίζεο αλαπεξίαο απνδίδεηαη ζην  
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απφ φινπο ηνπο ΦΚΑ θαη ην Γεκφζην ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηε Φ40021/26407/205/2006  
(Β' 1829) ππνπξγηθή απφθαζε.» 
 
2. Σν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε  
ηδηψηεο ηαηξνχο, χζηεξα απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη βάζεη θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ  
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 
Οη ζπκβαιιφκελνη ηαηξνί ακείβνληαη απφ ην απνδηδφκελν ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνζφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ  
παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010, σο εμήο: 
 
α) Ηαηξνί πξφεδξνη ή κέιε πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ κε ην πνζφ ησλ ελλέα (9) επξψ γηα θάζε  
θξηλφκελν πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη νξηζηηθή γλσκάηεπζε. Σα θξηλφκελα πεξηζηαηηθά αλά  
ηαηξφ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ κεληαίσο ηα εθαηφλ πελήληα (150) επξψ. 
 
β) Ηαηξνί πνπ δηελεξγνχλ πξνέιεγρν ησλ ηαηξηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνο εμέηαζε  
πεξηπηψζεσλ κε ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ (4) επξψ γηα θάζε πεξίπησζε. Οη εμεηαδφκελεο αλά ηαηξφ  
πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ κεληαίσο ηηο ηξηαθφζηεο (300). 
 
Οη ελ ιφγσ ηαηξνί πξφεδξνη ή κέιε πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ δελ κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ  
πξνέιεγρν ησλ ηαηξηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αληίζηξνθα. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απνδίδεηαη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ  
6 ηνπ λ. 3863/2010 φπσο ηζρχεη, ε ακνηβή ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ θαηαβάιιεηαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 
 
 
Άξζξν 27 
 
1. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, εθκεηάιιεπζεο ή άιιεο ζπλαθνχο ζχκβαζεο  
νξηζκέλνπ ρξφλνπ αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε ΦΚΑ ή θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ απφ ηνλ  
ΦΚΑ γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζην πξφζσπνπ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ή απφ ηνλ ίδην ηνλ  
αληηζπκβαιιφκελν, ν ΦΚΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  
ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ κειψλ, λα  



θαηαξηίδεη ρσξίο δηαγσληζκφ, ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ή εθκεηάιιεπζεο ησλ  
παξαπάλσ αθηλήησλ ηνπ έλαληη κεησκέλνπ, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, ή ζπκβνιηθνχ  
αληαιιάγκαηνο, δηάξθεηαο κέρξη ελφο θαη' αλψηαην φξην έηνπο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο  
κηζζσηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ηελ θαηάξηηζε  
λέαο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο εληφο δχν κελψλ  
απφ ηε ιήμε ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο  
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, έρεη πξνεγεζεί ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο  
ζχκβαζεο πξνθήξπμε γηα ηε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο. 
 
πκβάζεηο κίζζσζεο αθηλήησλ κεηαμχ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ.  
κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ρσξίο λα πξνεγεζεί  
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. Καηά ηα ινηπά θαη  
ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 715/1979 (Α'212), ηνπ π.δ.  
34/1995 (Α' 34), ηνπ λ. 2741 /1999 (Α'199) θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3996/2011 (Α'170). 
 
2. ην φγδνν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2741/1999 (Α'199), φπσο  
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3996/2011 (Α'170) κεηά ηε θξάζε «κε  
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «πνπ ιακβάλεηαη κε 
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ κειψλ». 
 
 
Άξζξν 28 
 
1. Σα ηξία πξψηα εδάθηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010 (Α'115), αληηθαζίζηαληαη απφ ηφηε πνπ  
ίζρπζαλ σο εμήο: 
 
«Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε Δηδηθήο  
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο  
Αζθάιηζεο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά εθπξφζσπνο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ  
Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑΜεΑ) πξνθαζνξίδεηαη κε εθαηνζηηαία αλαινγία γηα  
φινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο θαη ην Γεκφζην ζε Δληαίν Πίλαθα Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ  
Αλαπεξίαο ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή  
πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ,  
θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο  
επηηξνπήο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο. Ζ αλσηέξσ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαζνξίδεη επίζεο θαη  
ηηο παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαζνξίδεηαη επ' αφξηζηνλ,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3846/2010 (Α' 66). 
 
Ο Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνχ Αλαπεξίαο αλαζεσξείηαη θάζε θνξά, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο  
Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη  
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη χζηεξα  
απφ γλψκε ηεο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.» 
 
2. Μεηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 
 
« 2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/2010 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ αλαθέξεηαη ν Δληαίνο  
Καλνληζκφο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο ή ν Καλνληζκφο Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο  
λνείηαη ν Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο  
άξζξνπ.» 
 
 
Άξζξν 29 
 
1. ην ηέινο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3918/2011 (Α' 31) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ  
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 6.12.2011 (Α' 262) πξνζηίζεηαη  
εδάθην σο εμήο: 
 
«Οη ηαηξνί ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Φνξέσλ, κφληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ  



δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ  
Οξγαληζκνχ θαη ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο απφ 1.1.2012.  
Ζ ακνηβή, ν ηξφπνο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,  
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.» 
 
2.α) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3918/2011 (Α'31) πξνζηίζεληαη εδάθηα  
σο εμήο: 
 
«Έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.,  
δηαγσληζκνί πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ δηελεξγνχληαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα  
ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. Μέρξη  
ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ  
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πνπ  
εθθξεκνχλ.» 
 
β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ πξάμεηο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ 2.9.2011 έσο ηε  
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζεσξνχληαη έγθπξεο. 
 
3. Έσο ηηο 31.12.2013, ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηέγαζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζην πιαίζην  
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ  
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 
 
 
Άξζξν 30 
 
1. Σα κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη νη Γηθεγφξνη πνπ ππεξεηνχλ κε  
νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζηνπο ινηπνχο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  
Φνξείο εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ελψπηνλ ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ. 
 
2. Ζ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2556/1997 (Α' 270) εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ  
Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. 
 
3. Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε άκεζν ή έκκεζν θφξν, ηέινο, δαζκφ ή εηζθνξά ππέξ ηνπ  
Γεκνζίνπ, θαζψο θαη απφ ηα δηθαζηηθά ηέιε θαη έρεη φιεο αλεμαίξεηα ηηο αηέιεηεο θαη ηα δηθαζηηθά,  
δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ην Γεκφζην. 
 
 
Άξζξν 31 
 
Ζ πεξίπησζε Γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3918/ 2011 (Α' 31), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ  
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3984/2011 (Α' 150), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Γ. ε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ζπληζηάηαη κηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε. 
 
Καη' εμαίξεζε, ζην Ννκφ ζεζζαινλίθεο ζπληζηψληαη ηξεηο (3) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη ζην  
Ννκφ Αηηηθήο επηά (7) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο. 
 
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο θαη Αγνξάο Τπεξεζηψλ  
Τγείαο θαη εληάζζνληαη ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., φπσο απηή ζα θαζνξηζηεί κε ηνλ  
Οξγαληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17. 
 
Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., νη Γηεπζχλζεηο απηέο απνηεινχλ Πεξηθεξεηαθέο  
Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ε έδξα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  
Οξγαληζκνχ. 
 
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο δηαξζξψλνληαη ζηα παξαθάησ Σκήκαηα: 
 
α) Σκήκα Παξνρψλ Αζζέλεηαο. 
 



β) Σκήκα Λνγηζηεξίνπ. 
 
γ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. 
 
δ) Σκήκα Γξακκαηείαο. 
 
Αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε αλαγλψξηζε, εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ εμφδσλ  
φισλ ησλ πθηζηάκελσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ν έιεγρνο ηεο θαξκαθεπηηθήο  
δαπάλεο ησλ παξνρψλ πγείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηήξεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο ησλ  
ζπκβεβιεκέλσλ θαξκαθνπνηψλ. 
 
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζπληζηψληαη ζε φιε ηε ρψξα  
Απνθεληξσκέλα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ, ππαγφκελα ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθέο  
Γηεπζχλζεηο. 
 
Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ,  
θαζνξίδνληαη ε έδξα ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, χζηεξα απφ  
ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ (ζηέγαζε, ζηειέρσζε, εμνπιηζκφο θ.ιπ.).» 
 
 
Άξζξν 32  
Λνηπέο ξπζκίζεηο 
 
1. Ζ πεξίπησζε γ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ λ. 4001/2011 (Α'179) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε  
πνπ ηζρχεη σο εμήο: 
 
«(γ) ηα άξζξα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 ηνπ λ. 2773/1999 θαηαξγνχληαη. Δπίζεο θαηαξγείηαη  
ην άξζξν 29 απηνχ πιελ ηεο παξαγξάθνπ 6, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αληηθαζηζηάκελε σο  
αθνινχζσο: 
 
«Σα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. γηα ηε ρακειή ηάζε κέρξη ηελ 30.6.2013 εγθξίλνληαη,  
κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο  
Αιιαγήο, νη νπνίεο δχλαληαη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ.» 
 
2. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3907/2011 (Α' 7) πξνζεζκία  
παξαηείλεηαη θαηά έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
3. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4024/2011 θαηαξγείηαη απφ ηφηε πνπ  
ίζρπζε. 
 
4. Γελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) νη  
ππάιιεινη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ θαηέρνπλ  
ζέζε ηπηάκελσλ ρεηξηζηψλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ ζην Γεκφζην, ζε ΟΣΑ ή ζε Ν.Π.Γ.Γ.. Με  
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1.11.2011, θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ  
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 
 
5. ην ηέινο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4024/2011 πξνζηίζεηαη εδάθην σο  
εμήο: 
 
«Ζ σξηαία ακνηβή γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην  
πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ησλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ  
θαη Σνπξηζκνχ, ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο-Ίδξπκα Αιεμάλδξνπ νχηδνπ, ηνπ Λανγξαθηθνχ θαη  
Δζλνινγηθνχ Μνπζείνπ Μαθεδνλίαο ηνπ Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο θαη ηνπ ΚΔΛΔ θαζνξίδεηαη ίζε κε  
ηελ ακνηβή ηεο παξ. 3 πεξίπησζε γ' ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ' ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4024/2011.  
Με ηελ σο άλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ  
ε θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ εξγαζία, πνπ παξείρε ην σο άλσ πξνζσπηθφ  
θαηά ην δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΣ/ΓΗΟΗΚ/Α3/Φ52 α/122886/19.12.2011  
απφθαζεο (Β' 2883) κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξνχζαο. Ζ  



πξνθαινχκελε δαπάλε γηα ηηο σο άλσ πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ ακνηβέο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ  
ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ θαη θαηαβάιιεηαη απφ απηφ.» 
 
6. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4024/2011 (Α'226) κεηά ην εδάθην 8 πξνζηίζεηαη εδάθην 9  
σο εμήο: 
 
«9. Γηα ηηο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ..Τ.Κ.Κ.Α.) θαη  
ην Δζληθφ Κέληξν Ακεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.) νη δαπάλεο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαη  
ε ακνηβή γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο πνπ  
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνπ έηνπο δχλαληαη λα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  
ηνπ επφκελνπ έηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ  
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ θαηέζηε  
δπλαηή ε πιεξσκή ηνπο.» 
 
 
Άξζξν 33 
Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 
 
1. ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ επηιέγνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
Β' Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 3848/2010, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ην βαζκφ Α' πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ  
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226), απνλέκεηαη ν βαζκφο απηφο γηα ην ρξφλν  
άζθεζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη  
Θξεζθεπκάησλ. 
 
2.α) ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ  
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3848/2010 (Α' 71) ε ιέμε «ηξηψλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ιέμε «δχν». ην  
δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ  
άξζξνπ 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, χζηεξα απφ ηε θξάζε «Ο ηξίηνο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ν  
ηέηαξηνο» θαη ε ιέμε «κνξηνδνηείηαη» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ιέμε «κνξηνδνηνχληαη». 
 
β) Απφ ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3848/2010 απαιείθεηαη ε θξάζε «Με  
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο  
εθπαηδεπηηθνχο,». 
 
γ) Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηνξίζηεθαλ ην  
έηνο 2010 δχλαληαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011 -2012 λα ππνβάινπλ αίηεζε κεηάζεζεο εληφο δέθα  
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ  
2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 50/1996 (Α' 45). 
 
3. α) Ύζηεξα απφ ην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.  
4009/2011 (Α'195) πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
«Έσο ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,  
αλ ν Πξφεδξνο ηεο Α.ΓΗ.Π. ειιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληα ηνπ αζθεί ην αξραηφηεξν  
κέινο ηεο Οινκέιεηαο πνπ είλαη θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ. Έσο ηελ αλάδεημε ηνπ γεληθνχ  
δηεπζπληή, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.» 
 
β) ηηο εμαηξέζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 (Α'226) ππάγνληαη,  
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4024/2011, θαη νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη  
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.). 
 
4.Σν εδάθην β' ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2174/1993 (Α' 210), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Ο Οξγαληζκφο δηαιχεηαη κφλν ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ, είηε κε  
θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ είηε κε θαηαγγειία ελφο απφ απηνχο. Με θνηλή απφθαζε ησλ  
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη  
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα απνξξένληα ή ζρεηηδφκελα κε ηε δηάιπζε  
ηνπ.» 
 



 
Άξζξν 34 
Πιεξσκή νθεηιψλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) 
 
1.α. Σν Διιεληθφ Γεκφζην αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κέρξη  
ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο  
ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηελ 31.12.2011 νθεηιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο ηα θαξκαθεία θαη ινηπνχο  
ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο (ηαηξνχο, θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη  
εξγαζηήξηα θ.ιπ.). 
 
β. Χο πθηζηάκελεο νθεηιέο λννχληαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηα πξνβιεπφκελα θαηά  
πεξίπησζε παξαζηαηηθά ζηνηρεία κέρξη ηελ 31.10.2011. 
 
2. Οη αλσηέξσ νθεηιέο εμνθινχληαη άκεζα, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ  
πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο, ππφ ηηο αθφινπζεο  
πξνυπνζέζεηο: 
 
α) εθφζνλ παξαζρεζεί έθπησζε επί ηεο ζπλαιιαθηηθήο αμίαο (αμία παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ πξν  
Φ.Π.Α., ε νπνία πξνθεηκέλνπ πεξί νθεηιψλ πξνο ηα θαξκαθεία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 3,5% επί ηεο  
αμίαο ησλ ρνξεγεζέλησλ θαξκάθσλ κε πξνζθφκηζε ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, 
 
β) εθφζνλ νη δηθαηνχρνη παξαηηεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε αμίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  
ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 
 
3. Ζ απνδνρή ηεο ξχζκηζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζπληειείηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο  
ππεχζπλεο δήισζεο εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ - παξφρνπ πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία  
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. 
 
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο  
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ παξέρνπλ νη ινηπνί (πιελ  
θαξκαθνπνηψλ) πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ  
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 
Άξζξν 35  
Λνηπέο ξπζκίζεηο 
 
1. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 2214/1994 (Α' 75) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
«Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα θαηαιακβάλεη θαη ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί πξηλ ηελ  
έθδνζε απηήο.» 
 
2. Μέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180)  
Τπεξεζίαο κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη ην Σκήκα Α' θαη λα ιεηηνπξγεί απηνηειψο. 
 
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζληθήο Ακπλαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Δπηηειείνπ,  
δχλαηαη λα εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ. 4024/ 2011  
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πνπ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ΓΔ Σερληθψλ  
Αεξνζθαθψλ θαη Διηθνπηέξσλ, ΓΔ Σερληθνχ, ΓΔ Σερληθψλ Αεξνζθαθψλ, ΓΔ Σερληθψλ θαη ΠΔ  
Μεραληθψλ. Ο αξηζκφο ησλ εμαηξνπκέλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 10 εξγαδφκελνπο. 
Κξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο απνηεινχλ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ  
εξγαδφκελνπ γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, θαζψο θαη ε θηεζείζα εκπεηξία ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ  
Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
4. Δηδηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 3566/2007, νη πεξηνξηζκνί ηνπ  
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/ 2011, δελ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ηε  
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ, πέξαλ ησλ 360 γηα ην έηνο 2012 θαη πέξαλ ησλ 300 κέρξη  
θαη ην 2015. 



 
5. Ζ θξάζε πνπ πξνζηέζεθε ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2238/1994,  
κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 πεξίπησζε α' ηνπ λ. 3867/2010, θαηαξγείηαη. Ζ ηζρχο ηνπ  
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αξρίδεη απφ ηελ 1.1.2012 θαη εθαξκφδεηαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη  
απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 
 
 
Άξζξν 36 
Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3758/2009 γηα ηηο «Δηαηξείεο Δλεκέξσζεο νθεηιεηψλ γηα ιεμηπξφζεζκεο  
απαηηήζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 
1. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3758/2009 (Α' 68) πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 
 
«Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ νθεηιέηε γηα ιεμηπξφζεζκε  
απαίηεζε επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πάξνδν δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ  
απηή θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε, απφ ηηο 9:00 έσο 20:00 θαη κφλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Οη δαλεηζηέο  
παξέρνπλ ζηηο Δηαηξείεο κφλν ηα αλαγθαία γηα ηελ επηθνηλσλία ζηνηρεία ησλ νθεηιεηψλ Οη Δηαηξείεο  
ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ νθεηιεηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαβηβάζζεθαλ ηα  
δεδνκέλα απφ ηνλ δαλεηζηή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη γηα ηελ ππεξάζπηζε  
δηθαηψκαηνο ηνπο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο. Απαγνξεχεηαη ζηηο Δηαηξείεο  
ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο γηα άιινπο  
ζθνπνχο. Χο ηξίηνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  
ησλ Δηαηξεηψλ. Πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα έρνπλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ  
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο  
λφκνπ, άιιεο δεκφζηεο αξρέο θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ εθ ηνπ λφκνπ  
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2472/1997 (Α' 50) γηα ην απφξξεην θαη  
ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα  
νθεηιεηψλ πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα.» 
 
2. ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3758/2009 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 7 θαη 8 σο αθνινχζσο: 
 
«7. Οη Δηαηξείεο ηεξνχλ ειεθηξνληθφ αξρείν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ  
ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο ηνλ νθεηιέηε, θαη εηδηθφηεξα ε εκεξνκελία, ε ψξα θαη ε νθεηιή  
γηα ηελ νπνία έγηλε ε επηθνηλσλία. Καηά ηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο ν νθεηιέηεο ελεκεξψλεηαη γηα  
ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη ηε δηάξθεηα ηήξεζεο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά  
θαηαζηξέθνληαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ ηειεπηαία επηθνηλσλία, εθηφο αλ αηηεζεί ηε  
δηαηήξεζε ηνπο ν νθεηιέηεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ ή ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή  
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία  
απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο  
ζχκβαζεο απφ ηνλ δαλεηζηή, ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο  
ππεξάζπηζεο δηθαηψκαηνο ησλ Δηαηξεηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Οη Δηαηξείεο νθείινπλ λα  
παξέρνπλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή κεηά απφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή  
γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, εληφο δέθα εκεξψλ θαη ρσξίο επηβάξπλζε αληίγξαθν κε ηα  
ζηνηρεία ησλ ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν νθεηιέηε. 
 
Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν δ' ηνπ λ. 2472/1997 ηνπ αξρείνπ  
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ε Δηαηξεία, ε νπνία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε  
γλσζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2472/1997. 
 
8. Οη θνξείο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ, νθείινπλ, εθφζνλ ηα  
ηεξνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, λα ρνξεγνχλ ρσξίο επηβάξπλζε ζηνλ  
νθεηιέηε ή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή, θαη εληφο  
δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηάζηαζε κε ηα ζπλαθή δεδνκέλα  
θίλεζεο ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, θαζψο θαη ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ  
ζπλδξνκεηή ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηθνηλσλία κε ηνλ  
νθεηιέηε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαηαγγειία γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 
 
3. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3758/ 2009 αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 
 



«2. Οη Δηαηξείεο θαηαγξάθνπλ ππνρξεσηηθψο ην πεξηερφκελν θάζε ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε  
ηνλ νθεηιέηε. Σν πεξηερφκελν ηεο θαηαγξαθήο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βάξνο ηνπ  
νθεηιέηε, δηθαζηηθψο ή εμσδίθσο, θαη δηαηεξείηαη απφ ηηο Δηαηξείεο ππνρξεσηηθψο γηα έλα έηνο απφ  
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο ε θαηαγξαθή θαηαζηξέθεηαη  
εθηφο αλ ηε δηαηήξεζε ηεο αηηεζεί ν νθεηιέηεο ή κεηά απφ θαηαγγειία απηνχ ε Γεληθή Γξακκαηεία  
Καηαλαισηή. Καηά ηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο ελεκεξψλεηαη ν νθεηιέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο  
ζπλνκηιίαο, ηε δηάξθεηα ηήξεζεο ηεο θαη φηη ε θαηαγξαθή γίλεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθψλ ηνπ  
δηθαησκάησλ θαη κφλν. Οη Δηαηξείεο ππνρξενχληαη λα ρνξεγνχλ ειεθηξνληθά αληίγξαθα ησλ  
θαηαγεγξακκέλσλ επηθνηλσληψλ κε ηνπο νθεηιέηεο ζηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε γηα ηα δεδνκέλα πνπ ηνλ  
αθνξνχλ ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ ή  
απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ ησλ Δηαηξεηψλ κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα ηνπο δεηεζεί.  
Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν δ' ηνπ λ. 2472/1997 ηνπ αξρείνπ  
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ε Δηαηξεία, ε νπνία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε  
γλσζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2472/1997. 
 
3. Ζ θαηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 2 επηηξέπεηαη, φηαλ νη Δηαηξείεο πξνβαίλνπλ, ζην πιαίζην  
αλάζεζεο απφ ηνπο δαλεηζηέο, ζε ξχζκηζε ή δηαθαλνληζκφ νθεηιήο, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ  
νθεηιέηε, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ παξνρήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο  
πξαγκαηνπνηεζείζαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. ηελ πεξίπησζε απηή νη Δηαηξείεο ππνρξενχληαη λα  
θνηλνπνηνχλ εληφο δέθα εκεξψλ ζηνλ νθεηιέηε πξαθηηθφ ηνπ δηαθαλνληζκνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε  
θαηά ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζχλαςε ξχζκηζεο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ επηδεηλψλεη ηε ζέζε ηνπ  
νθεηιέηε. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ νθεηιέηε θαη ν δηαθαλνληζκφο κε απηφλ δελ νδεγνχλ ζε αλαγλψξηζε  
ηεο νθεηιήο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε.» 
 
4. ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3758/2009 πξνζηίζεηαη κεηά ηε θξάζε «ηνπ  
παξφληνο» ε θξάζε «ή ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα» θαη ζην ηέηαξην εδάθην ηεο ίδηαο  
παξαγξάθνπ κεηά ηε θξάζε «ησλ Δηαηξεηψλ» ε θξάζε «ή ησλ άιισλ πξνζψπσλ» . ην ηέινο ηνπ  
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3857/2009 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 πνπ έρεη σο εμήο: 
 
«6. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 8 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο δαλεηζηέο φηαλ πξνβαίλνπλ ζε  
επαλαιακβαλφκελε ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο.» 
 
5. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3758/2009 κεηά ηε θξάζε «ζε βάξνο ησλ Δηαηξεηψλ»  
πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ησλ δαλεηζηψλ» θαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ πξνζηίζεληαη εδάθηα σο  
αθνινχζσο: 
 
«Δηδηθά γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ  
άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 απφ ηηο νπνίεο ζίγεηαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία  
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αξκφδηα είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ  
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Γηα ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα παξάγξαθνο.» 
 
6. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) κελψλ απφ  
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 
Άξζξν 37  
Έλαξμε ηζρχνο 
 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο  
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 
 
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή  
ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 
 
Αζήλα, 2 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΗΑ 
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