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AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και
δηµοσιονοµική εξυγίανση – θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Γενική παρουσίαση
Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση του δηµοσιονοµικού και µακροοικονοµικού επιπέδου της εθνικής οικονοµίας, το οποίο είναι απολύτως
κρίσιµο και καθοριστικό για το επίπεδο της επιχείρησης,
του νοικοκυριού, της ατοµικής κατάστασης και της ευηµερίας του κάθε Έλληνα πολίτη. Η Ελλάδα πρέπει να
βρει ξανά τη δηµοσιονοµική της ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, να αποκτήσει το πλεονέκτηµα των πρωτογενών
πλεονασµάτων από το επόµενο έτος και να είναι σε θέση, παρότι δανειζόµενη, να µετέχει ισότιµα και µε ισχυρό λόγο στη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους της και
τους διεθνείς συνοµιλητές της.
Για να επιτευχθούν οι κρίσιµοι αυτοί στόχοι, πρέπει
πρωτίστως να ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους εταίρους και πιστωτές και να αποδειχθεί η σταθερή προσήλωση στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της
χώρας. Με σκοπό τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής και των αντίστοιχων δεσµεύσεών
µας, προωθούνται µε το παρόν σχέδιο νόµου ρυθµίσεις
για την ανάπτυξη και την δηµοσιονοµική εξυγίανση της
χώρας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αντιστροφή
της σηµερινής δεινής οικονοµικής κατάστασης της χώρας µε βάση τις πραγµατικές δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας µε την κινητοποίηση όλων των
υγιών ζωντανών παραγωγικών δυνάµεων της χώρας.
Το γεγονός ότι ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και ο εφαρµοστικός νόµος µέσα στις προθεσµίες
που είχαν οριοθετηθεί, υπήρξε συµφωνία επί της διαδικασίας µε την αντιπολίτευση, όπως επίσης και ότι άµεσα
ανακοινώθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων µε ευρύτατη πολιτική συναίνεση, λειτούργησαν καταλυτικά στις πρόσφατες διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους µας. Κάθε πράξη συνέπειας έναντι των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ενισχύει την διαπραγµατευτική θέση της χώρας, συµβάλλει σε θετικότερα αποτελέσµατα και λειτουργεί ευεργετικά για τον κάθε Έλληνα πολίτη, του οποίου το προσωπικό βιοτικό επίπεδο είναι άµεσα και άρρηκτα συνυφασµένο µε το επίπεδο της εθνικής οικονοµίας.
Άµεση προτεραιότητα ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος
είναι η επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και η εφαρµογή του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων και των διορθωτικών µέτρων του 2011.
Στην προσπάθεια αυτή καλείται να συµβάλλει το σύνολο
των κοινωνικών και οικονοµικών δυνάµεων της χώρας.
Είναι προφανές ότι υπάρχει µια σηµαντική επιβάρυνση
στο µηνιαίο εισόδηµα κάθε πολίτη, κάθε οικογένειας, όµως, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος,
οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές και θα επηρεαστεί δραµατικά το εισόδηµα των Ελλήνων πολιτών
και οι προοπτικές για τις µελλοντικές γενιές. Για το λόγο
αυτό αποκτά βαρύνουσα σηµασία η αίσθηση ευθύνης,

σοβαρότητας και υπευθυνότητας στην έγκαιρη και απρόσκοπτη εφαρµογή των στόχων που έχουν τεθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, µε το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική
εξυγίανση της εθνικής µας οικονοµίας, σύµφωνα µε
τους στόχους του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής, αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, το οποίο φιλοδοξεί να οδηγήσει
σε θετικά δηµοσιονοµικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά αποτελέσµατα.
Στο Μέρος Α΄ καθορίζεται το πλαίσιο των τουριστικών
επενδύσεων µε ειδική πρόβλεψη για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την αναβάθµιση της χώρας στον τοµέα του
τουρισµού, δεδοµένου ότι ο τουρισµός είναι το πλέον
σηµαντικό όχηµα για την οικονοµική και κοινωνική ανάταξη της χώρας και ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία
για την ισόρροπη ανάπτυξή της σε περιφερειακό επίπεδο.
Στο Μέρος Β΄ αντιµετωπίζονται επί µέρους, εκκρεµή
ζητήµατα συνταξιοδοτικής, φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, διοικητικής οργάνωσης του Υπουργείου
Οικονοµικών και λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του
κρατικού µηχανισµού και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών µας στόχων. Και στο Μέρος Γ΄ ρυθµίζεται η αγορά
και η εποπτεία των τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τη διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος, της δηµοσίας τάξεως καθώς και την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.
Β. Ειδικότερα επί των Κεφαλαίων Α΄και Β΄
Γενικό µέρος
Αποτελεί κοινή επιδίωξη για την πολιτεία και των επιχειρήσεων, που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται στον τοµέα του τουρισµού, να τεθούν νέες βάσεις ανάπτυξης,
µε αλλαγή της νοοτροπίας που επί χρόνια πρυτάνευσε,
µε την ανοχή ή/και συνυπαιτιότητα του κράτους (π.χ. συστήµατα επιδοτήσεων, έλλειψη µεσο-µακροπρόθεσµου
στρατηγικού σχεδιασµού κ.λπ).
Ιστορικά, ο ελληνικός τουρισµός, έπειτα από µία εικοσαετία ανάπτυξης βασισµένης αποκλειστικά στο µοντέλο «ήλιος και θάλασσα» αντιµετωπίζει σήµερα µια σειρά
από προκλήσεις. Οι βασικότερες από αυτές έχουν ως εξής:
Άµβλυνση της εποχικότητας. Το 52% των αφίξεων στη
χώρα µας επικεντρώνεται στο 3ο τρίµηνο του έτους, ενώ
το µερίδιο του 1ου και του 2ου τριµήνου είναι στο 7% και
15% αντίστοιχα. Άµεσα ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία,
Τουρκία) παρουσιάζουν πολύ µικρότερη εποχικότητα, ενώ η Αίγυπτος έχει ισοµερή καταµερισµό των αφίξεων
στη διάρκεια του έτους.
Χαµηλή δαπάνη ανά επισκέπτη. Η Ελλάδα έχει χαµηλή
συνολική µέση δαπάνη ανά επισκέπτη (χαµηλότερη από
Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία), αλλά την υψηλότερη στη
κατηγορία «διαµονή – διατροφή».
Μικρός αριθµός ξενοδοχείων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδοµών. Το ποσοστό των ξενοδοχείων 4*
και 5* ανέρχεται µόνο στο 15% του συνόλου των ξενοδοχείων (3*=23%, 2*=46%, 1*=16%).
Χαµηλή διείσδυση διεθνών αλυσίδων επώνυµων ξενοδοχείων (brands). Η διείσδυση των ξενοδοχείων αυτών
στην Ελλάδα ανέρχεται µόλις στο 4% των µονάδων και
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στο 19% των κλινών, σε σύγκριση µε 25% και 40% αντιστοίχως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Παντελής απουσία σύγχρονων τουριστικών προϊόντων, όπως π.χ. τουριστική κατοικία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χώρα µας είναι εποχιακός προορισµός, µη ανταγωνιστικός σε επίπεδο κόστους υπηρεσιών, και µε σχετικά χαµηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υποδοµές και υπηρεσίες. Το υψηλό κόστος
που προκύπτει από µια σειρά ανελαστικών παραγόντων
µπορεί να αντισταθµιστεί µόνο µε την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης αγοραστικής ικανότητας, που µε
τη σειρά τους απαιτούν προϊόντα, υπηρεσίες και υποδοµές υψηλών προδιαγραφών.
Υπό το πρίσµα αυτό, ένα νέο τουριστικό προϊόν που εξυπηρετεί στρατηγικά την πολιτική για τουρισµό όλο το
χρόνο, σε όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσµο είναι η
τουριστική κατοικία. Για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτή
στόχευση απαιτείται η ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας του προσφερόµενου προϊόντος και η αναδιάρθρωση του τουριστικού χαρτοφυλακίου µε υπηρεσίες που θα
στοχεύουν σε ένα κοινό τουριστών/επισκεπτών που αναζητεί τις αυθεντικές εµπειρίες τις οποίες µπορεί να προσφέρει η χώρα µας. Η τουριστική κατοικία, διαµορφωµένη, ρυθµισµένη και εστιασµένη προς ένα τέτοιο κοινό
µπορεί να εξυπηρετήσει τη στόχευση αυτή, µε πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονοµία.
Διεθνώς, η τουριστική κατοικία αφορά σε αυτοτελή επιπλωµένη κατοικία, εντός λειτουργούντος τουριστικού
συγκροτήµατος υψηλών προδιαγραφών και προσφερόµενων υπηρεσιών. Οι ιδιόκτητες επιπλωµένων κατοικιών
συνυπάρχουν, στον ευρύτερο χώρο του ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος και στους κοινόχρηστους χώρους αυτού, µε αντίστοιχες επιπλωµένες κατοικίες του συγκροτήµατος που µισθώνονται ηµερησίως από τον διαχειριστή της τουριστικής επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια
και µορφή, η τουριστική κατοικία µε επιτυχία εφαρµόζεται σε αναπτυγµένους και αναπτυσσόµενους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως, αποτελώντας µία ιδιαίτερη και διακριτή κατηγορία τουριστικού προϊόντος και
υπηρεσίας. Μια κατηγορία που δηµιουργεί ιδιαίτερους
‘προορισµούς΄ µε τεράστια οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονοµία. Με το σκεπτικό αυτό, η ανάπτυξη αυτού του τύπου των τουριστικών κατοικιών αποτελεί επιχειρηµατικό αντικείµενο επένδυσης κορυφαίων διεθνών
ξενοδοχειακών αλυσίδων και brands.
Απαντώντας στην ανάγκη αυτή, το παρόν νοµοσχέδιο
εισάγει την τουριστική κατοικία και στη χώρα µας, µε τη
µορφή σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων (mixed use
resorts). Η λειτουργική µορφή της τουριστικής κατοικίας
που εισάγεται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις απαντά άµεσα σε δύο στρατηγικές απαιτήσεις της χώρας:
Τη προσέλκυση επενδύσεων, µε στόχο την ανάταξη
της εθνικής οικονοµίας.
Την αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισµού σε ένα
µακροπρόθεσµα βιώσιµο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, µε
στόχο την παραγωγή πλούτου και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας στο κλάδο.
Με τη δυνατότητα πώλησης µέρους των κατοικιών δηµιουργούνται για τον επενδυτή οι προϋποθέσεις µείωσης του χρόνου ανακύκλησης του αρχικού κεφαλαίου.
Επιπλέον, µε τις χρηµατοδοτικές εισροές από τις πωλήσεις, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να κάνει ποιοτικότερες και δαπανηρότερες κατασκευές.

Σε µία περίοδο που η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι πλην ελάχιστων -στατιστικώς ουδέτερων εξαιρέσεων- ουδεµία διεθνής ξενοδοχειακή αλυσίδα έχει αναλάβει τη διαχείριση ελληνικών
ξενοδοχείων στις πόλεις και κυρίως στους τουριστικούς
προορισµούς, διότι η ιδιοκτησία δεν δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτούµενες επενδύσεις που τίθενται ως
προϋπόθεση από τις διεθνείς αλυσίδες management. Αυτή η εξαίρεση αφορά µόνο την Ελλάδα, αφού το σύνολο
των ανταγωνιστικών Μεσογειακών προορισµών, εντός
και εκτός Ευρώπης, απολαµβάνει τα προνόµια που προσφέρουν οι διεθνείς αλυσίδες.
Επί των άρθρων 1 - 3
Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 δίδεται σαφής ορισµός των
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, µε την προσθήκη
σχετικών διατάξεων στην τουριστική νοµοθεσία και καθορίζεται το µέγιστο ποσοστό των δυνάµενων να µεταβιβασθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τµηµάτων του
σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των συνιδιοκτητών και τη λειτουργία του όλου συγκροτήµατος. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι στις ρυθµίσεις περί
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων µπορεί να υπάγονται, υπό προϋποθέσεις, και υφιστάµενα τουριστικά καταλύµατα. Σηµειώνεται ότι, ενόψει της ειδικής φύσεως
του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, ο θεσµός της
χρονοµίσθωσης δεν εφαρµόζεται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα που εισάγονται µε το άρθρο αυτό.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη
χωροθέτηση των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων,
σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις του εκάστοτε χωροταξικού σχεδιασµού. Σηµειώνεται ιδίως το γεγονός ότι η
χωροθέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων σε γήπεδα επιφανείας άνω των 800 στρεµµάτων είναι επιτρεπτή µόνο σε οργανωµένους τουριστικούς υποδοχείς
(Π.Ο.Τ.Α.). Αποσαφηνίζεται, επίσης, ειδικώς για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, το πολεοδοµικό καθεστώς
που τα διέπει και ιδίως ο συντελεστής δόµησης που είναι
ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και αρκετά µικρότερος (0,15) από αυτόν που ισχύει σήµερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός
σχεδίου (0,20).
Σηµειώνεται, προς άρση οποιασδήποτε τυχόν παρερµηνείας, ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα που εισάγονται µε τις προτεινόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου αποτελούν νέα τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά προϊόντα ξενοδοχειακού χαρακτήρα, αποτελούν δηλαδή µέρος µιας αµιγώς
τουριστικής επένδυσης και δεν έχουν σχέση µε συµβατικές (οικιστικές ή άλλες) αναπτύξεις. Τα πλεονεκτήµατα
που προκύπτουν από την ανάπτυξη του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, τόσο για τις περιοχές υποδοχής των
τουριστικών επενδύσεων µικτού τύπου όσο και για τη
χώρα συνολικά, είναι πολύ σηµαντικά και αφορούν ιδίως
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, αφού η χρήση
των τουριστικών κατοικιών θα διαχέεται σε όλους τους
µήνες του χρόνου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι θετικό
τόσο για τις περιοχές χωροθέτησης των τουριστικών κατοικιών όσο και για τις «κεντρικές» µονάδες των τουριστικών υποδοµών που περιλαµβάνουν και τουριστικές
κατοικίες (δηµιουργώντας µια αντίστοιχα διευρυµένη από χρονική άποψη ροή εσόδων, µέσω των υπηρεσιών
που παρέχει προς τους ιδιοκτήτες / χρήστες των τουρι-
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στικών κατοικιών).
Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών κατοικιών που αποτελούν τµήµα των µικτών επενδύσεων, λόγω της συχνής
διαµονής σε αυτές, αποκτούν εκ των πραγµάτων διασυνδέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες σε πολύ µεγαλύτερο
βαθµό απ΄ ότι οι κλασικοί τουρίστες. Το στοιχείο αυτό έχει προφανείς θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία, αλλά ενίοτε και στο κοινωνικό και πολιτισµικό πεδίο.
Μειώνεται επίσης η εξάρτηση από την κυµαινόµενη οικονοµική συγκυρία, αφού η επένδυση σε ένα συγκεκριµένο
τουριστικό κατάλυµα γίνεται εφάπαξ (σε περιόδους διαθέσιµου εισοδήµατος) και η διάθεση απόσβεσής της ενθαρρύνει τις µετακινήσεις προς αυτήν ακόµα και υπό
συνθήκες συρρίκνωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος. Ως
εκ τούτου, και τα «µητρικά» τουριστικά συγκροτήµατα
αλλά και οι περιοχές χωροθέτησής τους, όπως και οι τοπικές κοινωνίες, επωφελούνται από µια ζήτηση ακόµη και
σε περιόδους ύφεσης των κλασικών τουριστικών ροών.
Στόχος των προτεινόµενων ρυθµίσεων είναι η εξασφάλιση σηµαντικής και επαναλαµβανόµενης εισροής
κεφαλαίων από άµεσες ξένες επενδύσεις αλλά και η ενίσχυση της δραστηριότητας των εγχώριων παραγωγικών
κλάδων. Ως προς το τελευταίο σηµείο, µια εξαιρετικά
σηµαντική συνιστώσα είναι ο κατασκευαστικός τοµέας,
που θα τονωθεί από την ανάπτυξη των νέων προϊόντων,
και µε τη σειρά του θα λειτουργήσει προωθητικά για το
σύνολο της οικονοµίας. Συγχρόνως, διευρύνεται η γεωγραφική βάση του τουρισµού, επειδή τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που απαιτούνται για τη χωροθέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων δεν περιορίζονται στους
κλασικούς και ενίοτε κορεσµένους τουριστικούς πόρους
(θάλασσα, κλίµα) αλλά καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα.
Περιοχές της περιφέρειας, εκτός κλασικών τουριστικών
ροών, µπορούν έτσι να προσελκύσουν µικτές επενδύσεις, µε αποτέλεσµα µια πιο ισόρροπη χωρική ανάπτυξη.
Οι δε επιπτώσεις στην απασχόληση είναι εξίσου σηµαντικές, καθώς δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που
δεν περιορίζονται µόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά επεκτείνονται και κατά την διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, δεδοµένου ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα λειτουργούν συνδυαστικά και
δηµιουργούν πρόσθετη ζήτηση υπηρεσιών.
Η δηµιουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, έτσι όπως περιγράφεται στα άρθρα 1 και 2, αποτελεί ένα εργαλείο πολλαπλής αποθάρρυνσης και περιορισµού, µε θετικό τρόπο και όχι µε απαγορεύσεις, της ανοργάνωτης εκτός σχεδίου δόµησης. Και τούτο διότι οι
µεγαλύτερες επενδύσεις εµπεριέχουν από τη φύση τους
µια καλύτερη οργάνωση του χώρου σε µεγαλύτερη κλίµακα (ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτήρα του εργαλείου µέσω του οποίου υλοποιούνται), έχουν χαµηλότερες συνολικές πυκνότητες από αυτές στις οποίες οδηγεί
η εκτός σχεδίου δόµηση όταν υπάρχει µεγάλη πίεση, και
καθιστούν πολύ πιο δύσκολη την αυθαίρετη δόµηση, λόγω των µεγαλύτερων περιθωρίων ελέγχου στις µεγάλες
και «περίοπτες» αναπτύξεις. Παράλληλα, οι σύνθετες
τουριστικές επενδύσεις συµβάλλουν όχι µόνο στη βιώσιµη διαχείριση των πόρων και στην προστασία του φυσικού µας πλούτου, αλλά δίνουν και την ευκαιρία για την
ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Επίσης, µε το άρθρο 3, η Πολιτεία επιχειρεί να αντιµετωπίσει το χρόνιο πρόβληµα των πεπαλαιωµένων και εγκαταλελειµµένων τουριστικών καταλυµάτων που είτε
έχουν διακόψει την λειτουργία τους εδώ και πάρα πολλά

χρόνια, είτε υπολειτουργούν επειδή έχουν ανεγερθεί µε
προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
απαιτήσεις της ξενοδοχείας ή βρίσκονται σε περιοχές
που έχουν απωλέσει πλέον τον τουριστικό χαρακτήρα
τους ή περιοχές µε φθίνουσα ζήτηση σε τουριστικά καταλύµατα, αλλά αυξηµένη ζήτηση σε παραθεριστική κατοικία. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η οποία προκαλείται από την εγκατάλειψη υφιστάµενων εντός ή εκτός
σχεδίου παλαιών τουριστικών καταλυµάτων. Τα ποσά
αυτά αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο και διατίθενται
για προγράµµατα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης και προστασίας χώρων µε ιδιαίτερη πολιτιστική,
τουριστική και ιστορική σηµασία. Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα για την κατεδάφιση παλαιών τουριστικών
καταλυµάτων τα οποία συνδέονται µε τη δυνατότητα δόµησης του ακινήτου µε χρήση επίσης τουριστική. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα για τη δηµιουργία νέων
τουριστικών συγκροτηµάτων µε συντελεστή δόµησης έως 0,05, τα οποία θα αποτελούνται από τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και θα συνοδεύονται από µία, κατ΄
ελάχιστον, ειδική τουριστική υποδοµή.
Επί των άρθρων 4 – 7
Επίσης, µε το άρθρο 4 τροποποιείται και βελτιώνεται
το κανονιστικό καθεστώς των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) προκειµένου αφ’ ενός να προσαρµοσθεί προς τα κριθέντα από τη νοµολογία του ΣτΕ (ΣτΕ Ολοµ. 3396-3397/2010) και αφ’ ετέρου
να αντιµετωπισθούν λειτουργικά προβλήµατα που ανεφύησαν κατά την εφαρµογή του στην πράξη. Συγκεκριµένα, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των ΠΟΤΑ γίνεται πλέον µε προεδρικό διάταγµα, το περιεχόµενο του οποίου προσδιορίζεται µε σαφήνεια στον νόµο, ενώ παραλλήλως προβλέπεται ότι ο καθορισµός περιοχής ως
Π.Ο.Τ.Α. πρέπει να αποτελεί οπωσδήποτε αντικείµενο
προηγούµενης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
(ΣΠΕ), όπως απαιτεί η οδηγία 2001/42/ΕΚ και η εθνική
νοµοθεσία.
Ένας από τους βασικότερους και κρισιµότερους στόχους των προτεινοµένων ρυθµίσεων, πέραν της εισαγωγής στην τουριστική νοµοθεσία και συστηµατοποίησης
του προϊόντος της τουριστικής κατοικίας, είναι ο εξορθολογισµός, η απλοποίηση και η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις τουριστικές επενδύσεις. Για
τον σκοπό αυτό, προτείνονται ρυθµίσεις (άρθρο 7, παράγραφοι 5 και 6) που αποβλέπουν κυρίως στον καθορισµό
γενικών κανόνων δηµιουργίας και εγκατάστασης των
τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδοµής µε άµεση εφαρµογή σε όλες τις
περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για
τις περιπτώσεις όπου επέρχεται δυσµενής µεταβολή
των χρήσεων γης, η οποία αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής σε ορισµένες περιοχές. Στόχος της όλης ρύθµισης είναι να αποφευχθούν µη νόµιµες µεταβολές του πολεοδοµικού καθεστώτος που µπορεί να πλήξουν την εµπιστοσύνη των επιχειρηµατιών του
τουριστικού τοµέα και την ασφάλεια δικαίου των τουριστικών επενδύσεων, δηµιουργώντας διοικητικές προστριβές και δικαστικές αµφισβητήσεις.
Οι ρυθµίσεις για την επίσπευση της αδειοδοτικής διαδικασίας των τουριστικών επενδύσεων ολοκληρώνονται
µε τρεις σηµαντικές θεσµικές ρυθµίσεις που εµπεριέχο-
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νται στα άρθρα 5 και 6: α) την ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας
Προώθησης Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ, που θα
λειτουργεί ως «υπηρεσία µιας στάσεως» για τη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων, β) την ίδρυση αυτοτελούς πολεοδοµικού γραφείου στον ΕΟΤ, το οποίο θα
επιλαµβάνεται της έκδοσης και αναθεώρησης των οικοδοµικών αδειών για τις µεγάλες ή σύνθετες τουριστικές
επενδύσεις και γ) τη σύσταση Κεντρικής Συντονιστικής
Οµάδας για τις τουριστικές επενδύσεις µε εκπροσώπους
των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού. Εργο της οµάδας είναι ο συντονισµός και η επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας των 2 υπουργείων (χωροθέτηση, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πολεοδοµική αδειοδότηση, κ.λπ.) και η
επίλυση σχετικών διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων.
Περαιτέρω, µε τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και
4 του άρθρου 7 αντιµετωπίζονται θέµατα εφαρµογής του
ισχύοντος Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό τα οποία αφορούν κατά σειρά τη ρύθµιση της τύχης
των τουριστικών επενδύσεων που είχαν ήδη εξοπλιστεί
µε άδειες των αρµοδίων αρχών κατά τον χρόνο εγκρίσεως του ως άνω πλαισίου, την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του ως άνω Ειδικού Πλαισίου των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί µέχρι την 1η
Σεπτεµβρίου 2008 και αφορούν πυρόπληκτες περιοχές
και, τέλος, την κατάργηση της παραγράφου Γ του άρθρου 10 του πιο πάνω πλαισίου, τα θέµατα της οποίας
ρυθµίζονται πλέον ειδικώς και πλήρως από το παρόν
σχέδιο νόµου.
Τέλος, µε τις παραγράφους 7 έως και 10 του άρθρου 7
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την τακτοποίηση θεµάτων για τα ακίνητα της ΕΤΑ, προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιοποίησης µε στόχο την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα αναβαθµίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Για το
σκοπό αυτό επιδιώκεται η συνεργασία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού µε τα συναρµόδια Υπουργεία,
µε σκοπό το συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται
για την έγκριση εκτέλεσης έργων στον αιγιαλό, την παραλία και τη θάλασσα προς εξυπηρέτηση τουριστικών
σκοπών, σε ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική
Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό,
και µε τη σύµφωνη γνώµη της δηµιουργούµενης διατοµεακής Επιτροπής, επιταχύνονται οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των εν λόγω έργων και επιτυγχάνεται η
προσέλκυση επενδυτών για την αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας χάριν του δηµοσίου συµφέροντος. Αναλόγως, λαµβάνεται µέριµνα για τα δηµόσια κτήµατα,
περιλαµβανοµένου του αιγιαλού και της παραλίας, που
ευρίσκονται µεταξύ ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή διοίκηση και διαχείριση στην ΕΤΑ και της ακτογραµµής, τα οποία χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως ως Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα και η διοίκηση και διαχείρισή
τους περιέρχεται χωρίς άλλη πρόσθετη γραφειοκρατική
διαδικασία στην ΕΤΑ, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο
συνολικός και ολοκληρωµένος σχεδιασµός τουριστικής
αξιοποίησης των εν λόγω δηµοσίων κτηµάτων.

Δ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Γ΄
Γενικό Μέρος
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, καταργούνται ανενεργείς από πολλού χρόνου διατάξεις των συνταξιοδοτικών κωδίκων του Δηµοσίου και τροποποιούνται επιµέρους διατάξεις των κωδίκων αυτών, ώστε να καταστούν
περισσότερο λειτουργικές. Περαιτέρω τροποποιούνται
διατάξεις του ν. 3865/2010, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ζητήµατα που προέκυψαν κατά την πρακτική εφαρµογή τους, ρυθµίζεται το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των µετατασσοµένων από τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα σε φορείς που διέπονται από άλλο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς, αντιµετωπίζονται ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέµατα εργαζοµένων Ν.
Π.Δ.Δ. και αναδιαρθρώνεται η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και να µειωθεί ο χρόνος εξέτασης υποθέσεων αρµοδιότητάς της καθώς και
το λειτουργικό και διοικητικό της κόστος.
Επί του άρθρου 8
Με τις διατάξεις της παρ. 1, επιχειρείται η εξάλειψη
ερµηνευτικών-λειτουργικών προβληµάτων, που έχουν ανακύψει µετά την υπαγωγή από 1.1.1985 των δηµοτικών
και κοινοτικών υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου, δυσχεραίνοντας το έργο των αρµοδίων Δ/νσεων της Υπηρεσίας Συντάξεων.
Η επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 3865/2010, συνίσταται στο ότι το προσλαµβανόµενο
από 1.1.2011 προσωπικό στους Δήµους, υπάγεται βάσει
αυτών στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως και όλοι οι προσλαµβανόµενοι στο Δηµόσιο από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία) και κατά συνέπεια δεν ισχύουν γι΄ αυτό οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή του ν. 2084/1992,
κατά περίπτωση.
Με τις διατάξεις της παρ. 2, καλύπτεται και τυπικά η
ενσωµάτωση στο συντάξιµο µισθό των µελών ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ του επιδόµατος βιβλιοθήκης το οποίο καταβάλλεται µε τις αποδοχές τους, αφού η αρµόδια Δ/νση Κανονισµού Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., ερµηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 µε τις οποίες ενσωµατώθηκε το ανωτέρω επίδοµα στις συντάξιµες αποδοχές των µελών ΔΕΠ των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των
Τ.Ε.Ι. και µετά από σύµφωνη γνώµη του Νοµικού Συµβούλου στην Υπηρεσία Συντάξεων, είχε ήδη ενσωµατώσει το επίδοµα αυτό στο συντάξιµο µισθό των µελών ΕΠ
της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Με τις διατάξεις της παρ. 3, καθορίζεται ο συντάξιµος
µισθός των συµβούλων και µόνιµων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι) που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του προαναφερόµενου νόµου.
Ο καθοριζόµενος µε τις προτεινόµενες διατάξεις συντάξιµος µισθός, ταυτίζεται µε το συντάξιµο µισθό που
ελάµβαναν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Με τις διατάξεις της παρ. 4, επαναδιατυπώνονται οι
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, ώστε να αποσαφηνισθεί πλήρως ότι: α) όσοι υπάλληλοι έ-
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χουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι την
31.12.2010 δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές και β) ο
αναγνωριζόµενος µε βάση τις διατάξεις αυτές χρόνος
παιδιών, για όσους θεµελιώνουν, µε συνυπολογισµό του
χρόνου αυτού, δικαίωµα σύνταξης µέχρι την 31.12.2010,
λαµβάνεται υπόψη µόνο για τη θεµελίωση δικαιώµατος
σύνταξης και όχι και για την προσαύξηση αυτής. Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν επιβεβληµένες γιατί και στις δύο
προαναφερόµενες περιπτώσεις δεν διαψεύδονται οι συνταξιοδοτικές προσδοκίες των ανωτέρω υπαλλήλων, αλλά αντιθέτως εξακολουθούν να υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν πριν την ισχύ του ν. 3865/
2010.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 5, προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου που έχει αποτελέσει προσόν διορισµού και για την οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 1405/1983 (διαδοχική ασφάλιση), πρακτική άλλωστε
που ακολουθείται από τις αρµόδιες Διευθύνσεις συντάξεων από την 1.1.1993 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
ν. 2084/1992). Με τις ίδιες διατάξεις θεσπίζεται ότι για
το συντάξιµο του χρόνου που διανύθηκε σε Χώρα µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του αν ο χρόνος
αυτός αποτέλεσε προσόν διορισµού για την πρόσληψη
του υπαλλήλου στην Ελλάδα, έχουν εφαρµογή οι οικείοι
Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική
ασφάλιση και όχι το Ελληνικό δίκαιο, δεδοµένου ότι από
25.10.1998 ηµεροµηνία επέκτασης των διατάξεων των
Ευρωπαϊκών Κανονισµών 1408/71 και 574/72 για την ασφάλιση των εργασιακά µετακινούµενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκύψει διοικητική αλλά και δικαστική διχογνωµία ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο στις
περιπτώσεις επικάλυψης των σχετικών διατάξεων.
Με τις διατάξεις της παρ.6 επιχειρείται ο επαναπροσδιορισµός του συνολικού ποσού της σύνταξης που κανονίζεται µε βάση τις διατάξεις του ν. 3029/2002. Ο επαναπροσδιορισµός αυτός θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κατατείνει στο ίδιο αποτέλεσµα (δηλ. στο ίδιο συνολικό ποσό σύνταξης) µε βάση όµως συνταξιοδοτικά «γνωρίσµατα» (Μισθολογικό Κλιµάκιο και χιλιοστά)
δηµοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί µε βάση την ισχύουσα µέχρι 31.12.2007 (πριν
την ισχύ του ν. 3029/2002) συνταξιοδοτική νοµοθεσία.
Έτσι ο συνταξιούχος αυτός στο εξής θα αναγνωρίζεται
ως συνταξιούχος του Δηµοσίου µε Μ.Κ. και χιλιοστά που
προκύπτουν από το άθροισµα των δύο διαφορετικά υπολογιζόµενων χρόνων ασφάλισης (προ και µετά την
31.12.2007) και κάθε φορά που θα αυξάνεται ή θα αναπροσαρµόζεται η σύνταξη δηµοσίου υπαλλήλου µε τα ίδια «χαρακτηριστικά», θα αυξάνεται ή θα αναπροσαρµόζεται κατά ενιαίο τρόπο και η σύνταξη που έχει κανονισθεί µε βάση τις διατάξεις του ν. 3029/2002. Η λύση αυτή προκρίθηκε δεδοµένου ότι υπάρχει προηγούµενο εφαρµογής παρεµφερών µε τις ανωτέρω διατάξεων, που
αφορούν την κοινή διαδοχική ασφάλιση (παρ. 10, άρθρο
5 του ν. 2703/1999) και εποµένως έχει ενσωµατωθεί
στην πρακτική της Υπηρεσίας Συντάξεων και της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων.
Με τις διατάξεις της παρ. 7, τροποποιούνται οι διατάξεις πληρεξουσιότητας του π.δ. 169/2007, έτσι ώστε αφ’
ενός µεν να διευκρινιστεί ότι για µείζονα θέµατα (αναγνώριση δικαιώµατος σύνταξης ή επιδόµατος κλπ) το ειδικό πληρεξούσιο που ορίζεται από αυτές είναι πληρε-

ξούσιο που συντάσσεται ενώπιον συµβολαιογράφου, αφ’
ετέρου δε ορίζεται ότι για ελάσσονα ζητήµατα, αρκεί η
υποβολή εξουσιοδότησης θεωρηµένη µε το γνήσιο της
υπογραφής από Δηµόσια Αρχή και προκειµένου για κατοίκους εξωτερικού από την οικεία Προξενική Αρχή.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3865/
2010 µε τις οποίες από 1.1.2011, αυξάνονταν τα έτη υπηρεσίας από 18 ή 20 κατά περίπτωση, σε 25, µετά τη
συµπλήρωση των οποίων, µπορούσε να διπλασιαστεί ο
χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ή καταδυτικής ενέργειας κ.λπ.. Με τις
προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 8, η κατά τα ανωτέρω
αύξηση των ετών γίνεται σταδιακά σε βάθος 5ετίας, ώστε να µην υπάρξει βίαιη προσαρµογή των υπαγοµένων
στις διατάξεις αυτές, δεδοµένων και των ιδιαιτεροτήτων
που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 9, επαναδιατυπώνονται οι
διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, περί ανωτάτου ορίου σύνταξης ώστε να απλουστευθούν και να είναι
δυνατή η ευχερής εφαρµογή τους. Έτσι:
α) ορίζεται ότι κατ΄ εξαίρεση το ποσό της µηνιαίας σύνταξης µπορεί να υπερβαίνει το µηνιαίο συντάξιµο µισθό, µόνο στην περίπτωση που η σύνταξη προσαυξάνεται µε πτητικά κ.λ.π. εξάµηνα ή υπολογίζεται µε βάση τις
διατάξεις των νόµων 1897/1990 και 1977/1991 (θύµατα
τροµοκρατίας), οπότε για την κατά τα ανωτέρω σύγκριση, το ποσό του µηνιαίου συντάξιµου µισθού προσαυξάνεται κατά 50% (παρ. α) και
β) ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου
που λαµβάνουν και άλλη σύνταξη από το Δηµόσιο ή από
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, το ακαθάριστο ποσό της σύνταξής τους ή το
άθροισµα των ακαθάριστων ποσών συντάξεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου µε 35 χρόνια
υπηρεσίας, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3670/2008, ειδικά δε για τους δικαστικούς λειτουργούς όπως οι αποδοχές αυτές ισχύουν σήµερα.
Με τις διατάξεις της παρ. 10, επαναδιατυπώνονται οι
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56
του π.δ 169/2007 οι οποίες προστέθηκαν µε τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, ώστε να αποσαφηνισθούν και να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 11:
α) Αυστηροποιούνται οι διατάξεις του β΄ εδαφίου της
υποπερίπτωσης αα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56
του π.δ. 169/2007, που προβλέπουν ότι τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης δεν ισχύουν όταν ο υπάλληλος έχοντας θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης, αποχωρεί από την
υπηρεσία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης και καθίσταται εν τω µεταξύ ανίκανος κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%. Με τις προτεινόµενες διατάξεις, στις ανωτέρω περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου
να καταβληθεί άµεσα η σύνταξη, πέραν του ποσοστού ανικανότητας που προϋπήρχε προστίθεται και η προϋπόθεση της ανικανότητας για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος (περ. α΄).
β) Καταργούνται από 1.1.2013 οι ειδικές διατάξεις που
παρέχουν στο φυλακτικό προσωπικό των καταστηµάτων
κράτησης καθώς και στους παιδονόµους των ιδρυµάτων
αγωγής ανηλίκων, τη δυνατότητα καταβολής σύνταξης
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (περίπτωση β) και ορίζεται ό-
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τι το προαναφερόµενο προσωπικό, εξισώνεται, από
1.1.2013 ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής του
µε τους τακτικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου (περίπτωση γ΄).
Οι διατάξεις αυτές κρίνονται επιβεβληµένες, αφού µετά το ν. 3865/2010, καµία κατηγορία υπαλλήλων-λειτουργών του Δηµοσίου δεν συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Με τις διατάξεις της παρ. 12 καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, δεδοµένου ότι έχουν καταστεί ανενεργείς.
Επειδή έχει παρατηρηθεί σε ευρεία κλίµακα το φαινόµενο της ανάκλησης πράξεων αναγνώρισης συντάξιµου
χρόνου µετά από νέα αίτηση του ενδιαφεροµένου ή υποβολή άλλης αίτησης για την εκ νέου αναγνώριση περιορισµένου χρόνου ως συντάξιµου κ.ο.κ., µε τις διατάξεις
της παρ. 13, τίθενται περιορισµοί στην ανάκληση των
πράξεων αναγνώρισης συντάξιµου χρόνου, προκειµένου
να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των αρµοδίων διευθύνσεων της υπηρεσίας συντάξεων και να περιοριστεί
το σχετικό διοικητικό κόστος. Ειδικά οι πράξεις που έχουνε εκδοθεί µε βάση τις διατάξεις του ν. 1405/1984
µπορεί να ανακληθούν εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού
µπορεί να χρησιµεύσει για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από το Δηµόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αυτονόητο είναι, ότι οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που οι αναγνωριστικές πράξεις έχουν εκδοθεί µη σύννοµα ή υπάρχουν
σε αυτές λάθη (υπολογιστικά, ονοµατεπώνυµο κλπ).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 ορίζεται ότι το ποσό το οποίο πρέπει να επιστραφεί, προκειµένου να αναγνωριστεί συντάξιµος ο χρόνος απασχόλησης εκτός του Δηµοσίου, όσων υπαλλήλων έχουν διορισθεί µέχρι 31.12.1982, παρακρατείται από τις αποδοχές
τους ή τη σύνταξή τους, κατά περίπτωση, σε µηνιαίες
δόσεις. Εφόσον η αναγνώριση διενεργηθεί µετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου το ποσό της κάθε δόσης
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ¾ της αύξησης
της σύνταξης που προκύπτει µετά την εφαρµογή των
προαναφερόµενων διατάξεων του ν. 1405/1983.
Επειδή οι διατάξεις αυτές δηµιουργούν υπολογιστικά
και λειτουργικά προβλήµατα µε διοικητικό κόστος για
την Υπηρεσία Συντάξεων, κρίθηκε σκόπιµη η τροποποίησή τους και έτσι µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ.
14 ορίζεται ότι το παρακρατούµενο από την σύνταξη
σύµφωνα µε τα ανωτέρω µηνιαίο ποσό, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ¾ της µηνιαίας δόσης που παρακρατείται για τον ίδιο λόγο από τις αποδοχές του εν ενεργεία υπαλλήλου.
Σηµειώνεται ότι µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιµηκύνεται κατά τι, επ΄ ωφελεία του συνταξιούχου, ο αριθµός των καταβαλλόµενων δόσεων.
Επί του άρθρου 9
Με τις διατάξεις της παρ. 1:
α) παρέχεται το δικαίωµα σε όσους έχουν ασφαλισθεί
για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά και θεµελιώνουν
δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2013 και µετά, να λαµβάνουν
σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας
τους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συµπληρώσει 40 ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Οι
διατάξεις αυτές κρίνονται επιβεβληµένες, προκειµένου

να εξισωθούν ως προς το δικαίωµα σύνταξης µε τους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δηµοσίου που έχουν ασφαλισθεί µέχρι 31.12.1992 (περίπτωση α).
β) επεκτείνονται για λόγους ισότητας και σε όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά,
οι ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τους βαριά αναπήρους (τυφλοί, τετραπληγικοί, νεφροπαθείς κ.λ.π) και οι
οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης
των προσώπων αυτών µε τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και τον υπολογισµό
της σύνταξής τους µε βάση τα 35 έτη υπηρεσίας (περιπτώσεις β΄ και γ΄).
Με τις διατάξεις της παρ. 2:
α) Προβλέπεται ότι, για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, που προσλαµβάνονται από
1.1.2011 και µετά, για τους οποίους προκύπτει σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο
Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Μηχανικοί, γιατροί κ.λπ.), έχουν εφαρµογή, ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς τους οι καταστατικές
διατάξεις των τοµέων του Ταµείου αυτού (περ. α).
β) Παρέχεται η δυνατότητα στους στρατιωτικούς που
έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική, λόγω της
ιδιότητάς τους, ασφάλιση στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων (Μηχανικοί, γιατροί κ.λπ.), να ασφαλίζονται και στο Δηµόσιο κατόπιν επιλογής τους, µε ανάλογη προαιρετική υπαγωγή τους και στα αντίστοιχα Μετοχικά Ταµεία, στην περίπτωση δε αυτή, τροποποιείται
ανάλογα η κατά ιδιότητα ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ ή
στο ΤΣΑΥ, µε υποχρεωτική υπαγωγή στην Ειδική Προσαύξηση του πρώτου και µε εξαίρεση από τον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων του δεύτερου.
Σε περίπτωση που έχουν ασφαλιστεί από την κατάταξή τους µέχρι και την ισχύ του νόµου αυτού στο Δηµόσιο
και επιθυµούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σε αυτό προαιρετικά, οι εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ
του Δηµοσίου θεωρούνται εισφορές υπέρ της προαιρετικής ασφάλισης, ενώ εάν δεν επιθυµούν να υπαχθούν
προαιρετικά στο Δηµόσιο καθώς και στους φορείς – τοµείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, οι εισφορές
που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Δηµόσιο και στους αντίστοιχους φορείς – τοµείς επικουρικής
ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στους Τοµείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Υγειονοµικών των κλάδων κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. προκειµένου να τακτοποιηθεί η ασφάλισή τους.
Ταυτόχρονα, ρυθµίζονται ανακύπτοντα ασφαλιστικά
ζητήµατα και ορίζεται σε περίπτωση ελλείποντος ασφαλιστικού χρόνου, η κατά περίπτωση καταβολή ή µη ασφαλιστικών εισφορών (περίπτωση β).
Με τις διατάξεις της παρ. 3:
α) επεκτείνονται οι ευεργετικές διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 3 του ν. 3865/2010 και στη χήρα σύζυγο και στα τέκνα παθόντων ή φονευθέντων λόγω βίαιου συµβάντος, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
1977/1991 (περίπτωση α΄).
β) διορθώνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4,
της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 1 του άρθρου 5 και των παρ. 5 και 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 επειδή στις διατάξεις αυτές είχαν, εκ παραδροµής,
περιληφθεί (περιπτώσεις β΄ και δ΄) ή απαλειφθεί (περι-
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πτώσεις γ΄ και ε΄) στοιχεία τα οποία είτε αλλοίωναν το
νόηµα των διατάξεων αυτών είτε δηµιουργούσαν συντακτικό και κατά συνέπεια νοηµατικό πρόβληµα.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/
1992 προβλέπεται η κατά παρέκκλιση, από τις ισχύουσες
γενικές διατάξεις, θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε την συµπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας και προκειµένου για γυναίκες υπαλλήλους
του 60ού.
Επειδή µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του
ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί µέχρι 31.12.2010 δεν υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου αυτού (άρθρο 6 του ν. 3865/2010) και προς
αποφυγή παρερµηνειών των διατάξεων αυτών, προτείνονται οι διατάξεις της παρ. 4 µε τις οποίες ορίζεται ότι
η κατά τα ανωτέρω κατά παρέκκλιση θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης συντελείται µε την συµπλήρωση 15ετούς πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 65ου έτους της ηλικίας και προκειµένου για γυναίκες υπαλλήλους του 60ού. Οι προτεινόµενες διατάξεις εναρµονίζονται και µε τις διατάξεις της περ. α΄ των παρ. 1 και 3 των
άρθρων 3 και 7, αντίστοιχα, 2084/1992 µε τις οποίες
προβλέπεται ότι όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά
από 1.1.1993 και µετά θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση 15ετούς πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 65ου έτους της ηλικίας. Δηλαδή
στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 υπάγονται όσοι έχουν συµπληρώσει κατά την
31.12.2010 15ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το
65ο έτος της ηλικίας και προκειµένου για γυναίκες υπαλλήλους το 60ο (περιπτώσεις α΄ και β΄).
Σηµειώνεται ότι ήδη µε τις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 το κατά τα
ανωτέρω όριο ηλικίας των γυναικών υπαλλήλων (60ο) έχει αυξηθεί από 1.1.2011 στο 65ο.
α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 3863/2010, ο επιζών σύζυγος λαµβάνει την εκ
µεταβιβάσεως σύνταξη λόγω θανάτου χωρίς περιορισµούς για µία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας
προβλέπεται περιορισµός της σύνταξης αυτής εφόσον
εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει και άλλη σύνταξη κατά 50% ή 30%, σε περίπτωση που είναι κάτω ή
άνω των 65 ετών αντίστοιχα.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ του προαναφερόµενου άρθρου, σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαµβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες της
µίας εκ µεταβιβάσεως συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή
επικουρικές, µπορεί να επιλέξει τη σύνταξη στην οποία
θα γίνει ο ανωτέρω περιορισµός.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3865/
2010, επεκτάθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.
2676/1999 και στους επιζώντες συζύγους που λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο, όχι όµως και αυτές της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και νόµου και εποµένως τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν το δικαίωµα επιλογής της σύνταξης που θα περικοπεί.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ 5 παρέχεται
το προαναφερόµενο δικαίωµα επιλογής και στους επιζώντες συζύγους που λαµβάνουν σύνταξη είτε κατά µετα-

βίβαση είτε εξ ιδίου δικαιώµατος από το Δηµόσιο και σύνταξη, γενικά, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης (περίπτωση α΄).
β) Με το άρθρο 13 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999,
όπως αυτές ίσχυαν µετά την αντικατάσταση τους µε το
άρθρο 4 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210) και ρυθµίστηκε ενιαία
το θέµα της χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα των συζύγων, έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται οι
εν λόγω δικαιούχοι µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής (15.7.2010)
και εφεξής, για τις περιπτώσεις που ο θάνατος επέλθει
µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Συγκεκριµένα, µε την παρ.4 του ίδιου ανωτέρω αναφερόµενου άρθρου ορίζεται ρητά προς αποφυγή αµφισβητήσεων ότι, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και στους φορείς και τοµείς επικουρικής ασφάλισης, οι ασφαλισµένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου και αφορά µόνον τις περιπτώσεις εκείνες που ο θάνατος έχει επέλθει µετά την έναρξη ισχύος του νόµου
(15.7.2010).
Με την ανωτέρω ρύθµιση δεν καλύπτονται από τους
προαναφερόµενους επικουρικούς φορείς και τοµείς οι
περιπτώσεις των προσώπων στα οποία, από 1.1.2008 και
µετά, έχουν χορηγηθεί δύο συντάξεις από το Δηµόσιο,
µία εξ΄ ιδίου δικαιώµατος και µία από µεταβίβαση λόγω
θανάτου του/της συζύγου, επειδή ο θάνατος έχει επέλθει πριν τις 15.7.2010.
Έτσι, για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ προσώπων
που τελούν σε όµοια κατάσταση, µε τις διατάξεις της
περ. β΄ της παρ. 5, παρέχεται η δυνατότητα, στους επιζώντες των συζύγων που έχουν δικαιωθεί κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 9 του ν. 3620/2007 εκ µεταβιβάσεως σύνταξη από το Δηµόσιο, να δικαιωθούν για την αυτή
αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό φορέα – τοµέα
τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία που έχει επέλθει
ο θάνατος, κατά τα οριζόµενα και µε τους περιορισµούς
που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του
ν. 3863/2010.
γ) Μειώνεται η σύνταξη που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, µε την εισαγωγή των παραµέτρων της διαφοράς ηλικίας µεταξύ των συζύγων και της διάρκειας του εγγάµου βίου τους.
Η θέσπιση της διάταξης αυτής κρίθηκε επιβεβληµένη,
προκειµένου να αποφευχθούν εικονικοί γάµοι, οι οποίοι
επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε υψηλά ποσά σύνταξης για πληθώρα ετών. Σηµειώνεται, ότι ανάλογες διατάξεις διέπουν και τον Κανονισµό Υπηρεσιακής
Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος ως προς το συνταξιοδοτικό του σκέλος είναι το πλέον ευνοϊκό συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα (περίπτωση γ΄).
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρµογή
για όσα δικαιώµατα γεννηθούν µετά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού.
Με τις διατάξεις της παρ. 6:
α) επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (περίπτωση α΄) και
β) επεκτείνεται και στους στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά,
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η δυνατότητα να αναγνωρίζουν µε την καταβολή των
προβλεποµένων ασφαλιστικών εισφορών, τον ελάχιστο
χρόνο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (περίπτωση β΄).
Με τις διατάξεις της παρ. 7, ορίζεται ότι οι διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρµογή και σε υπαλλήλους ν. π.δ.δ. των ο.τ.α. µε προϋπηρεσία σε άλλα ν. π.δ.δ., οι οποίοι ενώ διέπονται για τη
συνταξιοδότησή τους από τις διατάξεις που ισχύουν για
τους δηµόσιους υπαλλήλους, προκειµένου να αναγνωρίσουν την προαναφερόµενη προϋπηρεσία υποβάλλονται
στη βάσανο της υπαγωγής τους στις ειδικές διατάξεις
του ν. δ. 164/1973, διαδικασία που έχει ως συνέπεια πέρα από το αυξηµένο διοικητικό κόστος, την καθυστέρηση στην απονοµή της σύνταξής τους, καθώς και την αναίτια οικονοµική τους επιβάρυνση.
Με τις διατάξεις της παρ. 8, καταργούνται οι διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1976/1991 µε τις οποίες
προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης των γιατρών
Ε.Σ.Υ. εφόσον αυτοί µετά τη συνταξιοδότησή τους ασκούν το επάγγελµα του γιατρού, αφού αυτές έχουν
κατ΄ επανάληψη κριθεί ως αντισυνταγµατικές από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Άλλωστε, µετά την επέκταση των
σχετικών περιοριστικών διατάξεων που αναστέλλουν ή
µειώνουν κατά περίπτωση την καταβαλλόµενη σύνταξη
σε όλους τους εργαζόµενους υπαλλήλους, δεν υφίσταται καµία ουσιαστική βάση για τη διατήρηση των καταργουµένων διατάξεων σε ισχύ.
Με τις διατάξεις της παρ. 9, προβλέπεται ότι οι άγαµες
ή διαζευγµένες θυγατέρες, η καταβολή της σύνταξης
των οποίων αναστέλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του
π.δ. 169/2007, διατηρούν την υγειονοµική περίθαλψη
του Δηµοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης από άλλο φορέα και εφόσον καταβάλλουν οι ίδιες τις σχετικές κρατήσεις.
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007, «Κώδικας Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ»,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, παρέχεται η δυνατότητα να επιλεγούν από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊστάµενων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ως προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων όλοι
οι υπάλληλοι των δηµοσίων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στο
βαθµολογικό σύστηµα του Κώδικα Δηµοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ν. π.δ.δ..
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 10, ορίζεται
ότι ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων που κατά τα ανωτέρω επιλέγησαν ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης σε Ν.Π.Δ.Δ. και αποσπάστηκαν σε αυτά, λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε
συνέπεια παρέχοντας τη δυνατότητα κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους σαν να είχαν επιλεγεί Γενικοί Διευθυντές στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, µε τους όρους των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, οι οποίες και ρυθµίζουν τη συνταξιοδότηση των Γενικών Διευθυντών από το Δηµόσιο.
Με τις διατάξεις της παρ. 11, παρέχεται η δυνατότητα
σε υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και σε υπαλλήλους λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.

που µετατάσσονται ή µεταφέρονται ή εντάσσονται σε
φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν µέχρι τη µετάταξη, τη µεταφορά ή την ένταξή τους,
προκειµένου να µη διαψευσθούν οι συνταξιοδοτικές
τους προσδοκίες, να διατηρήσουν, κατόπιν επιλογής
τους, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής
περίθαλψης που είχαν στον φορέα από τον οποίο προέρχονται και όλη η εφ΄εξής υπηρεσία τους στη νέα τους
θέση, να θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.
Με τις διατάξεις των παρ. 12,13 και 14 επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3896/2010, των
παρ. 10 και 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 κατά το
µέρος που αφορούν συνταξιούχους του Δηµοσίου, προκειµένου να περιβληθούν τον τύπο των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγµατος.
Επί του άρθρου 10
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, τροποποιούνται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 και καθίστανται
ως επί το πλείστον ευνοϊκότεροι οι όροι χορήγησης εκ
µεταβιβάσεως σύνταξης στους διαζευγµένους µετά το
θάνατο των πρώην συζύγων τους, από τους φορείς κύριας ασφάλισης και το Δηµόσιο.
Συγκεκριµένα:
1. Οι διαζευγµένοι θα µπορούν να λάβουν πλην της κύριας και επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου των πρώην
συζύγων τους (παρ. 1).
2. Δεν απαιτείται πλέον 15ετής διάρκεια του έγγαµου
βίου αλλά 10ετής, µέχρι τη λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση (παρ. 2).
3. Αυξάνεται το προβλεπόµενο όριο εισοδήµατος που
δεν πρέπει να υπερβαίνει ο διαζευγµένος, προκειµένου
να δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου του πρώην συζύγου. Ειδικότερα, το εισόδηµα του διαζευγµένου δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των ετήσιων συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α.
στους ανασφάλιστους υπερήλικες (παρ. 3).
4. Διαφοροποιείται το ποσοστό της σύνταξης που λαµβάνει ο διαζευγµένος, ανάλογα µε τη διάρκεια του έγγαµου βίου. Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο επιζών σύζυγος
δικαιούται το 70% της εκ µεταβιβάσεως σύνταξης λόγο
θανάτου και ο διαζευγµένος το 30% αυτής. Σε περίπτωση που ο έγγαµος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το
δικαιούµενα ποσοστά καθορίζονται σε 60% και 40% αντίστοιχα. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, τα δικαιούµενα
ποσοστά σύνταξης κλιµακώνονται ανάλογα µε τη διάρκεια του έγγαµου βίου. Εφόσον ο γάµος έχει διαρκέσει
10 έτη, ο επιζών σύζυγος λαµβάνει το 75% της σύνταξης θανάτου και ο διαζευγµένος το 25% αυτής. Για κάθε
επιπλέον έτος έγγαµου βίου το ποσοστό σύνταξης που
δικαιούται ο επιζών σύζυγος, µειώνεται κατά 1%, ενώ
αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό που δικαιούται ο διαζευγµένος. Έτσι, εάν για παράδειγµα, ο έγγαµος βίος έχει διαρκέσει 28 έτη, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το
57% της σύνταξης θανάτου και ο διαζευγµένος το 43%
αυτής. Σε περίπτωση που ο έγγαµος βίος έχει διαρκέσει
πέραν των 35 ετών, το δικαιούµενο ποσοστό επιµερίζεται κατά 50% στον επιζώντα σύζυγο και 50% στον διαζευγµένο. Τα ανωτέρω ποσοστά, όπως προσδιορίζονται
σε κάθε περίπτωση, δικαιούται ο διαζευγµένος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιζών σύζυγος (παρ. 4).
Ορίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται µόνο
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στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέλθει µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προκειµένου να προστατευτεί η νοµική βεβαιότητα των προσώπων στα οποία ήδη
συγκαταβάλλεται κατά τα ανωτέρω σύνταξη, ή υπάρχει
το σχετικό δικαίωµα αλλά ακόµα δεν έχει ασκηθεί.
Επί του άρθρου 11
Το τακτικό προσωπικό των πρώην ασφαλιστικών φορέων ΤΥΔΚΥ, ΤΑΠΕΛ και ΤΑΔΚΥ, συνταξιοδοτείτο βάσει
των διατάξεων των νόµων 3620/07 και 317/76, καθώς και
του ν. δ. 4239/1962 αντίστοιχα, από τους ίδιους τους φορείς µε διατάξεις ανάλογες του Δηµοσίου ή του Ειδικού
Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008, τα ανωτέρω ΝΠΔΔ
εντάχθηκαν ως Τοµείς σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) εντάχθηκε στον Οργανισµό Περιθάλψεως Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) ως Τοµέας ΤΥΔΚΥ, ο κλάδος Πρόνοιας των Λιµενεργατών του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ ως Τοµέας Πρόνοιας Λιµενεργατών, ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του
ΤΑΔΚΥ εντάχθηκε στο ΤΕΑΔΥ ως Τοµέας Ασφάλισης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και ο κλάδος
Πρόνοιας ΤΑΔΚΥ εντάχθηκε στο ΤΠΔΥ ως Τοµέας Πρόνοιας ΤΑΔΚΥ.
Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/
2006, στο τακτικό προσωπικό που µεταφέρθηκε στους ανωτέρω Φορείς, παρασχέθηκε η δυνατότητα διατήρησης
του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος της θέσης από την οποία προήρχετο.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1
και 2, ορίζονται ρητά οι Τοµείς στους οποίους θα αποδίδονται οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλισή του τακτικού προσωπικού των πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΤΑΚΔΥ καθώς και του προσωπικού που έχει µεταταχθεί ή
µεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς, οι οποίοι θα
βαρύνονται µε την καταβολή της σύνταξης τόσο του υπηρετούντος προσωπικού όσο και αυτού που έχει ήδη
συνταξιοδοτηθεί.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται ρητά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. δ. 4277/1962, του τακτικού προσωπικού του πρώην ΤΑΠΕΛ, καθώς και του
προσωπικού που έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και διατήρησε το προηγούµενο
της µεταφοράς του ασφαλιστικό καθεστώς.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, χορηγείται νέα
προθεσµία υποβολής αίτησης για αναγνώριση, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, χρόνου απασχόλησης
υπαλλήλων σε νπδδ, για τον οποίο εσφαλµένα είχε χωρίσει ασφάλιση στο Δηµόσιο.
Όπως είναι γνωστό, οι µόνιµοι υπάλληλοι νπδδ των ΟΤΑ υπάγονται κατά κανόνα στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µε εξαίρεση ορισµένα µόνο νπδδ, των οποίων οι
µόνιµοι υπάλληλοι µε ρητές διατάξεις νόµων υπάγονται
στην ασφαλιστική προστασία του Δηµοσίου. Εντούτοις,
σε ορισµένα νπδδ δήµων, παρότι οι µόνιµοι υπάλληλοι
τους έπρεπε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπάγονταν, λόγω άγνοιας ή σύγχυσης των εκκαθαριστών αποδοχών τους, στην ασφάλιση του Δηµοσίου
και µάλιστα για χρονικά διαστήµατα πέραν της 10ετίας,
για τα οποία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το
δικαίωµα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για βεβαίωση και καταλογισµό

εισφορών είχε πλέον παραγραφεί. Ως αποτέλεσµα, τα
εν λόγω πρόσωπα παρουσίαζαν περιόδους απασχόλησης χωρίς ασφαλιστική προστασία.
Προκειµένου λοιπόν να καλυφθούν ασφαλιστικά τα
πρόσωπα αυτά, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ν. 3232/2004, είχε παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώρισης του κατά τα ανωτέρω χρόνου απασχόλησης, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η
σχετική όµως αίτηση, µπορούσε να υποβληθεί µόνο εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του ν. 3232/2004, δηλαδή έως και την 11η
Φεβρουαρίου του 2005.
Δεδοµένου ότι, παρουσιάζονται ακόµα και σήµερα περιπτώσεις υπαλλήλων νπδδ που δεν αξιοποίησαν την
προεκτεθείσα παρεχόµενη δυνατότητα για αναγνώριση
του χρόνου απασχόλησής τους, ως χρόνου ασφάλισης
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κρίνεται σκόπιµη, η παροχή νέας αποκλειστικής προθεσµίας για υποβολή της σχετικής αίτησης αναγνώρισης, διάρκειας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προκειµένου να διευθετηθεί
το προ περιγραφέν ασφαλιστικό ζήτηµα.
4. Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 συστάθηκαν νέα
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, µε τις επωνυµίες
«Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων» (ΕΤΑΑ),
«Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης » (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΕΑΙΤ), «Ταµείο Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας»
(ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ), στα οποία εντάχθηκαν ασφαλιστικοί φορείς ως
κλάδοι ή Τοµείς µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.
Με τον ίδιο νόµο προβλέφθηκε και η µεταφορά του τακτικού προσωπικού των ασφαλισµένων που αναφέρονται στα οικεία άρθρα του ν. 3655/2008 στα νέα νπδδ, µε
τις διατάξεις δε της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν.
3513/2006, δόθηκε στο προσωπικό αυτό η δυνατότητα
διατήρησης του προηγούµενου της µεταφοράς καθεστώτος ασφάλισης (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ).
Δεδοµένου ότι από 1.10.2008, ηµεροµηνία ένταξης
των ασφαλιστικών φορέων στα νέα ως άνω ΝΠΔΔ, το
προσλαµβανόµενο από αυτά τακτικό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε τις διατάξεις της
κοινής νοµοθεσίας του Ιδρύµατος, προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παραγράφου 5, προκειµένου και
το προαναφερόµενο τακτικό προσωπικό να υπαχθεί στο
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 11
του ν. δ 4277/1962 (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ).
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2676/1999, συστάθηκε νέο νπδδ, µε την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)» και προβλέφθηκε η κατάργηση των νπδδ ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ από
την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του νέου νοµικού
προσώπου.
Με το π.δ 154/2006, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου
νόµου, προβλέφθηκε, µεταξύ άλλων, και η µεταφορά
στον ΟΑΕΕ των υπηρετούντων υπαλλήλων των καταργούµενων Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, οι οποίοι έως τη
µεταφορά τους υπάγονταν σε ειδικά συνταξιοδοτικά κα-
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θεστώτα. Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 3513/2006, δόθηκε η δυνατότητα στους ανωτέρω υπαλλήλους να διατηρήσουν το προηγούµενο της µεταφοράς τους καθεστώς ασφάλισης.
Δεδοµένου, ωστόσο, ότι το ασφαλιστικό καθεστώς
των υπαλλήλων του νέου νπδδ, είναι αυτό του κοινού
καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε συνέπεια οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά από 1.1.2007 σε αυτό να υπάγονται στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παραγράφου 6, προκειµένου και οι προαναφερόµενοι υπάλληλοι να υπαχθούν
στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου
11 του ν. δ 4277/1962 (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
6. Με τις διατάξεις του ν. 1276/1982, ο Κλάδος Συντάξεων του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΔΕΜΕΔ καταργήθηκε και όσοι ασφαλίζονταν στον Κλάδο αυτό υπήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου Συντάξεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου,
στους υπαλλήλους του καταργηθέντος Ταµείου που
πληρούσαν τις απαιτούµενες από τις καταστατικές διατάξεις προϋποθέσεις, χορηγήθηκε σύνταξη από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Κατά το χρονικό διάστηµα, που οι ανωτέρω ελάµβαναν τη σύνταξη, που δικαιώθηκαν λόγω απασχόλησής
τους στην ΕΔΕΜΕΔ, προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι στο ΙΚΑ, λαµβάνοντας συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές, µε
συνέπεια τη µη αναγνώριση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ως συντάξιµου του χρόνου απασχόλησής τους
στο Ίδρυµα και την προσµέτρηση αυτού στην λοιπή συντάξιµη υπηρεσία τους.
Επειδή η ανωτέρω κατηγορία υπαλλήλων που απολύθηκε µετά την κατάργηση των Κρατικών Μονοπωλίων, έλαβε από το ΙΚΑ ένα µικρό ποσό για σύνταξη, ως αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε σε αυτούς από την
ως άνω κατάργηση, προτείνονται οι διατάξεις της παραγράφου 7, µε τις οποίες κατ΄ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιµος ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΙΚΑ, µε την προϋπόθεση επιστροφής των ποσών των συντάξεων που εισέπραξαν.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χρόνος για τον οποίο
είχαν καταβληθεί εισφορές κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα στον Ειδικό Λογαριασµό Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ ΕΤΑΜ καθώς και στο ΕΤΕΑΜ, παραµένει ισχυρός.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8, προτείνεται η χορήγηση, από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, νέας
τρίµηνης παράτασης της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προθεσµίας υποβολής της δήλωσης διατήρησης του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς ασφαλιστικού καθεστώτος, των υπαλλήλων των ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με τις διατάξεις του ν. 3328/2005, ιδρύθηκε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)» και προβλέφθηκε η
κατάργηση του ΝΠΔΔ µε την επωνυµία ΔΙΚΑΤΣΑ από
την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου.
Επειδή το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος ΔΙΚΑΤΣΑ είχε υπαχθεί µε την αριθµ. 21/21/589 Υπουργική
Απόφαση στις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού
καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεδοµένου ότι, µε την
κατάργησή του, οι αρµοδιότητές του περιήλθαν στο
ΝΠΔΔ µε την επωνυµία «Διεπιστηµονικός Οργανισµός

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(ΔΟΑΤΑΠ)», το οποίο και υποκατέστησε αυτοδικαίως το
καταργηθέν νοµικό πρόσωπο, προτείνονται οι διατάξεις
της παρ. 9, προκειµένου και το τακτικό προσωπικό του
ΔΟΑΤΑΠ, να υπαχθεί στο ως άνω ειδικό συνταξιοδοτικό
καθεστώς.
Με τις διατάξεις της παρ. 10, ορίζεται ότι το πλεονάζον προσωπικό του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που µεταφέρεται ή µετατάσσεται στους φορείς υποδοχής του άρθρου 16 του ν. 3891/2010, δηλαδή σε κάθε δηµόσια υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένων των ανεξαρτήτων αρχών),
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατά τα ανωτέρω µεταφορά
ή µετάταξή του, επειδή οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.
9 του άρθρου 16 του ως άνω ν. 3891/2010, µε τις οποίες
καταγράφηκε η βούληση του νοµοθέτη για διατήρηση από τα ανωτέρω πρόσωπα του προηγούµενου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος δεν είχαν περιβληθεί τον τύπο των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73
του Συντάγµατος.
Με τις διατάξεις της παρ. 11, ορίζεται ότι το πλεονάζον προσωπικό των φορέων των παρ. 1 και 2 του άρθρου
1 του ν. 3920/2011 (προσωπικό των εταιριών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) που µεταφέρεται ή µετατάσσεται στους φορείς υποδοχής του άρθρου 9 του ν.
3920/2011, δηλαδή σε κάθε δηµόσια υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένων των ανεξαρτήτων αρχών), Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα,
εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατά τα ανωτέρω µεταφορά ή µετάταξή του, εκτός εάν επιλέξει µε δήλωσή του το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται το
προσωπικό των φορέων αυτών, επειδή οι διατάξεις της
περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ως άνω ν. 3920/
2011, µε τις οποίες µε τις οποίες καταγράφηκε η βούληση του νοµοθέτη για επιλογή από τα ανωτέρω πρόσωπα
του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος δεν είχαν περιβληθεί τον τύπο των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 73 του Συντάγµατος.
Επί του άρθρου 12
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 προβλέπεται η αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, όπως µετονοµάστηκε η πρώην Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων, µε σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή των συντάξεων του Δηµοσίου.
Επειδή η καταβολή της σύνταξης επιβαρύνει για πολλά έτη τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αφού από τη φύση
της είναι πληρωτέα ισόβια στον δικαιούχο µε δικαίωµα
µεταβίβασής της στα µέλη της οικογενείας του σε περίπτωση θανάτου, ο τότε νοµοθέτης του α.ν. 599/1968 θεώρησε σκόπιµο να διαφοροποιήσει τον κανονισµό της
σύνταξης από τη διαδικασία έκδοσης εντολής πληρωµής
της, έτσι ώστε να ελέγχεται πολλαπλά (σε δύο στάδια)
και εξαντλητικά η νοµιµότητά της.
Η ανωτέρω διαδικασία λειτούργησε µε ικανοποιητικό
τρόπο, εµποδίζοντας την πληρωµή συντάξεων για τις οποίες δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, τα τελευταία έτη όµως, λόγω της ύπαρξης ενός καλά ενηµε-
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ρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος, µε δυνατότητες
ελέγχων των παραµέτρων κανονισµού και καταβολής
της σύνταξης, το ανωτέρω σύστηµα ελέγχου ξεπεράστηκε, αποτελώντας ταυτόχρονα γραφειοκρατική τροχοπέδη ως προς την ταχύτητα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων συνταξιοδότησης.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, ο κανονισµός και η εντολή πληρωµής της σύνταξης ενοποιούνται, γεγονός
που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου έκδοσης απόφασης απονοµής σύνταξης στο ήµισυ (περαίωση
της διαδικασίας µε την εµπλοκή τριών υπαλλήλων αντί
των έξι που απαιτούντο).
Ταυτόχρονα, ανακατανέµονται εσωτερικά οι αρµοδιότητες των επιµέρους Τµηµάτων των νέων Διευθύνσεων,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικότερα η
πολυνοµία και η περιπτωσιολογία των συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων, αφ’ ενός µεν µε τη συσσώρευση µέσω της εξειδίκευσης της απαραίτητης τεχνογνωσίας, αφ’ ετέρου
δε, µε την παράλληλη απορρόφηση Τµηµάτων, οι συνταξιούχοι των οποίων φθίνουν (πολεµικοί, σιδηροδροµικοί,
Εθνικής Αντίστασης, Ελληνικών Ταχυδροµείων κλπ). Επίσης, θεσπίζεται εσωτερικός ετήσιος δειγµατοληπτικός
έλεγχος, έτσι ώστε να ελέγχεται η φερεγγυότητα του
νέου συστήµατος και η νοµιµότητα της απονοµής σύνταξης από το Δηµόσιο.
Σηµειώνεται ότι µε την κατά τα ανωτέρω αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Συντάξεων, µειώνεται κατά µία ο αριθµός των Διευθύνσεων που ήδη λειτουργούν, ενώ ο αριθµός των Τµηµάτων µειώνεται κατά τέσσερα, µε συνεπαγόµενη την αντίστοιχη µείωση του σχετικού λειτουργικού και διοικητικού κόστους.
Επί του άρθρου 13
Με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 15 του άρθρου 13
τροποποιούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 169/2007 και 168/
2007 που συνδέονται µε τη αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Συντάξεων, έτσι ώστε να εναρµονιστούν µε την αναδιανοµή των αρµοδιοτήτων αυτής και µειώνεται η
προθεσµία της άσκησης ενδίκων µέσων κατά πράξεων
κανονισµού σύνταξης από 12 σε 6 µήνες, δεδοµένου ότι:
α) Το χρονικό διάστηµα των 6 µηνών είναι υπέρ επαρκές
για να διαπιστώσει ο ενδιαφερόµενος τυχόν λάθη ως
προς τον υπολογισµό της σύνταξής του και να διεκδικήσει την διόρθωσή τους, β) Η προθεσµία των 12 µηνών, είναι ιδιαίτερα µεγάλη, σε σχέση µε τις διατάξεις γενικά
περί των προθεσµιών άσκησης ενδίκων µέσων που ισχύουν στο δικαιϊκό σύστηµα της χώρας και γ) Μειώνεται ο
χρόνος οριστικής σταθεροποίησης του ποσού που οφείλει να καταβάλει το Δηµόσιο για σύνταξη.
Με τις διατάξεις της παρ. 17 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών έτσι ώστε µε απόφασή του να καθορίσει το χρόνο έναρξης λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω
προβλεποµένων Διευθύνσεων, τη διαδικασία διεκπεραίωσης των εκκρεµών υποθέσεων καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε την εφαρµογή του νόµου αυτού.
Επί του άρθρου 14
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται η έκταση
εφαρµογής των προηγουµένων άρθρων.
ΣΤ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Ε΄
Επί του άρθρου 15

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 κυρώνεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του κυρωµένου µε νόµο Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος, η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της 78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της ανωτέρω Τράπεζας, περί τροποποίησης
του Καταστατικού αυτής, για την οποία έχει εκδοθεί και
η προβλεπόµενη Γνώµη της ΕΚΤ (CON/2011/36).
Με την παράγραφο 1 κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κυρωµένου µε νόµο Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της
78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανωτέρω Τράπεζας, περί τροποποίησης του Καταστατικού αυτής, για την οποία έχει εκδοθεί και η προβλεπόµενη Γνώµη της ΕΚΤ (CON/2011/36).
Συγκεκριµένα:
Με τις υπό στοιχεία α) και ζ) τροποποιήσεις συµπληρώνονται οι οικείες διατάξεις του Καταστατικού µε την
συµπερίληψη, µεταξύ των βασικών αρµοδιοτήτων της
Τράπεζας της Ελλάδος, της εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία ανετέθη στην Τράπεζα µε το ν.
3867/2010. Επί πλέον µε την υπό στοιχείο ζ) τροποποίηση συµπληρώνεται η απαρίθµηση των λοιπών εποπτευόµενων προσώπων του άρθρου 55Α΄.
Με την υπό στοιχείο β) τροποποίηση η πρόβλεψη του
ως ανωτέρω ν. 3867/2010 για την υποβολή προς τη Βουλή των Ελλήνων Ετήσιας Έκθεσης σχετικά µε την άσκηση της εποπτικής αρµοδιότητας της Τράπεζας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντάσσεται στο Καταστατικό
και µάλιστα κατά τρόπο ευρύτερο, ώστε να περιλάβει και
την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία άλλωστε αποτελεί το µείζον και βαρύνον σκέλος της όλης
αρµοδιότητας.
Με τις υπό στοιχεία γ), δ) και ε) τροποποιήσεις διασφαλίζεται η εναρµόνιση του Καταστατικού µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, δεδοµένης άλλωστε της υπεροχής του πρωτεύοντος και του παράγωγου αυτού δικαίου,
ανεξαρτήτως της ιδιάζουσας νοµικής φύσης του Καταστατικού.
Καταρχάς τροποποιείται ο περιορισµός του άρθρου 14
περ. α΄, κατά τον οποίο µόνο µέτοχοι ελληνικής υπηκοότητας µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατα των µετόχων
στη γενική συνέλευση. Του λοιπού δυνατότητα άσκησης
αυτών των δικαιωµάτων θα έχουν και οι µέτοχοι που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. (και του Ε.Ο.Χ.). Με
τον τρόπο αυτόν η ρύθµιση εναρµονίζεται µε την ελευθερία κινήσεως των κεφαλαίων, που κατοχυρώνεται στο
άρθρο 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχείο της οποίας είναι και η δυνατότητα κτήσης µετοχών και άσκησης των εξ αυτών δικαιωµάτων σε εταιρίες εδρεύουσες σε όλα τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται ότι το Καταστατικό εναρµονίζεται µε την Οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιριών. Ειδικότερα, µε τη µεταβολή της κρίσιµης για το δικαίωµα συµµετοχής στη γενική συνέλευση «ηµεροµηνίας καταγραφής» (record date) του άρθρου 13 εδάφιο α, η οποία πλέον τοποθετείται όχι τρεις µήνες αλλά πέντε ηµέρες πριν
από τη διεξαγωγή της συνέλευσης, αποτρέπεται η δυσχέρεια της µεταβίβασης των µετοχών για υπερβολικά
µακρό χρονικό διάστηµα, στον χρόνο µεταξύ ηµεροµηνίας καταγραφής και διεξαγωγής της συνέλευσης. Επίσης, µε την πρόβλεψη ότι τα πληρεξούσια έγγραφα για
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το δικαίωµα ψήφου πρέπει να κατατίθενται µόνο τρεις ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης, διευκολύνεται η ψήφος µε πληρεξούσιο ως µέθοδος αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος ψήφου. Άλλωστε,
αυτή η τροποποίηση του άρθρου 17, κατά την οποία τα
πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται µόνο τρεις, και όχι
πλέον επτά, ηµέρες πριν από τη συνέλευση, καθίσταται
αναγκαία λόγω της τροποποίησης του άρθρου 13 εδ. α,
βάσει της οποίας η ηµεροµηνία καταγραφής ορίζεται
στις πέντε ηµέρες πριν από τη συνέλευση, καθώς δεν είναι βέβαια δυνατόν να απαιτείται κατάθεση πληρεξουσίων εγγράφων πριν από την πάροδο της ηµεροµηνίας
καταγραφής.
Με την υπό στοιχείο στ) προσθήκη εντάσσεται µεταξύ
των συλλογικών οργάνων της Τράπεζας το Συµβούλιο Ασφάλισης, που ιδρύθηκε µε το άρθρο 64 του ν. 3863/
2010, προκειµένου να επιλαµβάνεται ζητηµάτων της
Τράπεζας ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της. Κατά την ενσωµάτωση του εν λόγω οργάνου,
ελήφθη πρόνοια, κατόπιν και των ειδικότερων παρατηρήσεων της προαναφερόµενης Γνώµης της ΕΚΤ, ώστε οι
αρµοδιότητες, η συγκρότηση και η σύνθεσή του να εναρµονίζονται απολύτως µε την όλη δοµή και λειτουργία
της Τράπεζας και των καταστατικών της οργάνων, ιδίως
του Γενικού Συµβουλίου της, εξ ονόµατος του οποίου
άλλωστε το Συµβούλιο Ασφάλισης ασκεί, βάσει του άρθρου 38 του Καταστατικού, την ευρεία αρµοδιότητά του
σε κοινωνικοασφαλιστικά ζητήµατα, µε συµµετοχή µάλιστα Κυβερνητικού Επιτρόπου σε όσα από αυτά αφορούν
τον κλάδο κύριας σύνταξης.
Με την προτεινόµενη υπό στοιχείο η) προσθήκη διευκολύνεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εκκαθάριση των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος
νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, διασφαλίζεται ότι ο εκκαθαριστής θα λαµβάνει την αµοιβή και τα έξοδά του από την Τράπεζα, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο, ώστε να
µπορεί να προχωρεί η εκκαθάριση ανεξαρτήτως της περιουσιακής κατάστασης του υπό εκκαθάριση νοµικού
προσώπου. Η Τράπεζα, παρεµβαλλόµενη µε αυτόν τον
τρόπο στην κάλυψη της αµοιβής και των εξόδων, έχει αξίωση απόδοσης των δαπανών της από το υπό εκκαθάριση νοµικό πρόσωπο, η οποία ικανοποιείται προ πάσης
άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης, αφού η
Τράπεζα καθιστά δυνατή τη συνέχιση της εκκαθάρισης.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου καταργούνται, προς αποφυγή σύγχυσης, οι διατάξεις εκείνες το περιεχόµενο των οποίων, µε την κατά την προηγούµενη παράγραφο κύρωση της απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
ενσωµατώνεται ήδη και µάλιστα κατά τρόπο αρτιότερο,
στο εν λόγω Καταστατικό.
Επί του άρθρου 16
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 26 του
ν. 3601/2007 (Α΄ 178) σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
των πιστωτικών ιδρυµάτων, προκειµένου να ενσωµατωθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 2010/
76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου
της 24ης Νοεµβρίου 2010 (ΕΕ L 329/14.12.2010).
Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται ρητά η υποχρέωση
των πιστωτικών ιδρυµάτων να θεσµοθετούν και να εφαρµόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, οι οποίες να
είναι συνεπείς και να προωθούν την ορθή και αποτελε-

σµατική διαχείριση των κινδύνων που έχουν αναλάβει ή
πρόκειται να αναλάβουν. Σκοπός της διάταξης είναι να
διασφαλιστεί περαιτέρω η χρηστή και συνετή διαχείριση
του πιστωτικού ιδρύµατος και να ληφθεί µέριµνα, αφ’ ενός µεν για τα ενδεχοµένως επιζήµια αποτελέσµατα εσφαλµένων τρόπων υπολογισµού των αποδοχών στη
συνετή διαχείριση των κινδύνων, αφ’ ετέρου δε, για τη
συµπεριφορά ανάληψης κινδύνων από µεµονωµένα άτοµα. Προκειµένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια αναφορικά µε τις πρακτικές αποδοχών των πιστωτικών ιδρυµάτων καθιερώνεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να παρέχουν τη σχετική µε αυτές πληροφόρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η προαναφερθείσα πληροφόρηση θα χρησιµοποιείται για σκοπούς συγκριτικής
αξιολόγησης των τάσεων στις αποδοχές σύµφωνα µε τις
ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα κατηγορίες της απαιτούµενης πληροφόρησης, την οποία θα δηµοσιεύουν
τα πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο της εφαρµογής του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών διατάξεων που απορρέουν από αυτόν. Η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει
να παρέχει την ως ανωτέρω πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή προκειµένου να καταστεί εφικτή η
διεξαγωγή αντίστοιχων συµπερασµάτων για το σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη ισχύει αναδροµικά
από 1.1.2011 λόγω ρητής επιταγής της ευρωπαϊκής οδηγίας.
Επί του άρθρου 17
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 επέρχονται ορισµένες βελτιώσεις στις ρυθµίσεις
του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, µε τις οποίες επιχειρείται η µεταβίβαση σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία των
χαρτοφυλακίων ζωής κάποιων ασφαλιστικών εταιρειών,
των οποίων είχε ανακληθεί η άδεια λειτουργίας κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού (3.8.2010).
Ειδικότερα:
α) η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3867/2010 (Α΄ 128) για την παράδοση στοιχείων από
τον επόπτη χαρτοφυλακίων του κλάδου ζωής στην Τράπεζα της Ελλάδος παρατείνεται έως την 31η Νοεµβρίου
2011, για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάρτησης του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής της υπό ανάκληση της άδειας επιχείρησης, προκειµένου να δυνηθούν οι ενδιαφερόµενοι να ασκήσουν τις αντιρρήσεις τους ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. Αντίστοιχα, η προθεσµία της παρ. 5 του ίδιου
άρθρου για την έκδοση της απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος, µε την οποία εγκρίνεται η σύµβαση µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής, παρατείνεται έως την 31η
Μαρτίου 2012.
β) Ορίζεται ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις των καταναλωτών, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νοµιµοποιητικά
έγγραφα, ασκούνται κατά του εκκαθαριστή και όχι κατά
του αναδόχου των χαρτοφυλακίων ζωής.
γ) Διευκρινίζεται ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ασφαλισµένων κατά το
χρόνο λήξης του συµβολαίου τους και πάντως µέχρι το
έτος 2024, µε δυνατότητα και πρόωρης εξόφλησης εφόσον υπάρχει οικονοµική επάρκεια.
δ) Παρέχεται η δυνατότητα στο δηµόσιο να δανείσει
χρηµατικά ποσά στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, µε την
έκδοση οµολόγων, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ταχύτερη εξόφληση των απαιτήσεων των ασφαλι-
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σµένων, µε την προϋπόθεση της προηγούµενης παραίτησης αυτών από κάθε σχετική αξίωσή τους κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ώστε να τερµατιστεί η υπάρχουσα
κοινωνική αναστάτωση
Ζ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου ΣΤ΄
Επί του άρθρου 18
Με την υποπαράγραφο α) της παρ.1 του άρθρου αυτού
δίνεται δυνατότητα στους φορολογούµενους να ρυθµίσουν φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το δηµόσιο,
µε ευνοϊκούς όρους όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Η ρύθµιση αυτή πραγµατοποιείται µε υποβολή δηλώσεων µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβολή του οφειλόµενου
φόρου και αφορά τους φόρους που ρητά κατονοµάζονται στις υποπαραγράφους α), β) και γ).
Για το φόρο που οφείλεται µε τις ανωτέρω δηλώσεις,
δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, εφόσον αυτός καταβληθεί εφ΄ άπαξ, ενώ αν η κύρια οφειλή καταβληθεί σε
δόσεις αυτή προσαυξάνεται µε την επιβολή πρόσθετου
φόρου 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και τις 31 Δεκεµβρίου
2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε περίπτωση που µε τις εν λόγω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται πρόστιµο.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ε) της παρ. 1 ορίζεται ο τρόπος καταβολής των ποσών που προκύπτουν
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τις λοιπές ρητά περιλαµβανόµενες στην ρύθµιση φορολογίες.
Ο φόρος εισοδήµατος καταβάλλεται εφ΄ άπαξ για µεν
τα νοµικά πρόσωπα µε την υποβολή της δήλωσης για δε
τα φυσικά πρόσωπα µέχρι την τελευταία εργάσιµη για
τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από
την βεβαίωση.
Για τις λοιπές φορολογίες ο φόρος µπορεί να καταβληθεί είτε εφ΄ άπαξ (χωρίς πρόσθετο φόρο) είτε σε έξι
δόσεις, κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 300 ευρώ, της πρώτης καταβαλλοµένης
ταυτόχρονα µε την υποβολή των δηλώσεων και των εποµένων µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου στ) της παρ.1
καθορίζονται οι εξαιρούµενες από την ρύθµιση περιπτώσεις.
Η παρούσα ρύθµιση έχει σκοπό την διευκόλυνση των
υπόχρεων να εκπληρώσουν τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις δεδοµένης της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εξ΄ αιτίας αυτής.
Η ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η εµπειρία των περασµένων ετών αποδεικνύει ότι πάντα υπάρχει ένας αριθµός φορολογουµένων, που για διάφορους λόγους
δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή
τις εκπληρώνουν µεν αλλά µερικώς.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προτείνεται η
παράταση της προθεσµίας παραγραφής που λήγει στις
31.12.2011 µέχρι 31.12.2012, λόγω του µεγάλου αριθµού παραγραφόµενων υποθέσεων. H προτεινόµενη παράταση του χρόνου παραγραφής κρίνεται αναγκαία λόγω αντικειµενικής δυσχέρειας ελέγχου των υποθέσεων
των παραγραφόµενων χρήσεων µέχρι 31.12.2011, εξαιτίας και της ενασχόλησης των Δ.Ο.Υ. και των ελεγκτι-

κών κέντρων κυρίως µε τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων (Φ.Π.Α. κ.λπ.) στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των
προσωρινών και προληπτικών ελέγχων, αλλά και των
διασταυρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προτείνεται η
κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.
3610/2007 µε τις οποίες προβλεπόταν ότι εφόσον ο φορολογούµενος επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, µπορούσε να υποβάλει αρχικές ή συµπληρωµατικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών
φορολογιών, τελών και εισφορών, µε µείωση στο 1/2 των
πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσµων
δηλώσεων.
Από τη µέχρι τώρα εφαρµογή της διάταξης προκύπτει
ότι, είχε ως αποτέλεσµα την αναβολή των φορολογικών
υποχρεώσεων των φορολογουµένων προκειµένου να επωφεληθούν των µειωµένων προσαυξήσεων και προστίµων, καθώς και την επιµήκυνση του χρόνου της ελεγκτικής διαδικασίας.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η κατάργηση των
ως άνω διατάξεων, εξάλλου ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 µε
τις οποίες επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης και κατά το στάδιο του ελέγχου.
Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010
ένας µεγαλύτερος αριθµός επιτηδευµατιών, εφόσον δεν
προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία από τον έλεγχο του
γραφείου και αυτό θα έχει θετική επίπτωση στα έσοδα
του Δηµοσίου και επιπλέον θα απελευθερώσει ελεγκτικό
δυναµικό το οποίο θα µπορέσει να ασχοληθεί µε τον έλεγχο σοβαρότερων υποθέσεων και επιτηδευµατιών που
θα προκύψουν εντός του δείγµατος, µέσω ανάλυσης κινδύνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 80 του ν.
3842/2010.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού
προτείνεται η ρύθµιση βεβαιωµένων οφειλών των πρωτοβάθµιων και των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α, των νοµικών
προσώπων και των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των
συνδέσµων ΟΤΑ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε
αυτές.
Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην εν λόγω
ρύθµιση και η τήρηση των όρων αυτής θα τους παρέχει
τη δυνατότητα εξυγίανσης των οικονοµικών τους µε
ταυτόχρονη σταθερή αποπληρωµή, σε µηνιαία βάση, των
υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο.
Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι θα υπάρξει η δυνατότητα
επιλογής είτε της εφάπαξ εξόφλησης της βασικής οφειλής, χωρίς την καταβολή των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου, φορολογικών προστίµων που έχουν
βεβαιωθεί και αφορούν σ΄ αυτή, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, είτε της τµηµατικής καταβολής αυτής σε δόσεις µε απαλλαγή µόνο από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
Η απαλλαγή από τις ανωτέρω πρόσθετες επιβαρύνσεις και εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει τη βασική οφειλή, κρίνεται αναγκαία προκειµένου, να µπορέσουν τα υπαγόµενα πρόσωπα να ανταποκριθούν ταµειακά στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία
είσπραξης των βεβαιωµένων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση και θα δοθεί κίνητρο για τη σταδιακή εξόφλησή τους, µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους είσπραξης αφού θα απεµπλακούν οι αρµόδιες υπηρεσίες
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του Δηµοσίου από διαδικασίες και µέτρα που µέχρι σήµερα δεν έχουν επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6 δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά µε την οίκοθεν βεβαίωση αναλογούντων και πρόσθετων φόρων, µέσω της Γ.Γ.Π.Σ. µε βάση συγκεκριµένες
διασταυρώσεις, τον καθορισµό του τρόπου καταβολής
και των διαδικασιών προκειµένου να επιτευχθεί η φορολογική συµµόρφωση σε τοµείς όπου σηµειώνεται συστηµατικά φοροδιαφυγή π.χ. τόκοι εξωτερικού. Επίσης, ορίζεται ότι εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα που αποστέλλεται στον υπόχρεο και τα ποσά που βεβαιώνονται
καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονοµικών να µην εκδώσει
και µην αποστείλει εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου ακίνητης περιουσίας για όσους υπόχρεους δεν προκύπτει
φόρος για καταβολή, που αφορά περίπου ποσοστό άνω
του 80% των υπόχρεων σε δήλωση.
Στόχος είναι η εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού από τη µη εκτύπωση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ. και
Δ.Ο.Υ.), εµφακέλωση και ταχυδροµική αποστολή των
στοιχείων αυτών, δεδοµένου ότι δεν επιφέρουν καταρχήν, βάσει δήλωσης, έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Με την παρ. 8 προβλέπεται η χορήγηση στοιχείων σε ιδιώτες που έχουν αναλάβει βάσει συµβάσεως κάποιο έργο έναντι του Δηµοσίου για την υποβοήθηση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Με την παρ. 9 παρέχεται εξουσιοδότηση, στον Υπουργό Οικονοµικών για αναθέσεις έρευνας µε στόχο τον εντοπισµό περιουσιακών στοιχείων υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγορικά
γραφεία ή κοινοπραξίες τους
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Με την παρούσα ρύθµιση επιδιώκεται η ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και η αντιµετώπιση των στρεβλώσεων που λειτουργούν σε βάρος του ανταγωνισµού
στον θαλάσσιο τουρισµό µε την εκκαθάριση του µητρώου των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής από τα πλοία
τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως επαγγελµατικά και η
χρήση τους ελέγχεται ως µη νόµιµη.
Επιπλέον, επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού τόσο από την καταβολή φόρων για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση και τον αποχαρακτηρισµό των σκαφών από επαγγελµατικών σε ιδιωτικών, όσο
και από την καταβολή των φόρων που αναλογούν στα
καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια µε τα οποία θα εφοδιάζονται εφεξής τα εν λόγω σκάφη, για τα οποία µετά
την υπαγωγή τους στην παρούσα ρύθµιση και τον αποχαρακτηρισµό τους ως ιδιωτικών δεν προβλέπονται φοροαπαλλαγές από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης τυχόν
έσοδα που θα προκύψουν και από το φόρο εισοδήµατος
καθώς τα σκάφη µετά τον αποχαρακτηρισµό τους θα δηλωθούν ως ιδιωτικά αναψυχής.
Ειδικότερα, µε το παρόν άρθρο παρέχεται κίνητρο σε
ιδιοκτήτες επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του
ν. 2743/1999 (Α΄ 211), να προβούν σε άρση του επαγγελµατικού χαρακτήρα των σκαφών, τα οποία ουσιαστικά τα χρησιµοποιούν για ιδιωτική χρήση.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες αξιοποιώντας τις ατέλειες της
υφιστάµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε την εκµετάλλευ-

ση και τον χαρακτηρισµό των σκαφών ως επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, φοροαποφεύγουν καθώς χρησιµοποιούν ουσιαστικά για ιδιωτική χρήση σκάφη για τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το Φ.Π.Α εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης λόγω του επαγγελµατικού τους
προορισµού και συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τις
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. και
Ε.Φ.Κ) των καυσίµων, λιπαντικών και λοιπών υλικών, µε
τα οποία εφοδιάζονται κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Το κίνητρο του αποχαρακτηρισµού των εν λόγω σκαφών µε βάση την παρούσα ρύθµιση, συνίσταται στην απόσβεση της οφειλής από τα τέλη εκπροθέσµου καταβολής, προσαυξήσεις και πρόστιµα και στην άρση των κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται σύµφωνα µε την κείµενη τελωνειακή νοµοθεσία στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η ιδιωτική χρήση των εν λόγω σκαφών βάσει
εικονικών ναυλώσεων.
Για την υπαγωγή των ενδιαφεροµένων στην παρούσα
ρύθµιση προβλέπεται η άµεση καταβολή ποσοστού του
Φ.Π.Α που είχαν τύχει απαλλαγής κατά την εισαγωγή ή
την ενδοκοινοτική απόκτηση του σκάφους µε βάση την
παλαιότητά του, καθώς και η καταβολή του Φ.Π.Α και του
Ε.Φ.Κ για τα καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά υλικά, µε τα οποία εφοδιάστηκαν ατελώς, κατά το τελευταίο χρονικό
διάστηµα.
Δεν προβλέπεται υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση για
τις περιπτώσεις που προσκοµίσθηκαν πλαστά τιµολόγια,
για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Ειδικότερα, µε την παρούσα ρύθµιση, προβλέπεται η
υποβολή από τον πλοιοκτήτη έως τις 30 Σεπτεµβρίου
2011 σχετικής αίτησης και η καταβολή εφάπαξ, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή
της ως άνω αίτησης του αναλογούντα Φ.Π.Α του σκάφους και των φόρων που αναλογούν στα καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην
παρούσα ρύθµιση.
Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής έως και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη
ρύθµιση, προβλέπεται η καταβολή των φόρων που αναλογούν στα καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για
τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από 1.7.2010
έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση.
Επιπλέον, µε την παρούσα ρύθµιση ορίζεται ότι η φορολογητέα αξία του σκάφους προκύπτει από την αξία
στην οποία αυτό τελωνίστηκε, όταν πρόκειται για εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου σκάφους ή
την αρχική τιµή του σκάφους κατά την κατασκευή του, όταν πρόκειται για εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση
µεταχειρισµένου σκάφους, η οποία µειώνεται λόγω παλαιότητας σύµφωνα µε τα ποσοστά του άρθρου 4 του
ν. 3790/2009 (Α΄ 143).
Τέλος, για να αποφευχθεί η καταβολή του Φ.Π.Α του
σκάφους µε προηγούµενους κατώτερους συντελεστές,
οι οποίοι ίσχυαν κατά την έκδοση της Απόφασης παύσης
ισχύος της επαγγελµατικής άδειας του σκάφους ορίζεται ότι εφαρµόζεται ο συντελεστής Φ.Π.Α που ισχύει κατά την ηµέρα της υπαγωγής του σκάφους στην παρούσα
ρύθµιση.
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Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 λαµβάνεται πρόνοια
ώστε σε περιπτώσεις που οι επίσηµοι διανοµείς ή έµποροι αυτοκινήτων τελωνίζουν αυτοκίνητα µε βεβαίωση ή
καταβολή ολόκληρου του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης, όπως είναι τα εκθεσιακά ή εκείνα στα οποία
παρακρατείται η κυριότητά τους, να παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής τους στο καθεστώς της απόσυρσης και
επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόµησης. Η
ρύθµιση αυτή αφορά µόνο τα αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν µετά την ισχύ της διάταξης και όχι εκείνα που τελωνίσθηκαν προηγούµενα. Επίσης, µε την ίδια διάταξη
καθορίζεται η προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να
τελωνισθούν τα αυτοκίνητα που θα υπαχθούν στο καθεστώς της απόσυρσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 παρατείνεται
η προθεσµία που είχε δοθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, µε τις οποίες
ορίζεται ότι, «επιβατικά οχήµατα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 68/69/ΕΚ Φάση Β
(L 350/28.12.1998) ή µεταγενέστερης (EURO 4), εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται από την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ
265/Α), εφόσον µέχρι και 29.6.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν γι΄ αυτά, οφειλόµενες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις», µέχρι και την 30.12.2011. Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης είναι, αφ’ ενός η επιµήκυνση
του χρόνου οµαλότερης µετάβασης στο νέο φορολογικό
καθεστώς, αφ’ ετέρου η µειωµένη φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές EURO 4 και η τόνωση της αγοράς του αυτοκινήτου.
Η. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Ζ ΄
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Είναι γεγονός πασίδηλο ότι η οικονοµική κρίση που ξέσπασε ήδη από το έτος 2009 και η ζοφερή και απελπιστική οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση στην οποία
περιήλθε η χώρα, η υπαγωγή της στο µηχανισµό στήριξης, η περικοπή µισθών, επιδοµάτων και συντάξεων κλπ
µε τους νόµους 3833/2010 και 3845/2010, κλπ είχε σαν
αποτέλεσµα, πλην άλλων, τη συρρίκνωση της αγοράς,
την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης ακινήτων για µίσθωση συνεκδοχικά τη σηµαντικότατη πτώση της µισθωτικής
αξίας των ακινήτων. Η απρόοπτη αυτή µεταβολή των
συνθηκών που υφίσταντο κατά την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών ανέτρεψε το δικαιοπρακτικό θεµέλιο στο
οποίο στηρίχθηκαν τα µέρη µε αποτέλεσµα η καταβολή
του συµφωνηθέντος µε τις συµβάσεις αυτές µισθώµατος
να καθίσταται υπέρµετρα επαχθής για τον µισθωτή. Και
όσον αφορά µεν τις µισθώσεις µεταξύ ιδιωτών η αγορά,
λόγω της ευελιξίας της και της έλλειψης γραφειοκρατίας ευκολότερα ή λιγότερο εύκολα προσαρµόστηκε
στις νέες συνθήκες. Στις µισθώσεις όµως ακινήτων που
µισθωτής είναι το Δηµόσιο η γραφειοκρατική διαδικασία
και η ακαµψία της αγοράς επιβάλλει την προσαρµογή
των µισθωµάτων που καταβάλλει το Δηµόσιο και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά το λόγο µείωσης της µισθωτικής αξίας των ακινήτων λόγω των προαναφεροµένων απροβλέπτων και εκτάκτων συνθηκών.
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται ο εξορθολογισµός, η αναγωγή δηλαδή στο µέτρο που αρµόζει,
των µισθωµάτων που καταβάλει το Δηµόσιο και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα για µισθώσεις ακινήτων που έ-

χουν συναφθεί πριν από τον Ιούλιο του έτους 2010, ώστε να ανταποκρίνονται στη µισθωτική αξία των ακινήτων και να µη καθίσταται η εκτέλεση της µισθωτικής
σύµβασης υπέρµετρα δυσµενής µονοµερώς σε βάρος
του Δηµοσίου.
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 καθιερώνεται
µαχητό τεκµήριο µείωσης, κατά 20%, της µισθωτικής αξίας των ακινήτων που έχει µισθώσει το Δηµόσιο και οι
παραπάνω φορείς µέχρι 30.6.2010. Η µείωση της µισθωτικής αξίας των ακινήτων που µισθώνει το Δηµόσιο και οι
παραπάνω φορείς είναι γεγονός ότι είναι µεγαλύτερη
και σε πολλές περιοχές είναι πολύ µεγαλύτερη του 20%.
Παρόλα αυτά όµως καθιερώνεται το τεκµήριο του ποσοστού µείωσης 20% γιατί σε αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον, έχει επέλθει µείωση σε όλες της περιοχές της χώρας.
Προκειµένου δε να αποφευχθεί πλήθος δικών και εξόδων τόσο του Δηµοσίου όσο και των ιδιωτών εκµισθωτών του Δηµοσίου, για δικαστική µείωση των µισθωµάτων αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 388 και 288 του Α.Κ.,
µε το δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι από τη δηµοσίευση
του νόµου τα µισθώµατα που καταβάλλει το Δηµόσιο και
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα για τη µίσθωση ακινήτων
στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του µειώνονται κατά
ποσοστό 20%, ποσοστό που υπολογίζεται στο ύψος του
µισθώµατος που καταβάλλονταν για τη χρήση Ιουλίου
2010 και ότι απαγορεύεται µέχρι 30.6.2013 οποιαδήποτε
αναπροσαρµογή τους.
Επειδή όµως πολλοί εκµισθωτές είχαν συµφωνήσει µε
το Δηµόσιο και τους παραπάνω φορείς τη µείωση του
καταβαλλόµενου σε αυτούς µισθώµατος από 1.7.2010
και εφεξής, λόγω ακριβώς της µείωσης της µισθωτικής
αξίας των ακινήτων τους, γι΄ αυτό µε την παράγραφο 2
του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι αν είχαν συµφωνήσει µείωση 20% δεν τους γίνεται νέα µείωση. Σε περίπτωση δε που είχαν συµφωνήσει µείωση µικρότερη του
20%, τότε µειώνεται περαιτέρω το µίσθωµα κατά το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι τη συµπλήρωση του 20%.
Σε περίπτωση δε που µετά την 1.7.2010 είχαν αναπροσαρµοσθεί τα µισθώµατα αυτά, σύµφωνα µε τις συµβάσεις
µίσθωσης, η αναπροσαρµογή αυτή καταργείται και η κατα
βληθείσα συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα µισθώµατα.
Με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 καθιερώνεται το µαχητό του τεκµηρίου, αφού ορίζεται ότι, δικαιούνται να προσφύγουν στα δικαστήρια, οι µεν εκµισθωτές αν αµφισβητούν το ύψος του τεκµηρίου και της
µείωσης του µισθώµατος, το δε Δηµόσιο και οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα αν αποδεικνύουν ότι η µείωση της
µισθωτικής αξίας του ακινήτου και αντιστοίχως του µισθώµατος είναι µεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό.
Με την παράγραφο 3 και προς άρση τυχόν αδικιών
στις περιπτώσεις που το ετήσιο µίσθωµα είναι κατώτερο
του µισθώµατος που προκύπτει από την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (τεκµαρτό µίσθωµα) µε την επιβολή συντελεστή 5%, επιτρέπεται στον εκµισθωτή να υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια για την καταβολή του µισθώµατος υπηρεσία, στην οποία πρέπει να επισυνάπτει φύλλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας θεωρηµένου από την αρµόδια για τη
φορολογία εισοδήµατος του εκµισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τη µείωση του µισθώµατος µέχρι το ύψος αυτού, όπως προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω ή την µηδενική
µείωση αυτού στην περίπτωση που το µίσθωµα, πριν από
οποιαδήποτε µείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού.
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Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται η διαδικασία ανάκτησης
κρατικών ενισχύσεων που έχει κριθεί µε απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή µε απόφαση των δικαστηρίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικό Δικαστήριο ή Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης) ότι είναι παράνοµες σύµφωνα
µε το άρθρο 107 ΣΛΕΕ.
Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξαρτήτως της άσκησης
προσφυγής ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου και ανεξαρτήτως του αν το ελληνικό κράτος συνέπραξε στη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι υπόλογο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακτήσει το κριθέν ως παράνοµη ενίσχυση ποσό.
Οι µέχρι σήµερα ανακτήσεις έχουν διενεργηθεί από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στην πορεία διεφάνηκε
ότι το Γενικό Λογιστήριο έχει αρµοδιότητα για την ανάκτηση µόνο στις περιπτώσεις που ως παράνοµη ενίσχυση κρίθηκε δάνειο, εγγύηση ή κεφάλαιο που χορηγήθηκε
από το Ελληνικό Δηµόσιο προς την εταιρία ή επιχείρηση.
Προκειµένου να µην υπάρχει νοµικό κενό και για ασφάλεια δικαίου, προβλέπεται ρητά η διαδικασία που
πρέπει να τηρείται για την ανάκτηση. Οι ειδικότερες ρυθµίσεις που αφορούν ανάκτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συγχρηµατοδότηση, δεν θίγονται
από την παρούσα ρύθµιση. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι η
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία στέλνεται ο
χρηµατικός κατάλογος για να γίνει η βεβαίωση του ποσού που θα εισπραχθεί στη συνέχεια σύµφωνα µε τον
ΚΕΔΕ είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήµατος του νοµικού
προσώπου ή της επιχείρησης.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 23 συνιστάται Υπηρεσία
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής, Επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών. Η σύσταση της υπηρεσίας αυτής αποσκοπεί στον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό, διαχείριση και έλεγχο,
καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής.
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Με την παρ. 1 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της
περίπτωσης ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 και στους ειδικούς ερευνητές και επιστήµονες συνεργάτες του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 2 καταργείται,
µετά την έναρξη ισχύος της προτεινόµενης διάταξης, η
παροχή του παρακάτω κινήτρου, δεδοµένου ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους θεσπίστηκε. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/
1991, όπως ίσχυε και προβλέπεται ότι: ι) σε υπαλλήλους
δηµοσίων υπηρεσιών, ν. π.δ.δ. και ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των νοµικών τους προσώπων
δηµοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή µετατίθενται ή µετατάσσονται από υπηρεσία µη προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία
προβληµατικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληµατικής
περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληµατικής περιοχής,
καταβάλλεται υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, το 40%
της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσµατος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρµόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργα-

σιών ανέγερσης. ιι) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε
υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή έχουν µετατεθεί ή
µεταταγεί από υπηρεσία µη προβληµατικής περιοχής σε
υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληµατικής
περιοχής µέχρι την ισχύ του νόµου αυτού, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού διευρύνεται το πλαίσιο της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί µε την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.
3986/2011, προκειµένου να κατανεµηθεί ισόποσα και να
συνεισπραχθεί η εισφορά από 1.1.2011 έως 31.7.2011
βάσει όσων ορίζονται στην κ.υ.α. που προβλέπεται στην
περίπτωση β) της παραγράφου αυτής.
Παρ. 4- 7
Η Κυβέρνηση λόγω της σοβαρότητας της θεσµικής
πρωτοβουλίας για την Αναδιοργάνωση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αποφάσισε να προτείνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία τις σχετικές διατάξεις, ως αυτοτελές σχέδιο νόµου, στο αµέσως προσεχές διάστηµα. Εντούτοις, ενόψει της σηµαντικής αύξησης νέων αρµοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο ν. Σ.Κ. µε σειρά πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων, σε συνδυασµό µε τις σοβαρές εκκρεµείς υποθέσεις που χειρίζονται οι λειτουργοί
του, χωρίς αντιστοίχως να έχουν καλυφθεί τα υπάρχοντα κενά στις θέσεις του κυρίου, αλλά και του διοικητικού προσωπικού του, κρίνεται αναγκαίο να εισαχθούν
προς ψήφιση µε το παρόν σχέδιο νόµου ορισµένες επείγουσες ρυθµίσεις, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες
αφ’ ενός µεν για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισµού προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ν. Σ.Κ.,
αφ’ ετέρου δε για την αποκατάσταση στοιχειωδών όρων
λειτουργίας αυτού και των λειτουργών του.
Με την παρ. 4 της προτεινόµενης παραγράφου, θεσπίζεται η επαναφορά, ως τυπικού προσόντος, της άριστης
γνώσης µίας εκ των τριών ξένων γλωσσών (αγγλικής,
γαλλικής, γερµανικής), η οποία αποδεικνύεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Ταυτόχρονα, και µε δεδοµένο ότι τα καθήκοντα των µελών του Ν.Σ.Κ., όπως διαγράφονται από τις οικείες διατάξεις, απαιτούν µεταξύ άλλων την παράσταση των λειτουργών του σε όλα τα δικαστήρια ουσίας, αµέσως µετά
το διορισµό τους, θεσπίζεται ως τυπικό προσόν για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό η διετής άσκηση δικηγορίας,
µε σκοπό να εξασφαλισθεί ελάχιστος χρόνος εµπειρίας
στο χειρισµό τέτοιου είδους υποθέσεων.
Με την υποπαράγραφο α) της παρ. 5, θεσπίζεται διαδικασία για παροχή δυνατότητας υπεράσπισης από µέλη
του Ν.Σ.Κ., ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, υπαλλήλου κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για αδίκηµα
που του αποδίδεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα συγκρούονται τα συµφέροντα του Δηµοσίου µε τα συµφέροντα
του υπαλλήλου.
Με την υποπαράγραφο β) της ίδιας παραγράφου ρυθµίζεται το ζήτηµα της συµµετοχής των λειτουργών του
Ν.Σ.Κ σε συµβούλια, επιτροπές και γενικά σε συλλογικά
όργανα της Διοίκησης και της αντικατάστασής τους. Οι
λειτουργοί του ΝΣΚ, µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 2993/2002 (Α΄ 58), κλήθηκαν, κατ΄ ουσίαν αποκλειστικώς, να αντικαταστήσουν τους δικαστικούς λειτουργούς
που συµµετείχαν α΄ αυτά. Η έλλειψη αναλογίας µεταξύ
του αριθµού των δικαστικών λειτουργών και του (µικρού)
αριθµού των µελών του Ν.Σ.Κ., σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτό να χρησιµοποιηθούν οι άλ-
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λες δύο προβλεπόµενες από την ως άνω διάταξη κατηγορίες, νυν ή πρώην δηµοσίων λειτουργών (µέλη Α.Ε.Ι. ή
επίτιµοι δικαστικοί λειτουργοί), οδήγησε στην υπέρµετρη απασχόληση των µελών του Ν.Σ.Κ. σε βάρος των κυρίων καθηκόντων τους, αλλά και στην εκ των πραγµάτων
δυσχέρεια εύρυθµης λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η άρση
του αδιεξόδου που έχει δηµιουργηθεί.
Με την παρ. 6 της προτεινόµενης ρύθµισης αντικαθίσταται η παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 13 του
ν. 3790/2009, προκειµένου η ρύθµιση αυτή να εναρµονίζεται προς το άρθρο 103 του Συντάγµατος. Η διάταξη επέτρεπε, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης και συνεπώς κατά παράβαση κάθε αξιοκρατικής
διαδικασίας, τη µετάταξη στο Ν.Σ.Κ., αποσπασµένων ή
µη σε αυτό υπαλλήλων Υπουργείων, ν. π.δ.δ., ο.τ.α., επιχειρήσεων κοινής ωφελείας µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο και εποπτευόµενων από το κράτος ν. π.ι.δ. ή επιχειρήσεων των ο.τ.α.. Προς αποκατάσταση της νοµιµότητας που διαταράχθηκε µε τον τρόπο αυτό, κρίνεται
σκόπιµη η δια νόµου ανάκληση των διοικητικών πράξεων
διαδικασίας µετατάξεων, που έχουν εκδοθεί, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης που αντικαθίσταται και η µαταίωση
της διαδικασίας των µετατάξεων αυτών, εφόσον βεβαίως µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δεν έχει
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η σχετική
πράξη µετάταξης.
Με την παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο
του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ν.Σ.Κ.,
να αναθέτει µε απόφασή του τη συλλογή ή επεξεργασία
στοιχείων, καθώς και τη σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους στα πλαίσια της ανάθεσης και της εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που
προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν.
2362/1995 (Α΄ 247) και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, προβλέπεται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά
από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
Θ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου H΄
Γενικό µέρος
Η αγορά τυχερών παιγνίων δεν αποτελεί ούτε συνήθη
εµπορική δραστηριότητα, ούτε συνήθη µορφή παροχής
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυστηρής νοµοθετικής πλαισίωσης προκειµένου
να διαφυλαχθούν ουσιώδεις όροι δηµοσίου συµφέροντος και δηµοσίας τάξεως καθώς και η ασφάλεια και η
προστασία των πολιτών.
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι, εποµένως, η
δηµιουργία κατάλληλων ρυθµιστικών, εποπτικών και ελεγκτικών µηχανισµών ώστε α) να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των παιγνίων
και της στοιχηµατικής δραστηριότητας, β) να διατηρηθεί
σε ανεκτά επίπεδα η συµµετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ µέρους τους υπέρµετρη σπατάλη χρηµάτων, γ) να διασφαλιστεί ότι τα επιτρεπόµενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, τα παίγνια και στοιχήµατα

µέσω του διαδικτύου οργανώνονται και διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο, σύµφωνα µε τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, και δεν εκτρέπονται προς παράνοµη
εκµετάλλευση και αισχροκέρδεια, δ) να προστατευθούν
οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι
ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού
από τον εθισµό που µπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η µετατροπή των ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων
σε παράνοµα τυχερά παίγνια, και στ) να κατευθυνθεί η
στοιχηµατική δραστηριότητα σε νόµιµους και ελέγξιµους παρόχους, ώστε να περιοριστεί και προοπτικά να εξαλειφθεί ο παράνοµος στοιχηµατισµός και τα ποινικά αδικήµατα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές πράξεις, κλπ).
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ειδικά για την Ελλάδα
η ανάγκη ρύθµισης των παιγνίων και του στοιχηµατισµού
καθίσταται έτι περαιτέρω επείγουσα από το γεγονός ότι
η χώρα µας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των πάσης φύσεως παιγνίων, ότι καταβάλλει υπέρογκο πρόστιµο που ανέρχεται σε 31.536 € ηµερησίως, και ότι εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά ταύτα, παράνοµα πολλά
παίγνια και ιστοσελίδες στοιχηµατισµού µε όλες τις σχετικές αρνητικές παρενέργειες, στερώντας συγχρόνως το
ελληνικό δηµόσιο από σηµαντικότατα πρόσθετα έσοδα.
Με το παρόν κεφάλαιο ρυθµίζονται παράµετροι και
διαδικασίες που διέπουν τα παίγνια και στοιχήµατα πάσης φύσεως που διενεργούνται είτε µε παιγνιοµηχανήµατα είτε µέσω του διαδικτύου µε τελικό στόχο να µεταφερθεί στο πεδίο ελεγχόµενης νοµιµότητας µια δραστηριότητα που ασκείται, έτσι κι αλλιώς, ανεξέλεγκτη παράνοµα, προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας γενικότερα και του κράτους.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν επίσης χαρακτήρα
νόµου-πλαισίου αφήνοντας στην αρµοδιότητα της υπό
σύσταση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.) σηµαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρµοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι όµως σαφώς προσδιορισµένες ως προς την έκταση και το περιεχόµενό τους.
Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν τη ρύθµιση των ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, των τυχερών
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και των τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου.
Ειδικότερα επί των άρθρων 25 έως 31
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 25 έως 27
τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν τα παίγνια και τα
στοιχήµατα και δίδονται οι βασικοί ορισµοί των εννοιών
που εµπλέκονται στην περιγραφή και στη λειτουργία
τους.
Με το άρθρο 25 δίνονται όλοι οι σχετικοί ορισµοί, οι οποίοι στον τοµέα των ηλεκτρονικών παιγνίων και των τεχνικών µηχανισµών ελέγχου που απαιτούνται για τη
χρηστή λειτουργία τους, εισάγουν περίπλοκες έννοιες,
που αποτελούν κτήµα µόνο των ειδικών του τοµέα και
χρήζουν, εποµένως, διευκρινίσεως.
Με το άρθρο 26 διευκρινίζεται το πεδίο εφαρµογής
του νόµου, που αφορά στα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια,
στα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα και στα τυχερά παίγνια µέσω του διαδικτύου. Για τις εταιρείες ΟΠΑΠ
Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε. εφαρµόζονται οι ειδικές ισχύουσες
διατάξεις, πλην των διατάξεων περί Ε.Ε.Ε.Π., η οποία θα
καλύψει τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των τυχερών
παιγνίων.
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Με το άρθρο 27 τίθεται ο γενικός κανόνας της προηγούµενης αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων προσφοράς παιγνίων και στοιχηµατισµού, η οποία οργανώνεται µε διαφανή τρόπο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο.
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση πιστοποίησης παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων καθώς και η δυνατότητα
παραχώρησης, υπό όρους, της εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών.
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 28 έως 31, αφορούν στη σύσταση, στις αρµοδιότητες, στη σύνθεση
και στην εν γένει λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Με το άρθρο 28, παρ. 1 ορίζεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π. είναι
καθολικός διάδοχος και συνεχιστής της οµώνυµης Επιτροπής του ν. 3229/2004. Αποτελεί ειδική αυτοτελή υπηρεσία που υπάγεται µεν στον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά διαθέτει ευρύτατη λειτουργική ανεξαρτησία, εγγυηµένη, µεταξύ άλλων, από την επιχειρησιακή αυτονοµία
των µελών και των στελεχών της. Η Ε.Ε.Ε.Π. δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, ούτε Νοµικό Πρόσωπο
Δηµοσίου Δικαίου, αλλά ειδικευµένη αυτοτελή δηµόσια
υπηρεσία προσαρµοσµένη στους ιδιαίτερους στόχους
και στις απαιτήσεις του εξειδικευµένου αντικειµένου
της. Το σχήµα αυτό προκρίθηκε λόγω της ανάγκης συντονισµού των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. µε τα αντίστοιχα καθήκοντα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της συνακόλουθης εξοικονόµησης πόρων,
αλλά και λόγω του αντικειµένου της, που προσιδιάζει
στην αποστολή των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους.
Με την παρ. 2 συνιστάται και Συµβουλευτική Επιτροπή,
δίπλα στην Ε.Ε.Ε.Π., απαρτιζόµενη από εκπροσώπους
των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων και
στοιχηµατισµού, της οποίας αποστολή είναι να διατυπώνει εισηγήσεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά µε τις εξελίξεις του τοµέα και των προσαρµογών που αυτές επιβάλλουν στις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις
για την καλλίτερη λειτουργία της αγοράς. Τα µέλη της
συµβουλευτικής επιτροπής είναι πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους και γνώσης του χώρου, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί χάριν της εύρυθµης λειτουργίας του
κλάδου.
Η παρ. 3 απαριθµεί τις ευρείες αρµοδιότητες της
Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες, πέραν εκείνων που προβλέπονται ήδη στο ν. 3229/2004, αφορούν κυρίως στην εποπτεία και
στον έλεγχο της αγοράς. Το ειδικό περιεχόµενο της εποπτείας και του ελέγχου που ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π.
περιλαµβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
κατόχων αδειών και των παρόχων, την εξέταση, το χαρακτηρισµό, την ταξινόµηση και την πιστοποίηση όλων
των τύπων παιγνίων, στοιχηµατισµού και των λογισµικών
τους, την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης παιγνίων
και λειτουργίας καταστηµάτων, τον έλεγχο των πιστοποιηµένων εγκαταστάσεων, την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, την πιστοποίηση παιγνιοµηχανηµάτων και καταστηµάτων εγκατάστασής τους,
τον εντοπισµό και τη διακοπή λειτουργίας µη πιστοποιηµένων εγκαταστάσεων, την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και παρεµπόδισης ξεπλύµατος χρηµάτων. Στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. περιλαµβάνονται, εξάλλου, η
συνεργασία µε όλους τους συναφείς εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, η υποβολή εισηγήσεων για τις αναγκαίες προσαρµογές του θεσµικού πλαισί-

ου και για την πάταξη του παράνοµου στοιχηµατισµού, η
τήρηση µητρώου αδειούχων, παρόχων, κατασκευαστών
και αδειοδοτηµένων παιγνίων, η δηµιουργία και λειτουργία Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου
(ΠΣΕΕ). Η Ε.Ε.Ε.Π. καταρτίζει τον Οργανισµό, που καθορίζει τη διάρθρωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της,
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων που
προβλέπει τις διαδικασίες και τους ειδικότερους όρους
βάσει των οποίων διενεργεί τις κανονιστικές και ελεγκτικές της αρµοδιότητες, και τον Κώδικα Δεοντολογίας
Παιγνίων, που καθορίζει τα της διαφήµισης και των ανεκτών ορίων µέσα στα οποία οφείλει να διεξάγεται η ειδική αυτή παροχή υπηρεσιών. Προβλέπεται ακόµα, η δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να αναθέτει, µε διεθνή διαγωνισµό,
τη διαχείριση των ελεγκτικών µηχανισµών της σε ειδικευµένες εταιρείες, καθώς και η δυνατότητα του Υπουργού Οικονοµικών να προβαίνει στο ίδιο διάβηµα µε διακρατικές συµφωνίες. Προβλέπεται τέλος, η δυνατότητα
της Ε.Ε.Ε.Π. να εισηγείται την έκδοση κ.υ.α. για ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών σχετικά µε τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια σε άλλους φορείς του Δηµοσίου και
στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού.
Με τις παρ. 4 και 5 προβλέπονται τα του προσωπικού
και της στελέχωσης της Ε.Ε.Ε.Π., πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται στο ν. 3229/2005. Οι 30 επιπλέον θέσεις
θα καλυφθούν µε µετατάξεις και αποσπάσεις από το Δηµόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας σε συνθήκες αυστηρού σταθεροποιητικού οικονοµικού προγράµµατος και εξαιρετικά περιοριστικής πολιτικής προσλήψεων. Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση του πάσης φύσεως προσωπικού της να απέχει από κάθε τύπου επαγγελµατική σχέση µε φορέα ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π. για πέντε έτη µετά τη λήξη
των καθηκόντων του σ΄αυτήν.
Με την παρ. 6 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 και καθορίζονται τα της θητείας και των
αρµοδιοτήτων του προέδρου και των µελών της Ε.Ε.Ε.Π.
Προβλέπεται η ανανέωσή της, πλην του προέδρου, κατά
το ήµισυ ανά διετία, προκειµένου να υπάρχει συνέχεια
στην πείρα και την τεχνογνωσία της Ε.Ε.Ε.Π. Προσδιορίζονται περαιτέρω οι υποχρεώσεις, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται η σύγκρουση συµφερόντων σε περίπτωση
που οι ίδιοι ή µέλη της οικογενείας τους διαθέτουν οποιαδήποτε συµφέροντα στο ρυθµιζόµενο τοµέα, η υποχρέωση αποχής από τις σχετικές δραστηριότητες για πέντε
χρόνια µετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και χρηµατικές ποινές αν διαπιστωθούν παραβάσεις των ως άνω υποχρεώσεων.
Στην παρ. 7 καθορίζονται οι πόροι της Ε.Ε.Ε.Π., που
συνίστανται σε ποσοστό επί της συµµετοχής του Δηµοσίου και των διοικητικών τελών, που ορίζει ο Υπουργός
Οικονοµικών σύµφωνα µε το άρθρο 51 του νόµου. Η
Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να συντάσσει προϋπολογισµό και
ετήσιους ισολογισµούς. Τα ενδεχόµενα πλεονάσµατα εισφέρονται στα κρατικά έσοδα, ενώ σε περίπτωση ελλειµµάτων και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Με το άρθρο 29, παρ. 1 προβλέπονται τα τρία βασικά
κείµενα διάρθρωσης και λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., ο Οργανισµός, ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (ΚΔΕΠ), και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων
(ΚΔΠ) της Ε.Ε.Ε.Π., που καταρτίζονται από την ίδια, θεσπίζονται µε προεδρικό διάταγµα και δηµοσιεύονται

19
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παρ. 2 καθορίζεται το περιεχόµενο του Οργανισµού και, ιδίως, η διάρθρωση των υπηρεσιών και της διοικήσεως, καθώς και οι λεπτοµέρειες ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους. Επίσης, προβλέπεται η απορρόφηση
των ήδη υπαρχόντων Κανονισµών Εσωτερικής Διάρθρωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ε.Ε.Τ.Π. από τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π.
Με την παρ. 3 καθορίζεται το περιεχόµενο του ΚΔΕΠ
και, ιδίως, οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής
στα οικεία µητρώα, οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών, οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές των εξυπηρετητών και του λογισµικού των παιγνίων, ο τρόπος επικύρωσης της συµµετοχής σε αυτά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ατοµικής κάρτας παίκτη, ο προσδιορισµός
του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων, οι υποχρεώσεις ελέγχου των κατόχων αδείας και των φορέων εκµετάλλευσης, και εξειδικεύονται οι τύποι διοικητικών κυρώσεων και προστίµων που επιβάλλει, καθώς και ο τρόπος καταλογισµού και κλιµάκωσής τους.
Με την παρ. 4 καθορίζεται το περιεχόµενο του ΚΔΠ,
που αναφέρεται στους κανόνες της εµπορικής επικοινωνίας του κλάδου των παιγνίων, στα επιτρεπτά όρια διαφήµισής του και, γενικά, στους όρους δεοντολογίας που
πρέπει να διέπουν την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Με το άρθρο 30 διευκρινίζονται περαιτέρω οι τεχνικές
απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για την αποτελεσµατική
λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας
και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), που προσδιορίζονται από τον
ΚΔΕΠ µε στόχο τη λογισµική παρακολούθηση των παιγνίων, τoν σε πραγµατικό χρόνο (on line) έλεγχο των
παιγνιοµηχανηµάτων, την άµεση διάγνωση και εντοπισµό λειτουργικών προβληµάτων, την αποθήκευση και ανάλυση όλων των αναγκαίων προς τούτο πληροφοριών,
τη διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των παιγνίων και στοιχηµάτων, τον έλεγχο της ασφάλειας και φερεγγυότητας του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήµατος, και όλου γενικά του Δικτύου Επικοινωνιών, την στενή παρακολούθηση της τεχνικής υποδοµής
αδειούχων και παρόχων και τη συνεχή τους σύνδεση µε
το ΠΣΕΕ, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ε.Ε.Π., τον
έλεγχο της πλήρους φυσικής και λογισµικής ασφάλειας
των παιγνιοµηχανηµάτων και της αποθήκευσης των αρχείων τους, τα οποία είναι συνεχώς στη διάθεση της
Ε.Ε.Ε.Π., η οποία οφείλει να τα διατηρεί αποθηκευµένα
για µία τουλάχιστον δεκαετία.
Με τα άρθρο 31 προσδιορίζεται ο τρόπος διανοµής και
απόδοσης των κερδών στους παίκτες. Τα κέρδη πρέπει
να καθορίζονται σε υψηλό γενικά ποσοστιαίο επίπεδο επί των ποσών που παίζονται, ώστε να καθίστανται ελκτικά τόσο για τους παίκτες, όσο –κυρίως- για τους υποψήφιους αδειούχους, οι οποίοι έλλογα προσδοκούν τη µεγαλύτερη δυνατή προσέλευση πελατών στις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%.
Παρά ταύτα, και προκειµένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθµός ελαστικότητας αλλά και ακρίβειας, δίνεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα να εξειδικεύει το ύψος
και τις προϋποθέσεις της διανοµής των κερδών εκάστου
παιγνίου ή στοιχήµατος. Προβλέπονται επίσης περιορισµένη δυνατότητα τζακ ποτ µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και η άµεση απόδοση των
κερδών στο λογαριασµό του παίκτη. Υποχρεούνται, τέλος, οι κάτοχοι αδειών να διαθέτουν ρευστό σε τραπεζικό λογαριασµό, του οποίου το ύψος ποικίλει ανάλογα µε

το είδος και το εύρος της άδειας προκειµένου να είναι
βέβαιη η άµεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.
Επί των άρθρων 32 έως 37
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 32 έως 37 αναφέρονται στους κανόνες που πρέπει να διέπουν το υπεύθυνο παιχνίδι, πράγµα που αποτελεί βασική αρχή της
διεξαγωγής τυχερών αλλά και τεχνικών παιγνίων. Ειδικότερα:
Το άρθρο 32 προβλέπει τους όρους συµµετοχής των
παικτών. Θεσπίζεται καταρχήν (παρ. 1) ο γενικός κανόνας συµµετοχής ατόµων που έχουν συµπληρώσει το 21ο
έτος της ηλικίας τους, υπό τον όρο καταβολής ορισµένου χρηµατικού αντιτίµου από τον συµµετέχοντα στον
αδειούχο ή στον πάροχο. Σηµειωτέον ότι το ίδιο όριο ηλικίας θα ισχύσει και στα καζίνο (παρ. 11 άρθρο 55). Η
στοιχηµατική αυτή πράξη επικυρώνεται µε πρόσφορο
µέσο, όπως αυτό θα οριστεί µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται ο παίκτης και ελέγχεται ο αδειούχος του παιγνίου ή ο πάροχος του στοιχήµατος. Το κόστος συµµετοχής (παρ. 2) καθορίζεται από
0,10 µέχρι 2 ευρώ µε δυνατότητα αναπροσαρµογής από
την Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να παραµένουν τα παιζόµενα ποσά
και τα κέρδη σε ανεκτά επίπεδα. Η πληρωµή του ποσού
της συµµετοχής γίνεται είτε µε την εισαγωγή χρήµατος
στα παιγνιοµηχανήµατα, είτε µε την επανεπένδυση µονάδων κέρδους, είτε µε τη χρήση προπληρωµένης κάρτας µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του
παίκτη. Η παροχή πίστωσης ή έκπτωσης στους παίκτες
απαγορεύονται απολύτως (παρ. 3) µε στόχο την προστασία των παικτών από υπερβολική στοιχηµατική δραστηριότητα και τη συγκράτηση των παιζόµενων ποσών σε
λογικά επίπεδα. Απαγορεύεται επίσης (παρ. 4) το µέγιστο ποσό που µπορεί να χάσει ο παίκτης να υπερβαίνει
το χρηµατικό ποσό συµµετοχής του στο παίγνιο. Απαγορεύεται απολύτως (παρ. 5) η συµµετοχή σε τυχερά παίγνια των κατόχων αδειών, του προσωπικού των εταιρειών ή των καταστηµάτων τους καθώς και των µελών και
του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., µε προφανή πρόθεση την
προστασία των παικτών από απόπειρες εκµετάλλευσης
εις βάρος τους και την αποτροπή κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων εκ µέρους εκείνων που µπορεί διαθέτουν
εκ των έσω πληροφόρηση. Απαγορεύεται τέλος (παρ. 6)
η συµµετοχή σε τυχερά παίγνια µέσω παρένθετων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Το άρθρο 33 αφορά ειδικά (παρ. 1) στην προστασία
των ανηλίκων κάτω του 21ου έτους, στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους µε τυχερά παίγνια. Επιτρέπεται αντιθέτως (παρ. 2) η πρόσβασή τους σε χώρους
όπου παίζονται ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, και εκεί όµως µε διαβάθµιση ως προς την ηλικία. Για το λόγο αυτό
οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να
ελέγχονται αυστηρά από τον υπεύθυνο του καταστήµατος. Οι κάτοχοι αδείας και φορείς εκµετάλλευσης, διεξαγωγής και λειτουργίας παιγνιοµηχανηµάτων πάσης φύσεως (παρ. 3) οφείλουν να δηµοσιοποιούν εµφανώς τις
απαγορεύσεις και να τηρούν µε αυστηρότητα τους όρους πρόσβασης των ατόµων αυτών στους σχετικούς
χώρους.
Με την παρ. 4 εισάγεται η ατοµική κάρτα παίκτη, που
αποτελεί πυλώνα του υπεύθυνου παιχνιδιού καθότι αφ’
ενός µεν εξακριβώνονται µε τον τρόπο αυτό η ηλικία, το
ΑΦΜ, οι χρηµατικές ροές, ο χρόνος συµµετοχής, τα ενδεχόµενα µέγιστα ποσά ανά ηµέρα ή µήνα και όλα τα αναγκαία στοιχεία αυτοπροστασίας των παικτών, αφ’ ετέ-
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ρου δε εξασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. και διευκολύνεται ό έλεγχος των αδειούχων και παρόχων
σχετικά µε την τήρηση των δικών τους υποχρεώσεων.
Για τους λόγους αυτούς, η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
χωρίς κάρτα παίκτη απαγορεύεται και τιµωρείται αυστηρά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας (παρ. 5) καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π..
Η γνωστοποίηση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο
34 (παρ. 1-3), στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της σύστασης, λειτουργίας και επεξεργασίας τόσο των στοιχείων που συγκεντρώνει η
Ε.Ε.Ε.Π., όσο και των αρχείων που τηρούν οι αδειούχοι
και οι πάροχοι εξασφαλίζει περαιτέρω τη διαφάνεια και
τον έλεγχο της συνολικής δραστηριότητας διεξαγωγής
των παιγνίων και των στοιχηµάτων.
Η παρ. 4 θεσπίζει παράλληλα το απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας σχετικά µε την οιαδήποτε δηµοσιοποίηση των ως άνω στοιχείων επί ποινή επιβολής των
κειµένων ποινικών και των προβλεπόµενων παρακάτω
διοικητικών κυρώσεων, και ορίζει ότι τα στοιχεία αυτά
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ελέγχου
και εξακρίβωσης των υποχρεώσεων των φορέων διεξαγωγής και λειτουργίας των παιγνίων. Δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά έχει µόνο το ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και οι φορολογικές
και διωκτικές αρχές σύµφωνα µε τις δικές τους αρµοδιότητες. Όλα τα πρόσωπα (παρ. 5) που κατέστησαν
καθ΄οιονδήποτε τρόπο κοινωνοί των στοιχείων δεν επιτρέπεται να τα κοινοποιήσουν ή να κάνουν οποιαδήποτε
χρήση αυτών και µετά τη λήξη των σχετικών καθηκόντων τους.
Το άρθρο 35 ρυθµίζει τους όρους υπό τους οποίους είναι ανεκτή η διαφήµιση των πάσης φύσεως παιγνίων και
δραστηριοτήτων στοιχηµατισµού και των καταστηµάτων
στα οποία διεξάγονται. Απαγορεύεται ρητά (παρ. 2) η εµπορική επικοινωνία φορέων που παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στους παίκτες. Ορίζεται ότι (παρ. 3) οι λεπτοµέρειες της εµπορικής επικοινωνίας των δραστηριοτήτων αυτών θα καθοριστούν από τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων (ΚΔΠ) που υποχρεούται να θεσπίσει η
Ε.Ε.Ε.Π. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα αυτού (παρ. 4),
απαγορεύεται οιαδήποτε εµπορική επικοινωνία ή διαφήµιση των σχετικών δραστηριοτήτων και των καταστηµάτων όπου διεξάγονται, εξαιρουµένων, βέβαια, των ήδη αδειοδοτηµένων από την Ελληνική Δηµοκρατία και νοµίµως διεξαγοµένων παιγνίων.
Το άρθρο 36 προβλέπει περαιτέρω την υποχρεωτική αναγραφή των περιοριστικών όρων και προϋποθέσεων
συµµετοχής σε παίγνια ή στοιχήµατα και πρόσβασης
στους χώρους όπου διεξάγονται, τόσο στις οθόνες των
παιγνιοµηχανηµάτων όσο και στις εγκαταστάσεις των αδειούχων και παρόχων σε εµφανή και αναγνωρίσιµα σηµεία. Οι τελευταίοι αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν εγγράφως και εµφανώς στους χώρους των εγκαταστάσεών τους όλες τις πληροφορίες σχετικά µε υπηρεσίες αντιµετώπισης του εθισµού και στήριξης της απεξάρτησης από τα τυχερά παίγνια και τον στοιχηµατισµό.
Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν λεπτοµερή ενηµέρωση για τους δηµόσιους φορείς πιστοποίησης παιγνίων, ενώ µε τον ΚΔΕΠ δύνανται να εξειδικεύεται και να αποσαφηνίζεται το περιεχόµενο όλων των ως άνω υποχρεώσεων και περιορισµών.
Το άρθρο 37 αφορά στο έντυπο προγράµµατος για τη
διεξαγωγή παιγνίων και στοιχηµάτων, (παρ. 1) που κυκλοφορεί µε ευθύνη των αδειούχων και παρόχων για ό-

λες τις µορφές στοιχηµατισµού και αναρτάται αντίστοιχα στα καταστήµατα ή στην ιστοσελίδα τους. Το έντυπο
προγράµµατος περιλαµβάνει (παρ. 2) όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή, µε το γεγονός επί του οποίου
διεξάγεται το στοίχηµα, µε τις ηµεροµηνίες και τις ώρες
διεξαγωγής του, καθώς και µε κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία που θα θεωρήσει αναγκαία η Ε.Ε.Ε.Π. Το έντυπο προγράµµατος συµβάλλει στη διαφάνεια και στη φερεγγυότητα του στοιχήµατος και µεγιστοποιεί την προστασία των παικτών από παράνοµες ή παρελκυστικές
πρακτικές.
Επί των άρθρων 38 έως 44
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 39 έως 45 αφορούν ειδικότερα στα παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα.
Το άρθρο 38 διαλαµβάνει τα περί ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται γενικώς µετά πιστοποίηση του χαρακτήρα τους και των χώρων όπου εγκαθίστανται από την Ε.Ε.Ε.Π. µε έκδοση αδείας (παρ. 1-2). Τα πιστοποιηµένα ψυχαγωγικά-τεχνικά
παιγνιοµηχανήµατα οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη
τεχνική υποδοµή σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία,
για την εγκατάσταση της οποίας ευθύνονται οι διεξάγοντες τα παίγνια επί ποινή προστίµου ή και ανάκλησης της
αδείας. Διευκρινίζονται περαιτέρω (παρ. 3) τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που µπορούν να τύχουν αδείας. Απαγορεύεται, η εκµετάλλευση τεχνικών παιγνιοµηχανηµάτων
από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και (παρ. 4) η διαχείρισή τους από φυσικά πρόσωπα
που έχουν καταδικαστεί σε σοβαρά ποινικά αδικήµατα.
Το άρθρο 39 αφορά στην αδειοδότηση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, διαδικασία η οποία θέτει σύνθετα και λεπτά προβλήµατα, πολλώ µάλλον που εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη χώρα µας. Για
το λόγο αυτό επιλέχθηκε η µέθοδος της σταδιακής απελευθέρωσης.
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι στην Ελληνική επικράτεια λειτουργούν συνολικά 35.000 παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαµβάνει
µία άδεια για 16.500 παιγνιοµηχανήµατα, που απορρέει
από τη σύµβασή της µε το Δηµόσιο, η οποία κυρώθηκε
µε το ν. 2843/2000. Τα 15.000 παιγνιοµηχανήµατα από
αυτά θα διατεθούν για εκµετάλλευση αποκλειστικά σε
πρακτορεία της, ενώ τα υπόλοιπα 1.500 θα διατεθούν για
εκµετάλλευση σε πρακτορεία της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
Η παρ. 3 αφορά το τίµηµα και τον τρόπο καταβολής
του για την κτήση της άδειας.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι η άδεια ισχύει για 10 έτη από τη χορήγησή της.
Στην παρ. 5 ρυθµίζονται τα θέµατα της ενδεχόµενης επέκτασης της αδείας κατόπιν αιτήµατος του κατόχου και
µε τους ίδιους όρους πλην του τιµήµατος. Τούτο είναι
λογικό προκειµένου να συνεκτιµηθούν τα στοιχεία από
την πραγµατική λειτουργία της σχετικής αγοράς.
Με την παρ. 6 θεσπίζεται γενικά το αµεταβίβαστο των
αδειών, επιτρέπεται όµως η ολική ή µερική εκχώρηση
της εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων και της
διενέργειας τυχερών παιγνίων υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.
Με την παρ. 7 απαγορεύεται και στον εκµεταλλευόµενο την άδεια να παραχωρεί περαιτέρω την εκµετάλλευση µε ή και χωρίς αντάλλαγµα.
Τέλος, µε την παρ. 8, προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης µε δηµόσιο διαγωνισµό των αδειών που αντι-
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στοιχούν, εν όλω η εν µέρει στα υπόλοιπα παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παρ. 6 της προτεινόµενης ρύθµισης αντικαθίσταται η παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 13 του
ν. 3790/2009, προκειµένου η ρύθµιση αυτή να εναρµονίζεται προς το άρθρο 103 του Συντάγµατος. Η διάταξη επέτρεπε, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης και συνεπώς κατά παράβαση κάθε αξιοκρατικής
διαδικασίας, τη µετάταξη στο Ν.Σ.Κ., αποσπασµένων ή
µη σε αυτό υπαλλήλων Υπουργείων, ν. π.δ.δ., ο.τ.α., επιχειρήσεων κοινής ωφελείας µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο και εποπτευόµενων από το κράτος ν. π.ι.δ. ή επιχειρήσεων των ο.τ.α.. Προς αποκατάσταση της νοµιµότητας που διαταράχθηκε µε τον τρόπο αυτό, κρίνεται
σκόπιµη η δια νόµου ανάκληση των διοικητικών πράξεων
διαδικασίας µετατάξεων, που έχουν εκδοθεί, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης που αντικαθίσταται και η µαταίωση
της διαδικασίας των µετατάξεων αυτών, εφόσον βεβαίως µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δεν έχει
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η σχετική
πράξη µετάταξης.
Με την παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο
του ν. Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ν. Σ.Κ.,
να αναθέτει µε απόφασή του τη συλλογή ή επεξεργασία
στοιχείων, καθώς και τη σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους στα πλαίσια της ανάθεσης και της εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που
προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247) και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, προβλέπεται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
Θ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου H΄
Γενικό µέρος
Η αγορά τυχερών παιγνίων δεν αποτελεί ούτε συνήθη
εµπορική δραστηριότητα, ούτε συνήθη µορφή παροχής
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυστηρής νοµοθετικής πλαισίωσης προκειµένου
να διαφυλαχθούν ουσιώδεις όροι δηµοσίου συµφέροντος και δηµοσίας τάξεως καθώς και η ασφάλεια και η
προστασία των πολιτών.
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι, εποµένως, η
δηµιουργία κατάλληλων ρυθµιστικών, εποπτικών και ελεγκτικών µηχανισµών ώστε α) να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των παιγνίων
και της στοιχηµατικής δραστηριότητας, β) να διατηρηθεί
σε ανεκτά επίπεδα η συµµετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ µέρους τους υπέρµετρη σπατάλη χρηµάτων, γ) να διασφαλιστεί ότι τα επιτρεπόµενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, τα παίγνια και στοιχήµατα
µέσω του διαδικτύου οργανώνονται και διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο, σύµφωνα µε τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, και δεν εκτρέπονται προς παράνοµη
εκµετάλλευση και αισχροκέρδεια, δ) να προστατευθούν
οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι
ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού

από τον εθισµό που µπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η µετατροπή των ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων
σε παράνοµα τυχερά παίγνια, και στ) να κατευθυνθεί η
στοιχηµατική δραστηριότητα σε νόµιµους και ελέγξιµους παρόχους, ώστε να περιοριστεί και προοπτικά να εξαλειφθεί ο παράνοµος στοιχηµατισµός και τα ποινικά αδικήµατα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές πράξεις, κλπ).
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ειδικά για την Ελλάδα
η ανάγκη ρύθµισης των παιγνίων και του στοιχηµατισµού
καθίσταται έτι περαιτέρω επείγουσα από το γεγονός ότι
η χώρα µας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των πάσης φύσεως παιγνίων, ότι καταβάλλει υπέρογκο πρόστιµο που ανέρχεται σε 31.536 € ηµερησίως, και ότι εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά ταύτα, παράνοµα πολλά
παίγνια και ιστοσελίδες στοιχηµατισµού µε όλες τις σχετικές αρνητικές παρενέργειες, στερώντας συγχρόνως το
ελληνικό δηµόσιο από σηµαντικότατα πρόσθετα έσοδα.
Με το παρόν κεφάλαιο ρυθµίζονται παράµετροι και
διαδικασίες που διέπουν τα παίγνια και στοιχήµατα πάσης φύσεως που διενεργούνται είτε µε παιγνιοµηχανήµατα είτε µέσω του διαδικτύου µε τελικό στόχο να µεταφερθεί στο πεδίο ελεγχόµενης νοµιµότητας µια δραστηριότητα που ασκείται, έτσι κι αλλιώς, ανεξέλεγκτη παράνοµα, προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας γενικότερα και του κράτους.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν επίσης χαρακτήρα
νόµου-πλαισίου αφήνοντας στην αρµοδιότητα της υπό
σύσταση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.) σηµαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρµοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι όµως σαφώς προσδιορισµένες ως προς την έκταση και το περιεχόµενό τους.
Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν τη ρύθµιση των ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, των τυχερών
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και των τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου.
Ειδικότερα επί των άρθρων 25 έως 31
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 25 έως 27
τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν τα παίγνια και τα
στοιχήµατα και δίδονται οι βασικοί ορισµοί των εννοιών
που εµπλέκονται στην περιγραφή και στη λειτουργία
τους.
Με το άρθρο 25 δίνονται όλοι οι σχετικοί ορισµοί, οι οποίοι στον τοµέα των ηλεκτρονικών παιγνίων και των τεχνικών µηχανισµών ελέγχου που απαιτούνται για τη
χρηστή λειτουργία τους, εισάγουν περίπλοκες έννοιες,
που αποτελούν κτήµα µόνο των ειδικών του τοµέα και
χρήζουν, εποµένως, διευκρινίσεως.
Με το άρθρο 26 διευκρινίζεται το πεδίο εφαρµογής
του νόµου, που αφορά στα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια,
στα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα και στα τυχερά παίγνια µέσω του διαδικτύου. Για τις εταιρείες ΟΠΑΠ
Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε. εφαρµόζονται οι ειδικές ισχύουσες
διατάξεις, πλην των διατάξεων περί Ε.Ε.Ε.Π., η οποία θα
καλύψει τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των τυχερών
παιγνίων.
Με το άρθρο 27 τίθεται ο γενικός κανόνας της προηγούµενης αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων προσφοράς παιγνίων και στοιχηµατισµού, η οποία οργανώνεται µε διαφανή τρόπο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο.
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση πιστοποίησης παι-
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γνίων και παιγνιοµηχανηµάτων καθώς και η δυνατότητα
παραχώρησης, υπό όρους, της εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών.
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 28 έως 31, αφορούν στη σύσταση, στις αρµοδιότητες, στη σύνθεση
και στην εν γένει λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Με το άρθρο 28, παρ. 1 ορίζεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π. είναι
καθολικός διάδοχος και συνεχιστής της οµώνυµης Επιτροπής του ν. 3229/2004. Αποτελεί ειδική αυτοτελή υπηρεσία που υπάγεται µεν στον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά διαθέτει ευρύτατη λειτουργική ανεξαρτησία, εγγυηµένη, µεταξύ άλλων, από την επιχειρησιακή αυτονοµία
των µελών και των στελεχών της. Η Ε.Ε.Ε.Π. δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, ούτε Νοµικό Πρόσωπο
Δηµοσίου Δικαίου, αλλά ειδικευµένη αυτοτελή δηµόσια
υπηρεσία προσαρµοσµένη στους ιδιαίτερους στόχους
και στις απαιτήσεις του εξειδικευµένου αντικειµένου
της. Το σχήµα αυτό προκρίθηκε λόγω της ανάγκης συντονισµού των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. µε τα αντίστοιχα καθήκοντα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της συνακόλουθης εξοικονόµησης πόρων,
αλλά και λόγω του αντικειµένου της, που προσιδιάζει
στην αποστολή των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους.
Με την παρ. 2 συνιστάται και Συµβουλευτική Επιτροπή,
δίπλα στην Ε.Ε.Ε.Π., απαρτιζόµενη από εκπροσώπους
των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων και
στοιχηµατισµού, της οποίας αποστολή είναι να διατυπώνει εισηγήσεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά µε τις εξελίξεις του τοµέα και των προσαρµογών που αυτές επιβάλλουν στις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις
για την καλλίτερη λειτουργία της αγοράς. Τα µέλη της
συµβουλευτικής επιτροπής είναι πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους και γνώσης του χώρου, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί χάριν της εύρυθµης λειτουργίας του
κλάδου.
Η παρ. 3 απαριθµεί τις ευρείες αρµοδιότητες της
Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες, πέραν εκείνων που προβλέπονται ήδη στο ν. 3229/2004, αφορούν κυρίως στην εποπτεία και
στον έλεγχο της αγοράς. Το ειδικό περιεχόµενο της εποπτείας και του ελέγχου που ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π.
περιλαµβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
κατόχων αδειών και των παρόχων, την εξέταση, το χαρακτηρισµό, την ταξινόµηση και την πιστοποίηση όλων
των τύπων παιγνίων, στοιχηµατισµού και των λογισµικών
τους, την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης παιγνίων
και λειτουργίας καταστηµάτων, τον έλεγχο των πιστοποιηµένων εγκαταστάσεων, την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, την πιστοποίηση παιγνιοµηχανηµάτων και καταστηµάτων εγκατάστασής τους,
τον εντοπισµό και τη διακοπή λειτουργίας µη πιστοποιηµένων εγκαταστάσεων, την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και παρεµπόδισης ξεπλύµατος χρηµάτων. Στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. περιλαµβάνονται, εξάλλου, η
συνεργασία µε όλους τους συναφείς εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, η υποβολή εισηγήσεων για τις αναγκαίες προσαρµογές του θεσµικού πλαισίου και για την πάταξη του παράνοµου στοιχηµατισµού, η
τήρηση µητρώου αδειούχων, παρόχων, κατασκευαστών
και αδειοδοτηµένων παιγνίων, η δηµιουργία και λειτουργία Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου
(ΠΣΕΕ). Η Ε.Ε.Ε.Π. καταρτίζει τον Οργανισµό, που καθο-

ρίζει τη διάρθρωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της,
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων που
προβλέπει τις διαδικασίες και τους ειδικότερους όρους
βάσει των οποίων διενεργεί τις κανονιστικές και ελεγκτικές της αρµοδιότητες, και τον Κώδικα Δεοντολογίας
Παιγνίων, που καθορίζει τα της διαφήµισης και των ανεκτών ορίων µέσα στα οποία οφείλει να διεξάγεται η ειδική αυτή παροχή υπηρεσιών. Προβλέπεται ακόµα, η δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να αναθέτει, µε διεθνή διαγωνισµό,
τη διαχείριση των ελεγκτικών µηχανισµών της σε ειδικευµένες εταιρείες, καθώς και η δυνατότητα του Υπουργού Οικονοµικών να προβαίνει στο ίδιο διάβηµα µε διακρατικές συµφωνίες. Προβλέπεται τέλος, η δυνατότητα
της Ε.Ε.Ε.Π. να εισηγείται την έκδοση κ.υ.α. για ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών σχετικά µε τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια σε άλλους φορείς του Δηµοσίου και
στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού.
Με τις παραγράφους 4 και 5 προβλέπονται τα του προσωπικού και της στελέχωσης της Ε.Ε.Ε.Π., πέραν των όσων ήδη προβλέπονται στο ν. 3229/2005. Οι 30 επιπλέον
θέσεις θα καλυφθούν µε µετατάξεις και αποσπάσεις από
το Δηµόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί
το κόστος λειτουργίας σε συνθήκες αυστηρού σταθεροποιητικού οικονοµικού προγράµµατος και εξαιρετικά περιοριστικής πολιτικής προσλήψεων. Προβλέπεται επίσης
η υποχρέωση του πάσης φύσεως προσωπικού της να απέχει από κάθε τύπου επαγγελµατική σχέση µε φορέα ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π. για πέντε έτη µετά τη λήξη
των καθηκόντων του σ΄αυτήν.
Με την παρ. 6 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 και καθορίζονται τα της θητείας και των
αρµοδιοτήτων του προέδρου και των µελών της Ε.Ε.Ε.Π.
Προβλέπεται η ανανέωσή της, πλην του προέδρου, κατά
το ήµισυ ανά διετία, προκειµένου να υπάρχει συνέχεια
στην πείρα και την τεχνογνωσία της Ε.Ε.Ε.Π. Προσδιορίζονται περαιτέρω οι υποχρεώσεις, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται η σύγκρουση συµφερόντων σε περίπτωση
που οι ίδιοι ή µέλη της οικογενείας τους διαθέτουν οποιαδήποτε συµφέροντα στο ρυθµιζόµενο τοµέα, η υποχρέωση αποχής από τις σχετικές δραστηριότητες για πέντε
χρόνια µετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και χρηµατικές ποινές αν διαπιστωθούν παραβάσεις των ως άνω υποχρεώσεων.
Στην παρ. 7 καθορίζονται οι πόροι της Ε.Ε.Ε.Π., που
συνίστανται σε ποσοστό επί της συµµετοχής του Δηµοσίου και των διοικητικών τελών, που ορίζει ο Υπουργός
Οικονοµικών σύµφωνα µε το άρθρο 51 του νόµου. Η
Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να συντάσσει προϋπολογισµό και
ετήσιους ισολογισµούς. Τα ενδεχόµενα πλεονάσµατα εισφέρονται στα κρατικά έσοδα, ενώ σε περίπτωση ελλειµµάτων και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με το άρθρο 29, παρ. 1 προβλέπονται τα τρία βασικά
κείµενα διάρθρωσης και λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., ο Οργανισµός, ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (ΚΔΕΠ), και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων
(ΚΔΠ) της Ε.Ε.Ε.Π., που καταρτίζονται από την ίδια, θεσπίζονται µε προεδρικό διάταγµα και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παρ. 2 καθορίζεται το περιεχόµενο του Οργανισµού και, ιδίως, η διάρθρωση των υπηρεσιών και της διοικήσεως, καθώς και οι λεπτοµέρειες ασκήσεως των αρ-
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µοδιοτήτων τους. Επίσης, προβλέπεται η απορρόφηση
των ήδη υπαρχόντων Κανονισµών Εσωτερικής Διάρθρωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ε.Ε.Τ.Π. από τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π..
Με την παρ. 3 καθορίζεται το περιεχόµενο του ΚΔΕΠ
και, ιδίως, οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής
στα οικεία µητρώα, οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών, οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές των εξυπηρετητών και του λογισµικού των παιγνίων, ο τρόπος επικύρωσης της συµµετοχής σ΄αυτά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ατοµικής κάρτας παίκτη, ο προσδιορισµός του
ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων, οι υποχρεώσεις ελέγχου των κατόχων αδείας και των φορέων εκµετάλλευσης, και εξειδικεύονται οι τύποι διοικητικών κυρώσεων και προστίµων που επιβάλλει, καθώς και ο τρόπος καταλογισµού και κλιµάκωσής τους.
Με την παρ. 4 καθορίζεται το περιεχόµενο του ΚΔΠ,
που αναφέρεται στους κανόνες της εµπορικής επικοινωνίας του κλάδου των παιγνίων, στα επιτρεπτά όρια διαφήµισής του και, γενικά, στους όρους δεοντολογίας που
πρέπει να διέπουν την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Με το άρθρο 30 διευκρινίζονται περαιτέρω οι τεχνικές
απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για την αποτελεσµατική
λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας
και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), που προσδιορίζονται από τον
ΚΔΕΠ µε στόχο τη λογισµική παρακολούθηση των παιγνίων, τoν σε πραγµατικό χρόνο (on line) έλεγχο των
παιγνιοµηχανηµάτων, την άµεση διάγνωση και εντοπισµό λειτουργικών προβληµάτων, την αποθήκευση και ανάλυση όλων των αναγκαίων προς τούτο πληροφοριών,
τη διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των παιγνίων και στοιχηµάτων, τον έλεγχο της ασφάλειας και φερεγγυότητας του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήµατος, και όλου γενικά του Δικτύου Επικοινωνιών, την στενή παρακολούθηση της τεχνικής υποδοµής
αδειούχων και παρόχων και τη συνεχή τους σύνδεση µε
το ΠΣΕΕ, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ε.Ε.Π., τον
έλεγχο της πλήρους φυσικής και λογισµικής ασφάλειας
των παιγνιοµηχανηµάτων και της αποθήκευσης των αρχείων τους, τα οποία είναι συνεχώς στη διάθεση της
Ε.Ε.Ε.Π., η οποία οφείλει να τα διατηρεί αποθηκευµένα
για µία τουλάχιστον δεκαετία.
Με τα άρθρο 31 προσδιορίζεται ο τρόπος διανοµής και
απόδοσης των κερδών στους παίκτες. Τα κέρδη πρέπει
να καθορίζονται σε υψηλό γενικά ποσοστιαίο επίπεδο επί των ποσών που παίζονται, ώστε να καθίστανται ελκτικά τόσο για τους παίκτες, όσο –κυρίως- για τους υποψήφιους αδειούχους, οι οποίοι έλλογα προσδοκούν τη µεγαλύτερη δυνατή προσέλευση πελατών στις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%.
Παρά ταύτα, και προκειµένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθµός ελαστικότητας αλλά και ακρίβειας, δίνεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα να εξειδικεύει το ύψος
και τις προϋποθέσεις της διανοµής των κερδών εκάστου
παιγνίου ή στοιχήµατος. Προβλέπονται επίσης περιορισµένη δυνατότητα τζακ ποτ µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και η άµεση απόδοση των
κερδών στο λογαριασµό του παίκτη. Υποχρεούνται, τέλος, οι κάτοχοι αδειών να διαθέτουν ρευστό σε τραπεζικό λογαριασµό, του οποίου το ύψος ποικίλει ανάλογα µε
το είδος και το εύρος της άδειας προκειµένου να είναι
βέβαιη η άµεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.

Επί των άρθρων 32 έως 37
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 32 έως 37 αναφέρονται στους κανόνες που πρέπει να διέπουν το υπεύθυνο παιχνίδι, πράγµα που αποτελεί βασική αρχή της
διεξαγωγής τυχερών αλλά και τεχνικών παιγνίων. Ειδικότερα:
Το άρθρο 32 προβλέπει τους όρους συµµετοχής των
παικτών. Θεσπίζεται καταρχήν (παρ. 1) ο γενικός κανόνας συµµετοχής ατόµων που έχουν συµπληρώσει το 21ο
έτος της ηλικίας τους, υπό τον όρο καταβολής ορισµένου χρηµατικού αντιτίµου από τον συµµετέχοντα στον
αδειούχο ή στον πάροχο. Σηµειωτέον ότι το ίδιο όριο ηλικίας θα ισχύσει και στα καζίνο (παρ. 11 άρθρο 55). Η
στοιχηµατική αυτή πράξη επικυρώνεται µε πρόσφορο
µέσο, όπως αυτό θα οριστεί µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται ο παίκτης και ελέγχεται ο αδειούχος του παιγνίου ή ο πάροχος του στοιχήµατος. Το κόστος συµµετοχής (παρ. 2) καθορίζεται από
0,10 µέχρι 2 ευρώ µε δυνατότητα αναπροσαρµογής από
την Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να παραµένουν τα παιζόµενα ποσά
και τα κέρδη σε ανεκτά επίπεδα. Η πληρωµή του ποσού
της συµµετοχής γίνεται είτε µε την εισαγωγή χρήµατος
στα παιγνιοµηχανήµατα, είτε µε την επανεπένδυση µονάδων κέρδους, είτε µε τη χρήση προπληρωµένης κάρτας µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του
παίκτη. Η παροχή πίστωσης ή έκπτωσης στους παίκτες
απαγορεύονται απολύτως (παρ. 3) µε στόχο την προστασία των παικτών από υπερβολική στοιχηµατική δραστηριότητα και τη συγκράτηση των παιζόµενων ποσών σε
λογικά επίπεδα. Απαγορεύεται επίσης (παρ. 4) το µέγιστο ποσό που µπορεί να χάσει ο παίκτης να υπερβαίνει
το χρηµατικό ποσό συµµετοχής του στο παίγνιο. Απαγορεύεται απολύτως (παρ. 5) η συµµετοχή σε τυχερά παίγνια των κατόχων αδειών, του προσωπικού των εταιρειών ή των καταστηµάτων τους καθώς και των µελών και
του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., µε προφανή πρόθεση την
προστασία των παικτών από απόπειρες εκµετάλλευσης
εις βάρος τους και την αποτροπή κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων εκ µέρους εκείνων που µπορεί διαθέτουν
εκ των έσω πληροφόρηση. Απαγορεύεται τέλος (παρ. 6)
η συµµετοχή σε τυχερά παίγνια µέσω παρένθετων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Το άρθρο 33 αφορά ειδικά (παρ. 1) στην προστασία
των ανηλίκων κάτω του 21ου έτους, στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους µε τυχερά παίγνια. Επιτρέπεται αντιθέτως (παρ. 2) η πρόσβασή τους σε χώρους
όπου παίζονται ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, και εκεί όµως µε διαβάθµιση ως προς την ηλικία. Για το λόγο αυτό
οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να
ελέγχονται αυστηρά από τον υπεύθυνο του καταστήµατος. Οι κάτοχοι αδείας και φορείς εκµετάλλευσης, διεξαγωγής και λειτουργίας παιγνιοµηχανηµάτων πάσης φύσεως (παρ. 3) οφείλουν να δηµοσιοποιούν εµφανώς τις
απαγορεύσεις και να τηρούν µε αυστηρότητα τους όρους πρόσβασης των ατόµων αυτών στους σχετικούς
χώρους.
Με την παρ. 4 εισάγεται η ατοµική κάρτα παίκτη, που
αποτελεί πυλώνα του υπεύθυνου παιχνιδιού καθότι αφενός µεν εξακριβώνονται µε τον τρόπο αυτό η ηλικία, το
ΑΦΜ, οι χρηµατικές ροές, ο χρόνος συµµετοχής, τα ενδεχόµενα µέγιστα ποσά ανά ηµέρα ή µήνα και όλα τα αναγκαία στοιχεία αυτοπροστασίας των παικτών, αφετέρου δε εξασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. και διευκολύνεται ό έλεγχος των αδειούχων και παρόχων
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σχετικά µε την τήρηση των δικών τους υποχρεώσεων.
Για τους λόγους αυτούς, η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
χωρίς κάρτα παίκτη απαγορεύεται και τιµωρείται αυστηρά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας (παρ. 5) καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π..
Η γνωστοποίηση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο
34 (παρ. 1-3), στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της σύστασης, λειτουργίας και επεξεργασίας τόσο των στοιχείων που συγκεντρώνει η
Ε.Ε.Ε.Π., όσο και των αρχείων που τηρούν οι αδειούχοι
και οι πάροχοι εξασφαλίζει περαιτέρω τη διαφάνεια και
τον έλεγχο της συνολικής δραστηριότητας διεξαγωγής
των παιγνίων και των στοιχηµάτων.
Η παρ. 4 θεσπίζει παράλληλα το απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας σχετικά µε την οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση των ως άνω στοιχείων επί ποινή επιβολής
των κειµένων ποινικών και των προβλεπόµενων παρακάτω διοικητικών κυρώσεων, και ορίζει ότι τα στοιχεία αυτά
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ελέγχου
και εξακρίβωσης των υποχρεώσεων των φορέων διεξαγωγής και λειτουργίας των παιγνίων. Δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά έχει µόνο το ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και οι φορολογικές
και διωκτικές αρχές σύµφωνα µε τις δικές τους αρµοδιότητες. Όλα τα πρόσωπα (παρ. 5) που κατέστησαν
καθ΄οιονδήποτε τρόπο κοινωνοί των στοιχείων δεν επιτρέπεται να τα κοινοποιήσουν ή να κάνουν οποιαδήποτε
χρήση αυτών και µετά τη λήξη των σχετικών καθηκόντων τους.
Το άρθρο 35 ρυθµίζει τους όρους υπό τους οποίους είναι ανεκτή η διαφήµιση των πάσης φύσεως παιγνίων και
δραστηριοτήτων στοιχηµατισµού και των καταστηµάτων
στα οποία διεξάγονται. Απαγορεύεται ρητά (παρ. 2) η εµπορική επικοινωνία φορέων που παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στους παίκτες. Ορίζεται ότι (παρ. 3) οι λεπτοµέρειες της εµπορικής επικοινωνίας των δραστηριοτήτων αυτών θα καθοριστούν από τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων (ΚΔΠ) που υποχρεούται να θεσπίσει η
Ε.Ε.Ε.Π. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα αυτού (παρ. 4),
απαγορεύεται οιαδήποτε εµπορική επικοινωνία ή διαφήµιση των σχετικών δραστηριοτήτων και των καταστηµάτων όπου διεξάγονται, εξαιρουµένων, βέβαια, των ήδη αδειοδοτηµένων από την Ελληνική Δηµοκρατία και νοµίµως διεξαγοµένων παιγνίων.
Το άρθρο 36 προβλέπει περαιτέρω την υποχρεωτική αναγραφή των περιοριστικών όρων και προϋποθέσεων
συµµετοχής σε παίγνια ή στοιχήµατα και πρόσβασης
στους χώρους όπου διεξάγονται, τόσο στις οθόνες των
παιγνιοµηχανηµάτων όσο και στις εγκαταστάσεις των αδειούχων και παρόχων σε εµφανή και αναγνωρίσιµα σηµεία. Οι τελευταίοι αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν εγγράφως και εµφανώς στους χώρους των εγκαταστάσεών τους όλες τις πληροφορίες σχετικά µε υπηρεσίες αντιµετώπισης του εθισµού και στήριξης της απεξάρτησης από τα τυχερά παίγνια και τον στοιχηµατισµό.
Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν λεπτοµερή ενηµέρωση για τους δηµόσιους φορείς πιστοποίησης παιγνίων, ενώ µε τον ΚΔΕΠ δύνανται να εξειδικεύεται και να αποσαφηνίζεται το περιεχόµενο όλων των ως άνω υποχρεώσεων και περιορισµών.
Το άρθρο 37 αφορά στο έντυπο προγράµµατος για τη
διεξαγωγή παιγνίων και στοιχηµάτων, (παρ. 1) που κυκλοφορεί µε ευθύνη των αδειούχων και παρόχων για όλες τις µορφές στοιχηµατισµού και αναρτάται αντίστοι-

χα στα καταστήµατα ή στην ιστοσελίδα τους. Το έντυπο
προγράµµατος περιλαµβάνει (παρ. 2) όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή, µε το γεγονός επί του οποίου
διεξάγεται το στοίχηµα, µε τις ηµεροµηνίες και τις ώρες
διεξαγωγής του, καθώς και µε κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία που θα θεωρήσει αναγκαία η Ε.Ε.Ε.Π. Το έντυπο προγράµµατος συµβάλλει στη διαφάνεια και στη φερεγγυότητα του στοιχήµατος και µεγιστοποιεί την προστασία των παικτών από παράνοµες ή παρελκυστικές
πρακτικές.
Επί των άρθρων 38 έως 44
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 39 έως 45 αφορούν ειδικότερα στα παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα.
Το άρθρο 38 διαλαµβάνει τα περί ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται γενικώς µετά πιστοποίηση του χαρακτήρα τους και των χώρων όπου εγκαθίστανται από την Ε.Ε.Ε.Π. µε έκδοση αδείας (παρ. 1-2). Τα πιστοποιηµένα ψυχαγωγικά-τεχνικά
παιγνιοµηχανήµατα οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη
τεχνική υποδοµή σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία,
για την εγκατάσταση της οποίας ευθύνονται οι διεξάγοντες τα παίγνια επί ποινή προστίµου ή και ανάκλησης της
αδείας. Διευκρινίζονται περαιτέρω (παρ. 3) τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που µπορούν να τύχουν αδείας. Απαγορεύεται, η εκµετάλλευση τεχνικών παιγνιοµηχανηµάτων
από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και (παρ. 4) η διαχείρισή τους από φυσικά πρόσωπα
που έχουν καταδικαστεί σε σοβαρά ποινικά αδικήµατα.
Το άρθρο 39 αφορά στην αδειοδότηση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, διαδικασία η οποία θέτει σύνθετα και λεπτά προβλήµατα, πολλώ µάλλον που εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη χώρα µας. Για
το λόγο αυτό επιλέχθηκε η µέθοδος της σταδιακής απελευθέρωσης.
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι στην Ελληνική επικράτεια λειτουργούν συνολικά 35.000 παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαµβάνει
µία άδεια για 16.500 παιγνιοµηχανήµατα, που απορρέει
από τη σύµβασή της µε το Δηµόσιο, η οποία κυρώθηκε
µε το ν. 2843/2000. Τα 15.000 παιγνιοµηχανήµατα από
αυτά θα διατεθούν για εκµετάλλευση αποκλειστικά σε
πρακτορεία της, ενώ τα υπόλοιπα 1.500 θα διατεθούν για
εκµετάλλευση σε πρακτορεία της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε..
Η παρ. 3 αφορά το τίµηµα και τον τρόπο καταβολής
του για την κτήση της άδειας.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι η άδεια ισχύει για 10 έτη από τη χορήγησή της.
Στην παρ. 5 ρυθµίζονται τα θέµατα της ενδεχόµενης επέκτασης της αδείας κατόπιν αιτήµατος του κατόχου και
µε τους ίδιους όρους πλην του τιµήµατος. Τούτο είναι
λογικό προκειµένου να συνεκτιµηθούν τα στοιχεία από
την πραγµατική λειτουργία της σχετικής αγοράς.
Με την παρ. 6 θεσπίζεται γενικά το αµεταβίβαστο των
αδειών, επιτρέπεται όµως η ολική ή µερική εκχώρηση
της εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων και της
διενέργειας τυχερών παιγνίων υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π..
Με την παρ. 7 απαγορεύεται και στον εκµεταλλευόµενο την άδεια να παραχωρεί περαιτέρω την εκµετάλλευση µε ή και χωρίς αντάλλαγµα.
Τέλος, µε την παρ. 8, προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης µε δηµόσιο διαγωνισµό των αδειών που αντι-
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στοιχούν, εν όλω η εν µέρει στα υπόλοιπα παιγνιοµηχανήµατα.
Το άρθρο 40 αφορά στις γενικές υποχρεώσεις των κατόχων αδειών, και καθορίζει ότι όλες οι νοµικές και οικονοµικές τους υποχρεώσεις οφείλουν να τηρούνται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της αδείας. Προβλέπει ειδικότερα
ότι τα αδειοδοτηθέντα παιγνιοµηχανήµατα πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν εντός 12 µηνών από την χορήγηση επί ποινή αφαιρέσεώς τους από την άδεια µετά την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας αυτής, χωρίς υποχρέωση του Δηµοσίου να επιστρέψει τα
καταβληθέντα σχετικά έξοδα (παρ. 1). Απαγορεύεται η
µεταβολή της σύνθεσης του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου τους και η προηγούµενη γνωστοποίηση στην
Ε.Ε.Ε.Π. κάθε διάθεσης µετοχών ή µεταβίβασης λόγω
κληρονοµικής διαδοχής (παρ. 2-3). Προβλέπει ότι δίδεται
µια µόνον άδεια για κάθε ανάδοχο και ότι απαγορεύεται
στους κατόχους αδειών να είναι συνδεδεµένες µεταξύ
τους εταιρείες προς αποφυγή µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων (παρ. 4).
Το άρθρο 41 αφορά τις προδιαγραφές που οφείλουν
να πληρούν τα παιγνιοµηχανήµατα. Προβλέπεται ότι η
ταξινόµηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ορίζονται και τροποποιούνται µε αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. µε
γνώµονα τη σύννοµη και ασφαλή λειτουργία τους καθώς
και µε την εξασφάλιση του απρόσκοπτου και αποτελεσµατικού ελέγχου αυτών. Για την εγκατάστασή τους απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α, Β, Γ, Δ ή Ε ανάλογα µε
τους χώρους για τους οποίους προορίζονται, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43. Τέλος, σε εµφανές σηµείο όλων των παιγνιοµηχανηµάτων αναρτάται πινακίδα
µε τον αριθµό πιστοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία πρέπει
να εµφανίζεται ηλεκτρονικά πριν την εισαγωγή του µέσου πληρωµής.
Το άρθρο 42 αφορά την πιστοποίηση των καταστηµάτων όπου εγκαθίστανται παιγνιοµηχανήµατα ανάλογα
µε τον τύπο τους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εγκατάστασης.
Στην παρ. 1 προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποίησης από την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία καθορίζει τους όρους,
τα δικαιολογητικά της αίτησης και το ύψος του παραβόλου.
Με την παρ. 2 ορίζονται οι προδιαγραφές και η χωροθέτηση των αµιγών και των µεικτών χώρων.
Με την παρ. 3 προβλέπεται καταβολή ετήσιου τέλους
λειτουργίας των πιστοποιηµένων καταστηµάτων.
Με την παρ. 4 εισάγεται ο υπεύθυνος εκµετάλλευσης
του καταστήµατος και τα προσόντα που οφείλει να διαθέτει, ενώ µε την παρ. 5 προβλέπονται περαιτέρω προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται από όλα τα πιστοποιηµένα καταστήµατα.
Ακολούθως, καθορίζονται στο άρθρο 43 οι κατηγορίες
πιστοποίησης των καταστηµάτων, µε περιγραφή των βασικών προδιαγραφών που απαιτούνται για τη χορήγηση
πιστοποιήσεων τύπου Α, Β, Γ, Δ και Ε. Οι προδιαγραφές
αυτές εξειδικεύονται µε τον ΚΔΕΠ.
Το άρθρο 44 προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων. Οι πιστοποιήσεις παιγνίων χορηγούνται από
την Ε.Ε.Ε.Π. (παρ. 1).
Προβλέπεται σχετική αίτηση και φάκελος µε στοιχεία
που αφορούν στη φύση του παιγνίου, στην εµπορική του
ονοµασία, στην περιγραφή της λειτουργίας του, στην
κατάθεση πρωτότυπου δείγµατος σε κατάλληλο ψηφια-

κό µέσο, στους όρους προσβασιµότητάς του από διάφορες ηλικίες παικτών, στην ενδεχόµενη ήδη υπάρχουσα
διεθνή πιστοποίηση, στο κατάστηµα διεξαγωγής του και
κάθε άλλη πληροφορία που ορίζει η Ε.Ε.Ε.Π. µε τον
ΚΔΕΠ. (παρ. 2).
Προβλέπεται εξάλλου και ειδική άδεια δοκιµαστικής
λειτουργίας, υπό όρους, νέων παιγνίων (παρ. 3) καθώς
και η ανάγκη πιστοποίησης όλων των παιγνιοµηχανηµάτων από την Ε.Ε.Ε.Π. (παρ. 4).
Επί των άρθρων 45 έως 49
Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 45 έως 49 αφορά τη ρύθµιση των τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου και του διαδικτυακού στοιχήµατος.
Το άρθρο 45 ρυθµίζει τα της ειδικής αδείας που απαιτείται για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχήµατος µέσω διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας
(παρ. 1).
Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει (παρ. 2) τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών και του λογισµικού των τυχερών παιγνίων και στοιχηµάτων µέσω διαδικτύου, καθώς και τις υποχρεώσεις
των αδειούχων και των φορέων εκµετάλλευσης µε γνώµονα την εξασφάλιση της τήρησης των διατάξεων που
αφορούν στην προστασία των παικτών και του δηµοσίου
συµφέροντος. Με τις επόµενες παραγράφους καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης.
Σύµφωνα µε την παρ. 3, ο Υπουργός Οικονοµικών προκηρύσσει 15 µέχρι 50 άδειες, που χορηγούνται µετά από
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό. Σε περίπτωση που δεν
κατακυρωθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών αδειών, οι
εναποµείνασες άδειες επαναπροκηρύσσονται µετά πάροδο τουλάχιστον ενός έτους (παρ. 4).
Ορίζεται πενταετής διάρκεια των αδειών από την κατακύρωση (παρ. 5). Δίνεται επίσης η δυνατότητα αίτησης
από τον κάτοχο της αδείας για επέκτασή της µε τους ίδιους όρους και µε νέο τίµηµα, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της (παρ. 6).
Απαγορεύει την προκήρυξη νέων αδειών για µία πενταετία από τη δηµοσίευση του νόµου, πράγµα που µπορεί να ικανοποιήσει τη νόµιµη προσδοκία δικαιώµατος
των αδειούχων (παρ. 7).
Προβλέπεται επίσης (παρ. 8) ότι οι άδειες είναι προσωπικές και δεν µεταβιβάζονται, δίνεται µία µόνον άδεια σε
κάθε ανάδοχο, η δε συνεκµετάλλευσή της µε τρίτους απαγορεύεται απολύτως.
Το άρθρο 46 ορίζει τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
Η παρ. 1 περιορίζει τη δυνατότητα συµµετοχής στο
διαγωνισµό µόνο κεφαλαιουχικών εταιρειών µε καταβεβληµένο κεφάλαιο 200.000 ευρώ, των οποίων τα µέλη
των ΔΣ πρέπει να αποδεικνύουν άµεµπτο βίο, όροι που
είναι απαραίτητοι για τη χρηστή διεξαγωγή της ιδιαίτερης αυτής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Η παρ. 2 προβλέπει προηγούµενη κατάθεση εγγυητικής επιστολής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυµα που
είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρ. 3 προβλέπει ότι οι όροι της προκήρυξης πρέπει
να είναι σαφείς και πλήρεις και αναφέρεται ενδεικτικά
σε έντεκα από τους όρους αυτούς που οφείλουν να περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη. Οι όροι
αυτοί εγγυώνται τη διαφάνεια διεξαγωγής των διαγωνισµών και την ίση µεταχείριση των συµµετεχόντων.
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Στο άρθρο 47 διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις των κατόχων αδειών διαδικτυακού στοιχηµατισµού. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να έχει καταστατική έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και να µην έχει καταδικαστεί σε σοβαρά ποινικά αδικήµατα (παρ. 1).
Με την παρ. 2 απαγορεύεται να είναι οι κάτοχοι άδειας
συνδεδεµένες µεταξύ τους εταιρείες.
Η παρ. 3 απαγορεύει τη µεταβολή της σύνθεσης του εταιρικού ή του µετοχικού κεφαλαίου που αλλάζει τον έλεγχο της εταιρείας και θεσπίζει υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε διάθεσης µετοχών.
Η παρ. 4 θεσπίζει υποχρέωση γνωστοποίησης στην
Ε.Ε.Ε.Π. µεταβίβασης λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι µε τον ΚΔΕΠ καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης και επέκτασης των αδειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις υποχρεώσεις των µετόχων των αδειοδοτηµένων εταιρειών
και για τη διαδικασία επιβολής των προβλεποµένων κυρώσεων.
Με την παρ. 6 ορίζονται, για λόγους διαφάνειας, οι
χρηµατικές επιβαρύνσεις των κατόχων αδείας και µε την
παρ. 7 ότι οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονοµασία µε
κατάληξη.gr.
Η παρ. 8 προβλέπει ότι οι κάτοχοι αδείας οφείλουν να
αποθηκεύουν και να διατηρούν για µια τουλάχιστον δεκαετία όλα τα δεδοµένα των διεξαγόµενων παιγνίων σε
ασφαλή µέσο από το οποίο είναι σε θέση να τα αναπαράγει η Ε.Ε.Ε.Π. ανά πάσα στιγµή.
Η παρ. 9 προβλέπει ότι µε τον ΚΔΕΠ καθορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόµενο της αρχικής σελίδας των
ιστότοπων διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, ενώ µε την παρ. 10 προβλέπεται η υποχρέωση
των κατόχων αδείας να τηρούν τις νοµικές και οικονοµικές τους υποχρεώσεις καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Τέλος, οι παρ. 11 και 12 καθορίζουν τους όρους
κατάπτωσης ή αποδέσµευσης της εγγύησης.
Με τις διατάξεις αυτές αποσκοπείται η εξασφάλιση
του συνεχούς ελέγχου διεξαγωγής των παιγνίων και
των στοιχηµάτων αυτών που λόγω του µέσου διεξαγωγής τους δεν είναι εφικτό να παρακολουθούνται µε τις
συνήθεις διαδικασίες.
Το άρθρο 48 θεσπίζει απόλυτες απαγορεύσεις που ισχύουν για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, και συγκεκριµένα την απαγόρευση οιουδήποτε
στοιχηµατισµού σε χρηµατοπιστωτικά µέσα διακινούµενα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (παρ. 1), την απαγόρευση
της λειτουργίας ιστοτόπων τυχερών παιγνίων, των οποίων οι φορείς εκµετάλλευσης δεν είναι συγχρόνως και
διαχειριστές (παρ. 2), την απαγόρευση της λειτουργίας ιστοτόπων από µη κατόχους άδειας (παρ. 3), καθώς και
την απόλυτη απαγόρευση λειτουργίας ανταλλακτηρίων
στοιχηµάτων (παρ. 4).
Προβλέπεται επίσης ειδική άδεια για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε άλλα οπτικοακουστικά ή ηλεκτροµαγνητικά µέσα (παρ. 5). Οι απαγορεύσεις αυτές αποσκοπούν αφ’ ενός µεν να αποκλείσουν τον επηρεασµό της
χρηµαταγοράς από κερδοσκοπικές απόπειρες και να αποφύγουν την παρείσφρηση στις σχετικές δραστηριότητες ανεύθυνων προσώπων.
Η παρ. 6 αφορά στα στοιχεία των παικτών, οι οποίοι
πρέπει να αποδεικνύεται µε τεχνικά µέσα που εξασφαλίζει ο πάροχος, ότι είναι ενήλικοι µε συµπληρωµένο το

21ο έτος της ηλικίας, ότι προσδιορίζονται ατοµικά και ότι είναι εγγεγραµµένοι χρήστες έχοντας υπογράψει, κατά την πρώτη συµµετοχή τους, την σύµβαση προσχώρησης, της οποίας οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π. στα πλαίσια του
ΚΔΕΠ.
Το άρθρο 49 διευκρινίζει τους όρους των χρηµατικών
ροών που αναγκαστικά εµπλέκονται στον εξ αποστάσεως διαδικτυακό στοιχηµατισµό. Ορίζεται ότι διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, τα οποία οφείλουν µάλιστα
να δίνουν ειδικό κωδικό για όλες τις σχετικές δοσοληψίες και να το γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. (παρ. 1).
Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς παικτών και ίδιο λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα
ή ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και
υποχρεούται να εγγράφει εκεί τα ποσά που κατατέθηκαν
από τους παίκτες ή που οφείλονται σ΄ αυτούς (παρ. 2).
Απαγορεύεται επίσης η πληρωµή µε µετρητά, επιτρεπόµενων µόνο των πληρωµών που γίνονται µε επαληθεύσιµο τρόπο (παρ. 3).
Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµατα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα οφείλουν περαιτέρω, επί ποινή προστίµου
ίσου µε το δεκαπλάσιο των διακινηθέντων παρανόµως
ποσών αλλά όχι µικρότερο από 500 ευρώ, να ελέγχουν
τη νοµιµότητα των παρόχων και να µην διενεργούν πληρωµές σε όσους βρίσκονται στη µαύρη λίστα που καταρτίζει η Ε.Ε.Ε.Π. (παρ. 4).
Επί των άρθρων 50 έως 52
Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 52 αφορούν στις γενικές υποχρεώσεις αδειούχων, παρόχων και φορέων εκµετάλλευσης, και ειδικότερα στα παράβολα, τέλη, συµµετοχές του δηµοσίου και φόρους (άρθρο 50), στις διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 51) και στις ποινικές κυρώσεις
(άρθρο 52).
Στο άρθρο 50 (παρ. 1 έως 4) συγκεκριµενοποιούνται
και κατατάσσονται τα διοικητικά αυτά τέλη και ο τρόπος
που εισπράττονται ανάλογα µε το αν πρόκειται για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, για τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, για την πιστοποίηση παιγνίων και καταστηµάτων καθώς και για την
εγγραφή στα µητρώα κατασκευαστών, εισαγωγέων και
τεχνικών του κλάδου. Τα τέλη αυτά επιβάλλονται µε τρόπο διαφανή και αντικειµενικό ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι πρόσθετες διοικητικές γραφειοκρατικές δαπάνες.
Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα ανέρχεται, σύµφωνα µε την παρ. 5, στο 30% επί των µικτών κερδών για όλα τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται
µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό παρακρατείται από τον διεξάγοντα το παίγνιο
ή το στοίχηµα και αποδίδεται στο δηµόσιο κάθε τρίµηνο,
ενώ κάτοχος της άδειας και φορέας της εκµετάλλευσης
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την είσπραξη και απόδοση της συµµετοχής αυτής.
Προβλέπεται επίσης στην παρ. 6 ότι, κατ΄ελάχιστον το
20% του ποσού αυτού, διατίθεται σε κοινωνικές πολιτικές (άτοµα µε αναπηρίες, καταπολέµηση της ανεργίας,
απεξάρτηση από τα παίγνια κ.α.), καθώς και για τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. Επίσης ποσοστό του ποσού αυτού θα αποδίδεται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού για τις ί-
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διες πολιτικές καθώς και για τις διαδικαστικές ενέργειες
που τους ανατίθενται βάσει του άρθρου 29 παρ. 3 περ. ια.
Όλα τα ως άνω τέλη, φόροι και δικαιώµατα θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων, δεν συµψηφίζονται ούτε επιστρέφονται κατά τις διατάξεις του ν. 2238/1994. (παρ. 7).
Τα κέρδη των επιχειρήσεων διεξαγωγής και εκµετάλλευσης παιγνίων φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος, ενώ προβλέπεται ειδικά ο µη υπολογισµός των εξόδων εταιρείας
που έχει την έδρα της στην αλλοδαπή προκειµένου να
προσδιοριστεί το ύψος των καθαρών κερδών της που
προκύπτουν από τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα
(παρ. 8).
Η παρ. 9 καθορίζει τον τρόπο φορολογίας των παικτών
που ευθυγραµµίζεται µε τον τρόπο φορολόγησης των
κερδών από λαχεία, σύµφωνα µε το ν. 2961/2001, µε µικρότερο όµως συντελεστή (10 αντί 20%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται στο Δηµόσιο κάθε µήνα από τους κατόχους των αδειών.
Με τις δύο τελευταίες παραγράφους 10 και 11, ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.,
καθορίζει τα ποσά όλων των ως άνω αναφεροµένων παραβόλων, τελών και συµµετοχών του Δηµοσίου, τις διαδικασίες βεβαίωσης, τον τρόπο είσπραξης και καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, πέραν όσων ήδη προβλέπονται στις γενικές διατάξεις
Οι διατάξεις αυτές στοχεύουν στην εξασφάλιση και ασφαλή πραγµατοποίηση εύλογων εσόδων του Δηµοσίου.
Ως προς τις διοικητικές κυρώσεις, στο άρθρο 51, προβλέπεται καταρχήν ότι, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
προς τις προβλέψεις του νόµου, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να επιβάλει πρόστιµο, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παραβίασης, από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ και ότι η προσφυγή
εναντίον των αποφάσεων αυτών δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα. Το µεγάλο εύρος των προστίµων οφείλεται
στην εκτεταµένη ποικιλία των ενδεχοµένων παραβιάσεων και στους διαφορετικούς βαθµούς βαρύτητας της κάθε µιας εξ αυτών (παρ. 1).
Η παρ. 2 προβλέπει και τη σφράγιση του καταστήµατος σε περιπτώσεις απουσίας της απαιτούµενης άδειας
ή πιστοποίησης.
Με την παρ. 3 τιµωρείται η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς ατοµική κάρτα παίκτη µε πρόστιµο 5.000 ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση και µε αναστολή ή ανάκληση της άδειας, καθώς και µε προσωρινό ή οριστικό
κλείσιµο του καταστήµατος σε περιπτώσεις υποτροπής,
ενώ µε την παρ. 4 ορίζεται ότι όσοι διεξάγοντες τυχερά
παίγνια συµµετέχουν σ΄αυτά τιµωρούνται µε πρόστιµο
1.000 ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση.
Η παρ. 5 αφορά στη µαύρη λίστα που οφείλει να τηρεί
η Ε.Ε.Ε.Π. και στην οποία εγγράφει όλους τους εξυπηρετητές που προσφέρουν φιλοξενία σε παράνοµους παρόχους διαδικτυακού στοιχήµατος, ενώ η παρ. 6 προβλέπει πρόστιµο 1.000 ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση
για όσους κατόχους αδειών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις
που υπέχουν βάσει του άρθρου 49 παρ. 2.
Επίσης µε την παρ. 7 προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των κατόχων της άδειας µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύνδεση µε το
Π.Σ.Ε.Ε. Τέλος, ο ΚΔΕΠ θα προβλέψει τις λεπτοµέρειες
βεβαίωσης και καταβολής των προστίµων που θα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (παρ. 8).

Ως προς τις ποινικές κυρώσεις για παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται χωρίς άδεια, στο άρθρο 52, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή από 200.000 µέχρι 500.000 ευρώ (παρ. 1).
Όποιος διαφηµίζει τέτοια παίγνια ή στοιχήµατα, χωρίς
να είναι συνεργός, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και πρόστιµο από 100.000 µέχρι 200.000 ευρώ
(παρ. 2).
Όποιος συµµετέχει σε τέτοια παίγνια ή στοιχήµατα,
χωρίς να είναι συνεργός, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή 5.000 έως
20.000 ευρώ (παρ. 3).
Όποιος εγκαθιστά και λειτουργεί τεχνικά-ψυχαγωγικά
παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή
από 50.000 µέχρι 100.000 ευρώ (παρ. 4).
Για τη λειτουργία τυχερών παιγνίων χωρίς πιστοποίηση, η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τρία έτη και η
χρηµατική ποινή από 150.000 µέχρι 200.000 ευρώ ανά
παιγνιοµηχάνηµα (παρ. 5).
Αυστηρά τιµωρείται επίσης η µη τήρηση των διατάξεων για την προστασία των ανηλίκων µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον 3 µηνών και πρόστιµο από 100.000 µέχρι
200.000 ευρώ (παρ. 6).
Τιµωρούνται επίσης όσοι µετέχουν σε τυχερά παίγνια
µέσω παρενθέτων φυσικών ή νοµικών προσώπων (παρ.
7) καθώς και εκείνοι που µετατρέπουν τεχνικά σε τυχερά
παίγνια (παρ. 8).
Ακολούθως προβλέπεται ότι επί νοµικών προσώπων,
ως αυτουργοί των ως άνω αδικηµάτων θεωρούνται οι αναφερόµενοι εκπρόσωποί τους (παρ. 9).
Ο τεχνικός εξοπλισµός και τα παιγνιοµηχανήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αδικηµάτων αυτών κατάσχονται και µετά την έκδοση αµετάκλητης απόφασης περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου (παρ. 10).
Επί των άρθρων 53 έως 54
Το άρθρο 53 περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις και αφορά
στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά
µέσα. Απαιτείται ειδική άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. µετά σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Κάθε άδεια περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους του κάθε
εγκρινόµενου παιγνίου, ενώ µε τον ΚΔΕΠ καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής.
- Το άρθρο 54 αφορά στις τελικές και µεταβατικές διατάξεις που διευκρινίζουν τις καταργούµενες διατάξεις,
τις διατάξεις άλλων συναφών νοµοθετηµάτων που διατηρούνται σε ισχύ, την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Ε.Ε.Ε.Π. µέχρι την συγκρότησή της, την µεταφορά στην
Ε.Ε.Ε.Π. αρµοδιοτήτων που ασκούνταν ως τώρα από άλλα ειδικευµένα όργανα και την απαγόρευση οιουδήποτε
παιγνίου ή στοιχήµατος µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος σχεδίου νόµου.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση του
Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π., του ΚΔΕΠ και του ΚΔΠ, τα
σχετικά ζητήµατα µπορούν να καθορίζονται µε αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.
Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Π. που
θα διοριστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού και προ της επίσηµης συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π. συνεχίζουν ως µέλη της
Ε.Ε.Ε.Π. καθόλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας της.
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Η παρ. 10 εξειδικεύει την καταβολή των τελών του άρθρου 50 για την απόδοση της συµµετοχής του δηµοσίου
στις ιπποδροµίες.
Επιδίωξη του ανά χείρας σχεδίου νόµου είναι ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, διαφανές σύστηµα για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά, τα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα και
τα τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου µε άξονα την προστασία του Έλληνα πολίτη και τη χρηστή λειτουργία της
σχετικής αγοράς, µια ισχυρή, επαγγελµατική, αυστηρή
και ακριβοδίκαιη Ε.Ε.Ε.Π. που ελέγχει και εποπτεύει τον
τοµέα αυτόν, καθώς και ένα ισορροπηµένο φορολογικό
καθεστώς του ιδιαίτερου αυτού τοµέα παροχής υπηρεσιών που θα αποφέρει έσοδα στο Ελληνικό Δηµόσιο σε
µια συγκυρία που η ανάγκη αυτή είναι περισσότερο πιεστική παρά ποτέ.
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
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Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Έννοια και προϋποθέσεις δηµιουργίας σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής:
«Γ. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα:
Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα χαρακτηρίζονται
τα ξενοδοχειακά καταλύµατα των περιπτώσεων α΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου 1Α, που ανεγείρονται σε συνδυασµό: α) µε τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1Β και β) µε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής της παραγράφου 3.»
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών που
περιλαµβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση
διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά
τις κείµενες διατάξεις, και η σύσταση ή µεταβίβαση σε
τρίτους ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ’ αυτών. Το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς
δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Η µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για
χρονικό διάστηµα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται µόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή µεγαλύτερα των 150.000 τ.µ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά
κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. έχουν εκδοθεί όλες οι οικοδοµικές άδειες και λοιπές αναγκαίες εγκρίσεις για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα διέπονται από
Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού. Με τον κανονισµό αυτόν, ο οποίος µεταγράφεται µαζί µε την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών και οι περιορισµοί της
ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που
έλκουν από αυτούς δικαιώµατα, (ii) τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισµάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών
και οι περιορισµοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και
λειτουργίας και τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση

του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, καθώς και την
εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί µέρους αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών και (iv) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισµού και κατανοµής τους
στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού εγκρίνεται πρότυπος κανονισµός
συνιδιοκτησίας και λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο αυτού. Ο εγκρινόµενος κατά τα ανωτέρω Κανονισµός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία µε αντικείµενο τη σύσταση,
αλλοίωση, µετάθεση ή µεταβίβαση ενοχικών ή εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και δεσµεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών δεν µπορούν να εκµισθώνουν ή να υποµισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν εµπράγµατα δικαιώµατα επικαρπίας ή οίκησης παρά µόνο
σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισµό.
5. Η µεταβίβαση της κυριότητας ή η εκµίσθωση των
αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 επιτρέπεται µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος
και της ειδικής τουριστικής υποδοµής και εφόσον έχει
χορηγηθεί το σήµα λειτουργίας αυτών από τον ΕΟΤ. Η
χορήγηση του σήµατος µνηµονεύεται στη σχετική πράξη
µεταβίβασης ή εκµίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή
πράξη.
6. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να εφαρµόζονται και επί υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.µ. και τα οποία πληρούν ή µπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν άρθρο, εφόσον:
α) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήµα λειτουργίας,
β) τα προς µεταβίβαση ή προς µακροχρόνια µίσθωση
τµήµατα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νοµοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε
αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τµήµατα αυτά, επιστρέφεται και
γ) ο νοµίµως υλοποιηµένος συντελεστής δόµησης είναι ίσος ή µικρότερος του 0,15. Στην περίπτωση που ο
νοµίµως υλοποιηµένος συντελεστής δόµησης υπερβαίνει το 0,15, η υπαγωγή στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων επιτρέπεται µόνον εφόσον συντρέχει
και µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Εφόσον κατεδαφισθούν τµήµα ή τµήµατα των τουριστικών εγκαταστάσεων τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,15.
ββ. Εφόσον καταβληθεί ειδική εισφορά ίση µε ποσοστό 5% επί της αντικειµενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή
δόµησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειµενική αξία ορίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών
του Υπουργείου Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος
και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωµής και
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κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η καταβολή της εισφοράς αποτελεί προϋπόθεση για τη µεταβίβαση της κυριότητας
των αυτοτελών ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα µικρότερα
των 150.000 τ.µ. το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως, κατά την έννοια της
παραγράφου 2α, τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικώς δοµηµένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.
7.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 δεν εφαρµόζεται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του παρόντος άρθρου.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται η παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003
(Α΄ 29) και το π.δ. 250/2003 (Α΄ 226).
Άρθρο 2
Όροι δόµησης και προδιαγραφές σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων

1.α. Για τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται:
αα. Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην
έκταση του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.
ββ. Η γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων
µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:5.000. Στη γενική διάταξη πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες να αποτελούν ενότητα διακριτή από το ξενοδοχειακό κατάλυµα.
γγ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που
ορίζεται στο ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
β. Η δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων
σε γήπεδα µεγαλύτερα των 800.000 τ.µ. επιτρέπεται µόνο σε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(Π.Ο.Τ.Α.) που χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2545/1997,
όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν. Η διάταξη αυτή
δεν εφαρµόζεται επί γηπέδων µεγαλύτερων των
800.000 τ.µ. για τα οποία έχουν καθοριστεί, µε ειδικές
διατάξεις, ειδικά πολεοδοµικά καθεστώτα τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης.
γ. Ειδικώς στα κατοικηµένα νησιά, η ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια γηπέδου για τη δηµιουργία σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων ορίζεται σε 100.000 τ.µ.. Οι
ρυθµίσεις της περιπτώσεως αυτής δεν εφαρµόζονται
στις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο.
δ. Ως εµβαδά ιδιοκτησιών για την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, λαµβάνονται τα
εµβαδά που αυτές είχαν στις 31.12.2010. Γήπεδα που
δηµιουργούνται από συνένωση µπορεί να υπάγονται
στις διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων και µετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής. Δρόµοι ή και άλλα τεχνικά έργα, καθώς και ρέµατα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία σύνθε-

των τουριστικών καταλυµάτων δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών.
ε. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα επιτρέπεται να δηµιουργούνται και εντός εγκαταλελειµµένων οικισµών
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασµό
µε την ανάπλαση τµήµατος ή και του συνόλου του οικισµού. Για το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόµενοι δηµόσιοι ή
ιδιωτικοί φορείς καταρτίζουν πρόγραµµα τουριστικής αξιοποίησης και οικιστικής αναζωογόνησης του οικείου
οικισµού, το οποίο εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού ύστερα από γνώµη
του ΕΟΤ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των σχετικών οικισµών, οι τρόποι και τα µέσα πολεοδοµικής επέµβασης, οι
τρόποι απόκτησης των απαιτούµενων ακινήτων, τα παρεχόµενα πολεοδοµικά ή και οικονοµικά κίνητρα, οι φορείς
υλοποίησης των σχετικών προγραµµάτων και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
2.α. Η δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/1999
µπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
β. Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009
απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό»
(Β΄ 1138) αναφέρονται οι «σύνθετες και ολοκληρωµένες τουριστικές υποδοµές µικτής χρήσης» νοούνται εφεξής τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του παρόντος
νόµου.
3.α. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα υπόκεινται
στους όρους και περιορισµούς της εκτός σχεδίου δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20/28.1.1988
προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 61), όπως ισχύει. Ο συντελεστής δόµησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,15 και ειδικώς για τα νησιά της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 1 το 0,10. Για τον υπολογισµό της
µέγιστης εκµετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης, η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το
σύνθετο τουριστικό κατάλυµα νοείται ως ενιαίο σύνολο.
β. Εφόσον ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης
δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό των δυνάµενων να
πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
προηγούµενο άρθρο, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς
δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 60% όταν
ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης είναι ίσος ή µικρότερος του 0,05.
γ. Η υπαγωγή σε µία εκ των δύο ανωτέρω περιπτώσεων α΄ ή β΄ είναι δεσµευτική και για κάθε µεταγενέστερη
αναθεώρηση ή τροποποίηση της οικοδοµικής αδείας του
σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.
δ. Ειδικότερες διατάξεις µε τις οποίες έχουν καθορι-

90
στεί µικρότεροι συντελεστές δόµησης ή και αυστηρότεροι όροι και περιορισµοί δόµησης για την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριµένων γηπέδων, διατηρούνται σε ισχύ.
ε. Το ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν των τουριστικών
επιπλωµένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.µ. ανά αυτοτελή διηρηµένη ιδιοκτησία. Οι ηµιυπαίθριοι χώροι που κατασκευάζονται στις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες,
οι στεγασµένοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων που δηµιουργούνται εντός αυτών και οι υπόγειοι χώροι αυτών,
η οροφή των οποίων υπερβαίνει τα 0,80 µ. από την οριστική στάθµη του εδάφους, προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης. Οι ρυθµίσεις της περιπτώσεως αυτής εφαρµόζονται και για τις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες που περιλαµβάνονται στα υφιστάµενα ξενοδοχειακά καταλύµατα της παραγράφου 6 του άρθρου 1.
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Τουρισµού µπορεί να καθορίζονται ειδικές ενεργειακές
προδιαγραφές για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόµηση νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την εν γένει ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων και εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται σε
αυτά. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής, εφαρµόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων για την κατηγορία Α+, οι οποίες καθορίζονται
στον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
4. Η επενδυτική δαπάνη των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση τµηµάτων των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων δεν µπορεί να υπάγεται στα κίνητρα
της αναπτυξιακής νοµοθεσίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τις
οποίες πρέπει να πληρούν τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα για τη χορήγηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη και της
δυναµικότητας σε κλίνες που αντιστοιχεί στις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα µέτρα και οι προϋποθέσεις για την
προστασία και κάλυψη των δικαιωµάτων των συνιδιοκτητών του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, ιδίως στις
περιπτώσεις που είτε κωλύεται η ορθή λειτουργία της
συνιδιοκτησίας λόγω σοβαρής αδυναµίας του φορέα εκµετάλλευσης του τουριστικού καταλύµατος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν είτε εγείρονται αξιώσεις τρίτων κατά του πιο πάνω φορέα που θίγουν τα
δικαιώµατα συνιδιοκτησίας, και ρυθµίζεται κάθε σχετικό
θέµα. Με την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, και θέµατα υπαγωγής
των φορέων εκµετάλλευσης των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων σε συστήµατα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µέσω των κατάλληλων οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων σε περίπτωση πτωχεύσεως ή αφερεγγυότητας.
7.α. Τα άρθρα 610, 616 και 617 του Αστικού Κώδικα
δεν εφαρµόζονται επί µακροχρονίων µισθώσεων τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών συναπτόµενων εντός
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.

β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2
του ν. 1652/1986, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3
του ιδίου ως άνω νόµου, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και στις µακροχρόνιες µισθώσεις που συνάπτονται επί τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
8. Τα δικαιώµατα µακροχρόνιας µίσθωσης που αποκτώνται επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος, σηµειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών
των αρµόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών
Γραφείων. Μεταγραπτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά
µισθωτήρια συµβόλαια, τα οποία, επί ποινή ακυρότητας,
καταρτίζονται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.
9. Στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, µπορεί να υπαχθούν και τουριστικές επενδύσεις που διαθέτουν σε ισχύ
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και οι οποίες
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυµάτων
1.α. Οι κύριοι των τουριστικών καταλυµάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1Α
του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και τα οποία στερούνται
σήµατος λειτουργίας αδιαλείπτως κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.1981 έως και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, οφείλουν να καταβάλουν ειδικό
ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος η οποία
προκαλείται από την εγκατάλειψή τους. Το τέλος επιβάλλεται εφόσον τα ανωτέρω καταλύµατα δεν επαναλειτουργήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
τουριστικής νοµοθεσίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε εγκατάλειψη. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα
κριτήρια για το χαρακτηρισµό τουριστικών καταλυµάτων
ή και άλλων κτιρίων ως εγκαταλελειµµένων, η αρµόδια
υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου, οι όροι και
οι προϋποθέσεις διαπίστωσης και χαρακτηρισµού αυτών
ως εγκαταλελειµµένων, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από
την επιβολή του τέλους λόγω ειδικότερων διατάξεων και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
β. Το ετήσιο τέλος είναι ίσο µε ποσοστό 2% επί της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών
κατά το χρόνο της επιβολής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του τέλους, ο τρόπος
βεβαίωσης αυτού, οι υπόχρεοι καταβολής, οι τρόποι πληρωµής και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η βεβαίωση του
τέλους µπορεί να γίνει µία φορά και ισχύει µέχρις ότου
προσκοµιστεί από τον υπόχρεο βεβαίωση κατεδάφισης ή
άδεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος, εκτός
εάν επαναπροσδιοριστεί το παραπάνω ποσοστό οπότε
και επαναβεβαιώνεται. Ο επαναπροσδιορισµός του ποσοστού γίνεται επίσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
γ. Το τέλος κατατίθεται υπέρ του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο»,
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τηρείται σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ταµείο
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και διατίθεται για προγράµµατα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης και
προστασίας χώρων µε ιδιαίτερη πολιτιστική, τουριστική
και ιστορική σηµασία, εντός του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α.
στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα εγκαταλελειµµένα τουριστικά καταλύµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί
να καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης
του τέλους στο Πράσινο Ταµείο και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
2.α. Επιτρέπεται η κατεδάφιση των τουριστικών καταλυµάτων τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄
και γ΄ της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 και
βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισµών που προϋφίστανται του έτους 1923
ή έχουν πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, η οποία
συνδυάζεται µε την ανάπλαση και τη συνολική αναβάθµιση του άµεσου περιβάλλοντος υποδοχής τους.
β. Τα τουριστικά καταλύµατα της περίπτωσης α΄ που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει:
αα. Να έχουν ανεγερθεί µε βάση νόµιµη οικοδοµική άδεια.
ββ. Να έχουν λειτουργήσει µε βάση νόµιµη άδεια λειτουργίας για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών.
γγ. Να µην έχουν λάβει για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των δέκα (10) ετών οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση.
Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται. Με απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται η διαδικασία και ο φορέας επιστροφής της ενίσχυσης ή επιδότησης, τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
δδ. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου
αυτής διαπιστώνεται µε πράξη του ΕΟΤ ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου.
γ. Kίνητρo για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου
αυτού είναι το δικαίωµα χρήσης συντελεστή δόµησης έως 0,05 για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων ή κατοικιών της περίπτωσης α΄ της παρ.
1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς και από µία, κατ’ ελάχιστον, εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, εφόσον οι παραπάνω
χρήσεις δεν απαγορεύονται στην περιοχή του τουριστικού καταλύµατος και κατά παρέκκλιση των όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής αυτής. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνολική επιτρεπόµενη δόµηση για τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τ.µ.. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται
στην επόµενη περίπτωση, κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις του οικοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
και των παραγράφων 3-5 του άρθρου 1, καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
2, εφαρµόζονται και επί των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
σε τουριστικά κορεσµένες περιοχές ή σε περιοχές µε

φθίνουσα τουριστική ζήτηση ή µε υποβάθµιση των φυσικών τους πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος ή του
τουριστικού τους προϊόντος λόγω κακής ποιότητας και
παλαιότητας των τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και
στα νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ή στα νησιά µε
σηµαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται, µε βάση την ένταση και το είδος της τουριστικής
δραστηριότητας, στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 24208/
4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό» (Β΄ 1138). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η κατεδάφιση
των τουριστικών καταλυµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της δυνατότητας απόσυρσης των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων, τυχόν ειδικότερες δράσεις, µέτρα, παρεµβάσεις και
κατευθύνσεις που εξυπηρετούν την απόσυρση των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων και κάθε άλλη σχετική
διαδικασία και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
3. Στις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 υπάγονται επίσης
και τα τουριστικά καταλύµατα που προβλέπονται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και
τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισµών που προϋφίστανται του έτους 1923 ή έχουν πληθυσµό κάτω των
2.000 κατοίκων.
4. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 που αφορούν ακίνητα τα οποία εµπίπτουν στο εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών του ν. 3937/2011 εφαρµόζονται µόνον
εφόσον επιτρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά
καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α.
γίνεται µετά από αίτηση φυσικών ή νοµικών προσώπων
του ιδιωτικού ή και του δηµόσιου τοµέα µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού ύστερα από γνώµη του οικείου
περιφερειακού συµβουλίου. Η ανωτέρω γνώµη παρέχεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διάταγµα εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου. Εφόσον στην Π.Ο.Τ.Α. περιλαµβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι
ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος,
δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της
φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ο-
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ρίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία,
το προεδρικό διάταγµα προσυπογράφουν επιπλέον και
οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί.
β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγµατος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/
οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (B΄ 1225/ 5.9.2006).
γ. Ο χαρακτηρισµός εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α. εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις των εγκεκριµένων χωροταξικών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, µε τις
χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και µε τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους.
Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/
1999 µπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για το χαρακτηρισµό εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α..
δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. µπορεί να πολεοδοµούνται, στο σύνολο ή σε τµήµα τους.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται και εγκρίνονται τα εξής:
αα. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου και η µέγιστη ανά χρήση εκµετάλλευση, καθώς
και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισµοί που αποσκοπούν
στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.
ββ. Η γενική διάταξη των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων, µε ένδειξη των τµηµάτων της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν
θα πολεοδοµηθούν και της µέγιστης ανά χρήση εκµετάλλευσης στα τµήµατα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδοµούνται, καθώς και τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής.
γγ. Ο φορέας ίδρυσης και εκµετάλλευσης της
Π.Ο.Τ.Α..
β. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της
Π.Ο.Τ.Α.. επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου για την ίδρυσή της. Κατ’ εξαίρεση, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της
Π.Ο.Τ.Α., χωρίς µεταβολή των προβλεπόµενων συνολικών χρήσεων ή της µέγιστης ανά χρήση εκµετάλλευσης,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων,
µείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και
ββ. δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως
της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί µη
συµβατές µε την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.
Η ως άνω εξαίρεση µπορεί να εφαρµόζεται για µία µόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Τ.Α., έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρό-

τερη του δέκα τοις εκατό (10%), ακολουθείται κανονικά
η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται µεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση µέρους της επιτρεπόµενης
εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναµικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε τουριστικές επιπλωµένες
κατοικίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 2
του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, µε σκοπό τη δηµιουργία
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία για τον έλεγχο της συµβατότητας της αιτήσεως µε
τα δεδοµένα του χωροταξικού σχεδιασµού και ρυθµίζονται οι λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση δεν απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται
εντός των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως
ισχύει.»
4. Π.Ο.Τ.Α. ή τµήµατα αυτών που οριοθετήθηκαν και
χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορεί να επαναχαρακτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Η επανοριοθέτηση είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να µεταβληθούν τα
όρια της Π.Ο.Τ.Α.. Εφόσον από την τυχόν µεταβολή των
ορίων της Π.Ο.Τ.Α. δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής
της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις
που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου
29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, για τον επαναχαρακτηρισµό και την επανοριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο
πάνω Π.Ο.Τ.Α. ή τα τµήµατα αυτών διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, δεν απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Άρθρο 5
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό
Γραµµατέα του ΕΟΤ. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ µε βαθµό Διευθυντού.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Ενηµερώνει τους επενδυτές για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο των
τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες
που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάµενα επενδυτικά προγράµµατα ή σχεδιασµούς που αφορούν την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων.
β. Λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσεως για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι
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απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής ανεξαρτήτως
µεγέθους, των κυρίων τουριστικών καταλυµάτων δυναµικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, παραλαµβάνει το φάκελο
της κατά περίπτωση αιτούµενης αδειοδότησης, ελέγχει
την πληρότητά του, φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόµενο και
τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς,
οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόµενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες,
σύµφωνα µε τις οικείες αρµοδιότητές τους. Οι φορείς
αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία
κάθε αναγκαία ενηµέρωση, έγγραφη ή και προφορική,
για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συµπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αιτουµένων αδειών ή εγκρίσεων.
γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων τα οποία προκύπτουν κατά
την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά
σε τουριστικές επενδύσεις.
δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων
και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης
των τουριστικών επενδύσεων.
3.α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεοδοµικό Γραφείο, υπαγόµενο απευθείας στον Διευθυντή
της υπηρεσίας αυτής. Του Πολεοδοµικού Γραφείου
προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ µε βαθµό Τµηµατάρχη
της κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών.
β. Στην αρµοδιότητα του πιο πάνω γραφείου ανήκει η
έκδοση και αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών, ο έλεγχος
µελετών για την έκδοσή τους, συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων για την κατασκευή αυθαίρετων κτισµάτων κατά την κείµενη νοµοθεσία, για τις τουριστικές
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
προηγούµενης παραγράφου.
γ. Για την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων
απαιτείται προηγούµενη χορήγηση έγκρισης δόµησης (ισχύοντες όροι και περιορισµοί δόµησης της περιοχής) από το Πολεοδοµικό Γραφείο του οικείου δήµου, η οποία
χορηγείται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου µέσω του πιο
πάνω γραφείου. Το Πολεοδοµικό Γραφείο του οικείου
δήµου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόµησης
(ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής) εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Τουρισµού καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Ειδικής
Υπηρεσίας, η διάρθρωσή της σε τµήµατα και οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις µόνιµου και
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται µε µεταφορά οργανι-

κών θέσεων από τον ΕΟΤ ή από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
5. Οι συνιστώµενες κατά την προηγούµενη παράγραφο θέσεις µπορεί να καλύπτονται και µε απόσπαση προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, από
υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη µε
δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα.
6. Ο Προϊστάµενος της ανωτέρω υπηρεσίας υποβάλλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ
απολογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά
το προηγούµενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαµβάνονται υποχρεωτικά πλήρη στοιχεία για τις επενδυτικές
αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και αυτές που
διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις
που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της
καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για
την αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.
Άρθρο 6
Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Αδειοδότησης
για τις τουριστικές επενδύσεις
1. Για το συντονισµό και την καλύτερη οργάνωση του
συστήµατος περιβαλλοντικής, πολεοδοµικής και λειτουργικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυµάτων
και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής,
καθώς και την επίλυση προβληµάτων που αφορούν τη
χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων, συγκροτείται
Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Πολιτισµού και Τουρισµού. Την οµάδα απαρτίζουν οι αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς και υπηρεσιακά στελέχη των
δύο Υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.
2. Η οµάδα έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συντονίζει τις ενέργειες των αρµόδιων υπηρεσιών
των δύο Υπουργείων για την επιτάχυνση της χωροθέτησης και της εν γένει αδειοδοτικής διαδικασίας των τουριστικών επενδύσεων και την αντιµετώπιση σχετικών διοικητικών δυσχερειών,
β) εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων και την πρόταση
νοµοθετικών παρεµβάσεων για την επίλυση προβληµάτων που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων,
γ) επεξεργάζεται, αναλύει και παρέχει πληροφοριακά
και στατιστικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των τουριστικών επενδύσεων,
δ) αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του ισχύοντος
συστήµατος αδειοδότησης σε ετήσια βάση, ιδίως όσον
αφορά το χρόνο, το κόστος και τους διοικητικούς πόρους, µε χρήση συγκριτικών στοιχείων και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Κε-
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ντρικής Συντονιστικής Οµάδας και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της.
Άρθρο 7
Ζητήµατα εφαρµογής του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τον Τουρισµό και άλλες ρυθµίσεις για την
προώθηση των τουριστικών επενδύσεων
1.α. Με την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του παρόντος
νόµου, για τη χωροθέτηση των τουριστικών καταλυµάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό.
β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πιο πάνω δραστηριοτήτων σε περιοχές όπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
έχουν καθοριστεί χρήσεις γης που αποκλείουν τις συγκεκριµένες δραστηριότητες.
γ. Σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί από πολεοδοµικές και χωροταξικές ρυθµίσεις συγκεκριµένες χρήσεις γης, η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυµάτων
και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής
γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό.
2. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό» (Β΄
1138), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, εφόσον, πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της,
είχε εκδοθεί αρµοδίως µια από τις ακόλουθες πράξεις:
α. θετική γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις
των άρθρων 3 και 6 της µε αριθµ. Η.Π. 11014/703/Φ104/
14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332),
β. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής
µελέτης από τον ΕΟΤ,
γ. απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις
του άρθρου 9 της κ.υ.α. µε αριθµ. Η.Π.11014/703/Φ104/
14.3.2003 (Β΄ 332).
3. Οι ρυθµίσεις της υπ’ αριθµ. 24208/4.6.-2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό» (Β΄
1138) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2008, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 37643/
31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή αποτελεί
η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τον ΕΟΤ εντός διετίας και η έκδοση οικοδοµικής άδειας εντός τριετίας από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 10 της
υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό» (Β΄ 1138) καταργούνται.
5. Σε περίπτωση που επέρχεται, σύµφωνα µε πολεοδο-

µικές ή περιβαλλοντικές ρυθµίσεις, µεταβολή των χρήσεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόµιµα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται.
(β) Η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός των ως άνω
δραστηριοτήτων είναι δυνατός µέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από
την εφαρµογή των παραπάνω πολεοδοµικών ή περιβαλλοντικών διατάξεων ή σε όµορο γήπεδο, εφόσον επιτρέπονται σε αυτό οι χρήσεις από τις προαναφερόµενες
διατάξεις.
(γ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί, προ
της µεταβολής των χρήσεων γης, πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφοδιάζονται µε ειδικό σήµα λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από
την αλλαγή των χρήσεων γης.
(δ) Εφόσον, από τις νέες πολεοδοµικές ή περιβαλλοντικές ρυθµίσεις, επιβάλλεται η αποµάκρυνση των πιο
πάνω δραστηριοτήτων, αυτές αποµακρύνονται υποχρεωτικά µέσα σε διάστηµα δέκα ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής των σχετικών διατάξεων και αφού προηγηθεί
καταβολή αποζηµίωσης για την αναγκαστική διακοπή
της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι
προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης και το ύψος
αυτής ανά κατηγορία και δυναµικότητα τουριστικής εγκατάστασης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παραγράφου αυτής.
6. Για την έκδοση πολεοδοµικών ή περιβαλλοντικών
πράξεων µε τις οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριµένες
περιοχές, απαγορεύσεις και περιορισµοί στη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής ή στην άσκηση τουριστικών
δραστηριοτήτων και λειτουργιών, απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού,
η οποία παρέχεται, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 5, εντός διµήνου από την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος.
7. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001
(Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής, και οι παράγραφοι 6 έως και 10 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τους νόµους 3468/2006 και 3851/2010, αναριθµούνται αντιστοίχως σε 7 έως και 11:
«6. α. Η εκτέλεση προσωρινών ή µόνιµων έργων επί
αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄ 33), καθώς και στο
συνεχόµενο ή παρακείµενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µε τη διαδικασία της επόµενης περίπτωσης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή, αποτελούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, έναν
εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης

95
Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, αναπληρούµενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Γραµµατείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών και ο
Γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Η
Επιτροπή µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευµένους συµβούλους, µετά από σχετική εισήγηση
του Προέδρου της.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Επιτροπής.
δ. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η
διατύπωση γνώµης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού για τη συνδροµή των προϋποθέσεων εκτέλεσης των έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των µελετών
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
ε. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά
τόπον αρµόδιους φορείς.»
8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3342/2005 (Α΄ 131) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδοµής ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή του έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού».
9. Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών ή κινητών λυόµενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την
εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων
εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που
πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για την έγκριση εργασιών προσκοµίζεται τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις και
οι αιτούµενες εργασίες, καθώς και τοπογραφικό διάγραµµα. Οι προσωρινές ή κινητές λυόµενες κατασκευές
και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη άδεια ή έγκριση δηµόσιας αρχής.»
10. Η παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα δηµόσια κτήµατα, περιλαµβανοµένων του αιγιαλού και της παραλίας, που ευρίσκονται µεταξύ ακινή-

των που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και
διαχείριση στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και της ακτογραµµής, θεωρούνται αυτοδικαίως Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα του άρθρου 12α του ν. δ. 180/1946, όπως αυτό προστέθηκε µε
το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948 (Α΄ 258), και η διοίκηση και
διαχείρισή τους ανατίθεται στην εταιρεία αυτή, έναντι ανταλλάγµατος. Τα αυτά ισχύουν και ως προς τα δηµόσια
κτήµατα που προκύπτουν από τη µετακίνηση της γραµµής αιγιαλού προς τη θάλασσα, συνεπεία φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του αν εχώρησε επανακαθορισµός της οριογραµµής του αιγιαλού ή
της παραλίας.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210),
προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Το τακτικό προσωπικό των δήµων και το τακτικό
προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυµάτων και των συνδέσµων δήµων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δηµοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα
µέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωµα σύνταξης από το Δηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«δ. για τα µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδοµα πάγιας αποζηµίωσης για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του ν.
3205/ 2003 (Α΄297) αντίστοιχα.»
3. Στο τέλος του του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Ως µισθός για τον κανονισµό της σύνταξης των
συµβούλων και µόνιµων Παρέδρων του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄118),
λαµβάνεται υπόψη ο µηνιαίος βασικός µισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόµου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν (κάθε φορά)
και µε βάση τον οποίο µισθοδοτούνταν κατά το χρόνο
της εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξηµένος µε
το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο µισθό
αυτόν και στα έτη υπηρεσίας τους, καθώς και µε το ειδικό ερευνητικό επίδοµα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.»
4.α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ.
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169/2007, που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 12
του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της
ισχύος τους, ως εξής:
«15.α. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2011 και µετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται
σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για
κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση,
καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την
προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία.
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
εφαρµογή και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µε συνυπολογισµό και του αναγνωριζόµενου,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, χρόνου µέχρι την 31.12.2010.
Στην περίπτωση αυτή ο προαναφερόµενος χρόνος δεν
λαµβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης.
γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιµος
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και
20 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), κατά περίπτωση.
δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν µόνο φορέα κατ’ επιλογή.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για
πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά.
γ. Δικαιώµατα που έχουν αναγνωριστεί µε βάση τις αντικαθιστώµενες διατάξεις, µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, παραµένουν ισχυρά.
5.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειµένου για υπάλληλο που προσλήφθηκε για
πρώτη φορά από 1.1.1983 και µετά, εφόσον για την προϋπηρεσία του η οποία απετέλεσε προσόν διορισµού κατά
τα ανωτέρω, έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 10 ή
11 του ν. 1405/1983.
Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία απετέλεσε προσόν διορισµού για την πρόσληψη του υπαλλήλου,
διανύθηκε σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης
της χώρας αυτής, για τον υπολογισµό της ως συντάξιµης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισµών για την Κοινωνική Ασφάλιση όπως αυτοί, κάθε
φορά ισχύουν.»
β. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ. 169/2007, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για το συντάξιµο κάθε υπηρεσίας από εκείνες που
αναφέρονται στο άρθρο 12 η οποία έχει διανυθεί σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, µε ασφάλιση για
σύνταξη σε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης
της χώρας αυτής, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισµών για την Κοινωνική Ασφάλιση.»
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για υπηρεσίες που έχουν διανυθεί σε χώρες µη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες όµως έχουν
επεκταθεί οι Κοινοτικοί Κανονισµοί για την Κοινωνική Ασφάλιση.
6. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 και της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του
π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό σύνταξης
των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δηµοσίου επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν, σε ποσό που µάλλον προσεγγίζει την κανονισθείσα σύνταξη, όπως αυτό προκύπτει από
την οίκοθεν ένταξή τους σε ανάλογο, του συνολικού
χρόνου ασφάλισης, συντάξιµο µισθό της αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δηµοσίου, όπως
ο συντάξιµος αυτός µισθός ισχύει κάθε φορά.»
7.α. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 22 και της
παρ. 7 του άρθρου 50 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Αιτήσεις που υποβάλλονται ή ένδικα µέσα που ασκούνται, στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώµατος σύνταξης ή επιδόµατος, την αύξησή τους ή την αναγνώριση και προσµέτρηση χρόνου συντάξιµης υπηρεσίας, δεν έχουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα, ούτε λαµβάνονται υπόψη αν δεν συνοδεύονται από
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να παρέχει τη
σχετική εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης προς τον φέροντα, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια Αρχή και προκειµένου για κατοίκους εξωτερικού από την οικεία Προξενική Αρχή.»
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
εφαρµογή και για τις συντάξεις που καταβάλλονται µε
βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
167/2007 (Α΄ 208) και 168/2007 (Α΄ 209).
8.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007, όπως ισχύει µετά την παρ. 6 του άρθρου
20 του ν. 3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διπλασιασµός ή τριπλασιασµός του συντάξιµου
χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση
πτητικής ενέργειας γίνεται:
- για όσους συµπληρώνουν 18ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συµπληρώσουν
19½ έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 18ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συµπληρώσουν
21 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 18ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συµπληρώσουν
22½ έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 18ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συµπληρώσουν
24 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
- για όσους συµπληρώνουν 18ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και µετά, εφόσον συµπληρώσουν 25 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Ο διπλασιασµός ή τριπλασιασµός του συντάξιµου χρόνου των λοιπών στρατιωτικών της παραγράφου 1, καθώς
και αυτών της παραγράφου 9 γίνεται:
- για όσους συµπληρώνουν 20ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συµπληρώσουν
21 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 20ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συµπληρώσουν
22 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 20ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συµπληρώσουν
23 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συµπληρώνουν 20ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συµπληρώσουν
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24 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
- για όσους συµπληρώνουν 20ετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και µετά, εφόσον συµπληρώσουν 25 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 41 του
π.δ.169/2007, καταργείται.
9.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ.
169/2007, καταργούνται και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης λόγω εξαµήνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα αυτού, η σύνταξη που
προσαυξάνεται για το λόγο αυτόν, µπορεί να ορισθεί µέχρι το µηνιαίο µισθό ενέργειας, µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 34 αυτού του Κώδικα, κατά περίπτωση, προσαυξηµένου κατά 50%.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ.
169/2007, αντικαθίστανται από 1.6.2011, ως εξής:
«4. Για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου, γενικά, οι
οποίοι λαµβάνουν και άλλη σύνταξη είτε από το Δηµόσιο
είτε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ακαθάριστο ποσό σύνταξης ή το
άθροισµα των ακαθάριστων ποσών συντάξεων, που καταβάλλονται, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου µε 35 χρόνια υπηρεσίας, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν. 3670/2008, ειδικά δε για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους συνταξιούχους του κύριου
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου µε 35
χρόνια υπηρεσίας όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στον
περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και οι
συντάξεις που διέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 167/2007 (Α΄ 208) και 168/2007 (Α΄
209).»
10. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης το έτος
2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη µε τη συµπλήρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της
ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα
έξι (36) ετών, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
από το έτος 2012 και µετά, αυξάνεται κατά ένα (1) έτος
για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας.
Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από
1.1.2012 κατά ένα (1) έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»
11.α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου
56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την
ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο µεταξύ ανίκανος
για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος, κατά
ποσοστό τουλάχιστον 67%.»
β. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτω-

σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2013.
γ. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που
προβλέπονται, κατά περίπτωση, για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου, έχουν εφαρµογή και για τα το
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του ν. 1851/1989, καθώς και για τους παιδονόµους των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων.
12. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ.
169/2007 καταργούνται.
13. Στο τέλος του άρθρου 66 του π.δ.169/2007, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. α. Δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση η ανάκληση πράξης µε την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιµος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς,
µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 2β του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007. Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1405/1983 µπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της, µετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε,
εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί µε αυτήν µπορεί να χρησιµεύσει για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος από το Δηµόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό
φορέα.
Επίσης, κατ’ εξαίρεση και µετά από αίτηση του υπαλλήλου είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης,
µε την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιµος µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 1405/1983 εφόσον το αρµόδιο συνταξιοδοτικό όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και
χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την
πρόσληψη του υπαλλήλου στη δηµόσια υπηρεσία και η
αναγνώρισή του ως συντάξιµου δεν απαιτούσε την καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο
για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται µετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που
ανακαλούνται ή τροποποιούνται.
β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή
για περιορισµό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εκκρεµούν για εξέταση στις διευθύνσεις συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις διευθύνσεις συντάξεων, τίθενται στο αρχείο.»
14.Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12
και της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007, καθώς
και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5 του
ν. 2703/1999 (Α΄ 72 ) αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η αναγνώριση γίνει µετά τη συνταξιοδότηση του
υπαλλήλου το ποσό των µηνιαίων κρατήσεων δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερο από τα ¾ της κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενης µηνιαίας δόσης.»
Άρθρο 9
Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις
1.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
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«Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2013 και µετά, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη µε
τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του εξηκοστού έτους της
ηλικίας τους.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2084/
1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:
«4. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007,όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις
του νόµου αυτού.
β. Ειδικά για τον υπολογισµό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
µέχρι 31.12.2014, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2084/
1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:
«7. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού.
β. Ειδικά για τον υπολογισµό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
µέχρι 31.12.2014, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»
δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ έχουν εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές
πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την
ισχύ των διατάξεων αυτών.
2.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία υποχρεωτική
ασφάλιση στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρµογή οι καταστατικές διατάξεις των τοµέων αυτού. Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και µετά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 2084/1992.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3865/
2010 αντικαθίστανται, από την ηµεροµηνία ισχύος τους,
ως εξής:
«3.α. Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/
1992, για τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω Τοµείς, κατά περίπτωση.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) και της παρ. 8 του άρθρου 7
του ν. 982/1979 (Α΄ 239), αντίστοιχα.
Για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του
Ε.Τ.Α.Α..
Για τους ελλείποντες κλάδους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.
β. Τα πρόσωπα της προηγούµενης περίπτωσης, εφό-

σον το επιθυµούν, µπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά
στο Δηµόσιο, καταβάλλοντας την εισφορά ασφαλισµένου που προβλέπεται για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το
Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992.
γ. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στο Δηµόσιο, υπάγονται επίσης
προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στην
ασφάλιση των αντίστοιχων Μετοχικών Ταµείων ή των αντίστοιχων τοµέων του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταβάλλοντας τις
προβλεπόµενες για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993
και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές.
δ. Τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ έχουν
εφαρµογή και για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν
καταταγεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
αυτού.
ε. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, από την κατάταξή
τους µέχρι και την ισχύ της παρούσας ρύθµισης, έχουν
ασφαλιστεί στο Δηµόσιο υποχρεωτικά αντί του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ. και επιθυµούν να συνεχίσουν
την ασφάλισή τους στο Δηµόσιο προαιρετικά, οι εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ του Δηµοσίου θεωρούνται εισφορές υπέρ της προαιρετικής ασφάλισης.
στ. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιθυµούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Δηµόσιο, καθώς και στους φορείς – τοµείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε
οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή
τους στο Δηµόσιο και στους αντίστοιχους φορείς – τοµείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται
στους Τοµείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Υγειονοµικών των κλάδων κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. για την
τακτοποίηση της ασφάλισής τους, µε εξαίρεση τις εισφορές για τους αντίστοιχους Τοµείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α..
ζ. Σε περίπτωση που επιθυµούν να συνεχίσουν την
προαιρετική ασφάλισή τους στο Δηµόσιο και δεν έχουν
ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή το Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και
στους φορείς – τοµείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε η τακτοποίηση της ασφάλισής τους στους εν
λόγω Τοµείς για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα γίνεται µε την καταβολή της προβλεπόµενης εισφοράς για
τους από 1.1.1993 και εφεξής ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, για κάθε µήνα ασφάλισης, χωρίς την επιβολή
προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους Τοµείς του κλάδου ασθένειας
του Ε.Τ.Α.Α. δεν αναζητούνται.
Η ως άνω καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται εφάπαξ εντός τριµήνου από την πρώτη του εποµένου
της δηµοσίευσης µήνα ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις ίσες µε το ήµισυ του αριθµού των µηνών για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η πρώτη
δόση καταβάλλεται εντός του τρίτου από τη δηµοσίευση
του παρόντος µήνα, και σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα
για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.
Για χρόνο ασφάλισης από την ισχύ του νόµου αυτού
και εφεξής, καταβάλλονται οι προβλεπόµενες εισφορές
για τους από 1.1.1993 και εφεξής εµµίσθους ασφαλισµένους των Τοµέων Μηχανικών και Υγειονοµικών του
Ε.Τ.Α.Α..
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η. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση
της οφειλής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν.
θ. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους τοµείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., που δεν έχουν καταβληθεί
από τα ως άνω πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στο Δηµόσιο αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ., δεν αναζητούνται.
ι. Για όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1.1.2011 και µετά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/
2010, όπως ισχύουν κάθε φορά.»
2.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«της παρ. 15 του άρθρου 9, της παρ. 7 του άρθρου 18,
της παρ. 4 του άρθρου 20, της παρ. 17 του άρθρου 34,
καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 46 του π.δ. 169/2007
και»
β. Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 11 του
νόµου αυτού και» και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2015
και εφεξής».
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3865/
2010, αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Μετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όλων των άλλων Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.
Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας.»
δ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 και της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ.
169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»
ε. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την ανωτέρω ηµεροµηνία καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του
π.δ. 169/ 2007.»
4.α. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρµογή για όσους θεµελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συνταξιοδοτικό δικαίωµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, µε εξαίρεση όσους έχουν αποχωρήσει µέχρι την 31.12.2010.»
β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, αντικαθίστανται,
από 1.1.2011, ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και
στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη,
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισµό πριν την
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δηµόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του
π.δ.169/2007, εφόσον συµπληρώνουν 15ετή πλήρη

πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας τους.»
5.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους επιζώντες συζύγους µε εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά
ποσοστό 67% και άνω, που λαµβάνουν κατά µεταβίβαση
ή εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη από το Δηµόσιο. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή
για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν πολεµική
σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη µε βάση τις διατάξεις των
νόµων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), καθώς και για όσα από αυτά υπάγονται στις διατάξεις της
παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που
καταβάλλεται µειωµένη κατά 75% σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν
λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου αυτής.»
β. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ΄ εφαρµογή της
παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, έχουν δικαιωθεί
σύνταξη λόγω θανάτου από το Δηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς εξοµοιούµενο µε αυτό του
Δηµοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία
σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόµενα και µε τους περιορισµούς που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3863/2010. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεµότητα
κρίνονται οίκοθεν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα οικονοµικά αποτελέσµατα επέρχονται από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
γ. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο µε
βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και
της συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του
γάµου τους, είναι µεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη
του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, µείωση που καθορίζεται σε:
1% για τα έτη που συµπεριλαµβάνονται µεταξύ του
10ου και του 20ού έτους.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωµα γεννήθηκε πριν την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του νόµου αυτού.
6.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 22 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τον υπολογισµό του χρόνου θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος νόµου προσµετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών. »
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/
2010, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή
και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά.»
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7. Οι διατάξεις του ν. δ. 164/1973 (Α΄ 223) κατά το µέρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται και
οι προϋπηρεσίες αυτές λογίζονται συντάξιµες µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/
2007.
8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1976/
1991 (Α΄ 184) καταργούνται.
9. Οι άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες των οποίων η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31, του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται
στο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του Δηµοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις
για υγειονοµική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού
της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα
από τις ίδιες, µετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται
κατά το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία ισχύος
του νόµου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται από την ηµεροµηνία υποβολής της και µετά.
10.α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, στη θέση προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης, λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στο
χρόνο υπηρεσίας που έχει διανύσει στην οργανική του
θέση.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του π.δ.
169/2007 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα
της προηγούµενης περίπτωσης.
γ. Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε θέσεις Γενικών Διευθυντών σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 86 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
11. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/
2006 (Α΄ 265) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για:
i. τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και για τους υπαλλήλους
των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που µετατάσσονται, µεταφέρονται ή
εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο
οποίο υπάγονταν µέχρι τη µετάταξη ή τη µεταφορά
τους.
ii. τους υπαλλήλους του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή
των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού που εντάσσονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν µέχρι την ένταξή
τους.
12. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου που
λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους το επίδοµα ανικανότητας
των παραγράφων 4, 5 ή 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/
2007, καθώς και των άρθρων 101 ή 103 του π.δ.
168/2007 (Α΄ 209), τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄67), προσαυξάνονται, το µεν

δώρο Χριστουγέννων µε ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω επιδόµατος ανικανότητας, το δε δώρο Πάσχα και το
επίδοµα αδείας µε το ήµισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010.
13. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων β΄ έως και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010
(Α΄120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%,
13% και 14%, αντίστοιχα.
8.α. Από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους του Δηµοσίου, που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά ως εξής:
i. για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%,
ii. για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και
iii. για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό
10%.
β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα
συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) και
της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουµένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούµενης παραγράφου.
γ. Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι λαµβάνουν µε την σύνταξή τους το επίδοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α΄
120) και 1977/1991 ( Α΄185).
δ. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµενο µήνα από τη συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση της επί πλέον εισφοράς δεν µπορεί
να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).
στ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 3865/2010.
Άρθρο 10
Σύνταξη διαζευγµένων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), τροποποιείται ως εξής:
«1. Ο/η διαζευγµένος/η, σε περίπτωση θανάτου
του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Δηµόσιο, τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
το ΝΑΤ εφόσον πληρεί αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:»
2. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), τροποποιείται ως εξής:
«γ. Δέκα (10) έτη εγγάµου βίου µέχρι τη λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.»
3.Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), τροποποιείται ως εξής:
«ε. Συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα
το οποίο να µην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των
εκάστοτε καταβαλλόµενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α΄
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48), τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγµένος/η καθορίζεται ως εξής:
α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση
του µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιµερίζεται κατά
75% στο χήρο ή χήρα και 25% στο/στη διαζευγµένο/η.
Για κάθε έτος εγγάµου βίου πέραν του δεκάτου (10ου)
και µέχρι το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος διάρκειας του
γάµου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η
χήρα µειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται
αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγµένο/η. Προκειµένου περί εγγάµου βίου που διήρκησε πλέον των τριανταπέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το
ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιµερίζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στο/στη διαζευγµένο/η.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα
δεν καταλείπει χήρο ή χήρα, ο/η διαζευγµένος/η δικαιούται το αυτό ποσοστό του/της διαζευγµένου/ης κατά τα
ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα.
β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
διαζευγµένων το αναλογούν για τον/την διαζευγµένο/η
κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.»
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 11
Συνταξιοδοτικά θέµατα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
1. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου Υγείας
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν µε διατάξεις ανάλογες
του Δηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν.
3655/2008 (Α΄58), το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 3513/2006, καταβάλλονται στον τοµέα στον οποίο εντάχθηκε ο φορέας ο οποίος βαρύνετο µε την καταβολή
της κύριας σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 3655/2008. Ο ίδιος τοµέας βαρύνεται και µε την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό
του πρώην ταµείου, το οποίο είχε µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη του Ταµείου ως τοµέα στον Οργανισµό Περίθαλψης Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και είχε επιλέξει τη διατήρηση του
προηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ),
που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο
συνταξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν µε διατάξεις ανάλογες του Δηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού
Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ
του ν. 3655/2008, το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης
µε βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του

ν. 3513/2006, καταβάλλονται στους τοµείς των φορέων
στους οποίους εντάχθηκαν οι επιµέρους κλάδοι του
πρώην ταµείου και στους οποίους µεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι τοµείς βαρύνονται και µε την καταβολή
των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί, καθώς
και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Ειδικά για το προσωπικό που µετατάχθηκε ή µεταφέρθηκε από το πρώην ΤΑΔΚΥ σε θέσεις άλλων υπηρεσιών
πριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούµενο της µετάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, οι προβλεπόµενες εισφορές κύριας ασφάλισης καταβάλλονται
στον Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων
Υπαλλήλων, ο οποίος βαρύνεται και µε την καταβολή της
σύνταξής τους.
3. Το τακτικό προσωπικό του πρώην Ταµείου Πρόνοιας
Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) οι κλάδοι του οποίου
εντάχθηκαν ως Τοµείς στο Ταµείο Προνοίας Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΑΠΙΤ), που υπηρετούσε κατά την 1.8.2008, συνταξιοδοτείτο από τους φορείς αυτούς µε διατάξεις ανάλογες του Δηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν. 3655/
2008 το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/
2006, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄
191).
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό
του φορέα αυτού, το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετατάξεως ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Οι εισφορές εργαζοµένου - εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον προηγούµενο φορέα µέχρι το τέλος του µήνα έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού, µεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετά από
οικονοµική µελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης των υπαλλήλων της παραγράφου αυτής στο πρώην ΤΑΠΕΛ και στους τοµείς του ΤΑΠΙΤ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού
Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12
παρ. 3 του ν. 3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική
προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού.
5. Το προσλαµβανόµενο από 1.10.2008 τακτικό προσωπικό των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, µε
τις επωνυµίες «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης» (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΕΑΙΤ), «Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα
Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού
Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄
26) και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και
στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν.δ. 4277/1962.

102
6.α. Το προσλαµβανόµενο από 1.1.2007 τακτικό προσωπικό του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, µε
την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών – ΟΑΕΕ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το οποίο ασφαλίζεται στον
κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962.
β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου για το χρονικό διάστηµα από το
διορισµό του στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3163/1955 (Α΄ 71).
7. Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δηµοσίου «ΕΔΕΜΕΔ», κατά τον οποίο ελάµβαναν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής και
συντάξιµης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επιστρέψουν τις συντάξεις που
έλαβαν κατά το χρόνο αυτό και καταβάλλουν τυχόν µη
καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα εισφορές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.
Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και
στον Ειδικό Λογαριασµό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος.
Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη για
τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τον
υπολογισµό του ποσού της σύνταξης µετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.
Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και
στο ΕΤΕΑΜ για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης
από τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σε
τριάντα έξι (36) δόσεις µετά από αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους από
την ισχύ του παρόντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Τυχόν οφειλόµενες εισφορές, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εξοφλούνται εφάπαξ.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου
πριν από την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.
8. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης 2α
της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προθεσµία υποβολής δήλωσης διατήρησης του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται για
τρείς µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
9. Το τακτικό προσωπικό του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007), όπως αυτές εφαρµόζονται στους υπαλλή-

λους των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο
συντάξεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται - από το διορισµό του στον ΔΟΑΤΑΠ - στις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως ισχύουν κάθε
φορά.
10.α. Το προσωπικό του Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που
µεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α΄188) εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν
τη µεταφορά του στους φορείς αυτούς.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία που διανύθηκε
στην υπηρεσία από την οποία µεταφέρεται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω
προσωπικού, καταβάλλονται του µεν εργοδότη από τους
φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισµένου από τους ίδιους.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16
του ν. 3891/2010.
11.α. Το προσωπικό των φορέων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) που µετατάσσεται ή µεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν
τη µετάταξη ή τη µεταφορά του στους φορείς αυτούς, εκτός εάν µε δήλωσή του επιλέξει, µέσα σε προθεσµία
τριών µηνών από την έκδοση της αναφερόµενης στην
παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου κοινής υπουργικής απόφασης, να µεταφερθεί στα αντίστοιχα ταµεία που υπάγεται
το προσωπικό των φορέων υποδοχής.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία που διανύθηκε
στην υπηρεσία από την οποία µεταφέρεται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω
προσωπικού, καταβάλλονται του µεν εργοδότη από τους
φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισµένου από τους ίδιους.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 9
του ν. 3920/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Διευθύνσεις Συντάξεων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση
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Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009
(Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής:
Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων.
β) Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών.
γ) Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων.
δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής
Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων.
Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Ανεξάρτητο Τµήµα Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
β) Ανεξάρτητο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.).
2. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισµού και
Εντολής Πληρωµής είναι οι ακόλουθες:
α) Κανονισµός και εντολή πληρωµής συντάξεων.
β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισµού) συντάξιµης υπηρεσίας.
γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων.
δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε) Κοινοποίηση αρµοδίως των ανωτέρω πράξεων.
στ) Έκδοση πράξεων µεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωµάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο αναγνωρισµένο συνταξιοδοτικό σύστηµα (αναλογιστικό ισοδύναµο).
ζ) Καθορισµός της συντάξιµης υπηρεσίας σε περιπτώσεις που προβλέπεται αυτός από την κείµενη νοµοθεσία.
η) Καθορισµός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία
υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιµη.
θ) Αναπροσαρµογή των συντάξεων όλων των ανωτέρω υπαλλήλων - λειτουργών, µε βάση τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωµής και κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής
Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ).
ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µε τις οποίες κανονίζεται ή µεταβάλλεται ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη.
ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων.
ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δηµόσιες αρχές, σε φορείς και σε µεµονωµένους πολίτες επί ερωτήσεων, αναφορών, ερωτηµάτων και αιτηµάτων συνταξιοδοτικής φύσεως.
3. Η Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα:
α. Τµήµα Α΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες, κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Εξωτερικών (συµπεριλαµβανοµένων και των διπλω-

µατικών υπαλλήλων),
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού),
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
- Δικαιοσύνης (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστικών λειτουργών),
-Πολιτισµού και Τουρισµού (συµπεριλαµβανοµένων
των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των
µουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δηµοσίου, καθώς και των υπαλλήλων και µουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης),
αβ) υπαλλήλους:
- της Βουλής,
- του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους,
- της Γενικής Γραµµατείας Τύπου & Πληροφοριών,
- της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων,
- της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που
υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δηµοσίου,
αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και
αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (ΕΥΠ).
β. Τµήµα Β΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες, κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- όλων των κατηγοριών και βαθµίδων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ββ) υπαλλήλους:
- της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
γ. Τµήµα Γ΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες, κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Οικονοµικών (συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών υπαλλήλων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους),
- Εθνικής Άµυνας (εξαιρουµένων των στρατιωτικών),
- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ββ) υπαλλήλους:
- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤ.Α)
- Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
- Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και
γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθµίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ).
δ. Τµήµα Δ΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες, κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
- Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
- Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουµένου του ένστολου
προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας και συµπεριλαµ-
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βανοµένου του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής),
ββ) υπαλλήλους:
- του Εθνικού Τυπογραφείου,
- του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.),
- της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),
- της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη,
- του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
- του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου που υπάγονται στην
ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δηµοσίου,
- του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δηµοσίου,
γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
4.Η Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα:
α. Τµήµα Α΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν υπαλλήλους
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων συµπεριλαµβανοµένων των
ιατρών.
β. Τµήµα Β΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν Δηµοτικούς και
Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νοµάρχες, Δηµάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.
γ. Τµήµα Γ΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους:
- Δηµοτικών Παιδικών Σταθµών,
- των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α΄ 42),
- Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
- Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ),
- Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ),
- Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν
βαρύνει το Δηµόσιο,
ββ) ασφαλισµένους πρώην ΤΑΚΕ,
γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξιούχοι ΟΓΑ,
δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.
δ. Τµήµα Δ΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- όλων των κατηγοριών και βαθµίδων των ΑΕΙ και των
ΤΕΙ,
- της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ),
- της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας,
- των Εκκλησιαστικών Σχολών,
ββ) υπαλλήλους και συµβούλους του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ),
γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδηµίας Αθηνών,
δδ) υπαλλήλους και µέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.),

εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισµένων σχολείων της
αλλοδαπής, καθώς και υπαλλήλους:
- του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.),
- του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
- της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δηµοσίων βιβλιοθηκών.
5. Η Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων, διαρθρώνεται
στα πιο κάτω Τµήµατα:
α. Τµήµα Α΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν Αξιωµατικούς
των Ενόπλων Δυνάµεων.
β. Τµήµα Β΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν:
- Αξιωµατικούς των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος,
- Πολεµικές Συντάξεις και
- Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αµάχου Πληθυσµού.
γ. Τµήµα Γ΄ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 2 αρµοδιότητες κατά το µέρος που αφορούν Ανθυπασπιστές,
Υπαξιωµατικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
6. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων, είναι οι ακόλουθες:
α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων.
β) Χορήγηση τριµήνου σύνταξης.
γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθµού τραπεζικού
λογαριασµού.
δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ.
ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδοµάτων.
στ) Εξυπηρέτηση δανείων.
ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωµή πράξεων κανονισµού, µετά την συµπλήρωση της προβλεπόµενης ηλικίας συνταξιοδότησης.
θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατάστασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας φοίτησης συνταξιούχων.
ι) Αναστολή, περιορισµός, επαναχορήγηση και χωρισµός σύνταξης.
ια) Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδοµάτων που διαπιστώνονται κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήµατος, όπου αυτό επηρεάζει
το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης ή επιδοµάτων.
ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση µεταβολής των ποσών σύνταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδοµάτων λόγω µεταβολών των µισθών ενέργειας ή άλλης αναπροσαρµογής, όταν δεν εκδίδεται συνταξιοδοτική
πράξη.
ιδ) Συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν µηχανογραφικές εφαρµογές των συντάξεων.
ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωµή σύντα-
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ξης οφειλόµενης στους κληρονόµους αποβιωσάντων
συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωµής λόγω απώλειας ή
καταστροφής.
ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας στους συνταξιούχους.
ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειµένου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιµος.
ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δηµόσιες αρχές, σε φορείς και σε µεµονωµένους πολίτες επί ερωτήσεων, αναφορών, ερωτηµάτων και αιτηµάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, µέσω της
Διεύθυνσης, ασκουµένων ενώπιον των αρµοδίων κλιµακίων του, ενστάσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών,
Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων και διατύπωση
απόψεων επί των ισχυρισµών των ενισταµένων.
κα) Ενέργειες επί οικονοµικών υποθέσεων δικαιωθέντων στρατιωτικών συνταξιούχων.
κβ) Έλεγχος καταβαλλοµένων συντάξεων ως προς
την ορθή εφαρµογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων.
κγ) Συλλογή στοιχείων τεκµηρίωσης του ελέγχου.
κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου.
κε) Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδοµάτων που διαπιστώνονται κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισµού,
καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών,
ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού
Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταµένου
της αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων.
κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσµατα
των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.
κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δηµοσίου που απορρέουν
από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
7. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και
Πολεµικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τµήµατα:
α. Τµήµα Α΄ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 7 υπό
στοιχεία α΄ µέχρι και κα΄, αρµοδιότητες επί των συντάξεων αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων
των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
β. Τµήµα Β΄ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 7 υπό
στοιχεία α΄ µέχρι και κα΄,αρµοδιότητες επί των συντάξεων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και επί των συντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών.
γ. Τµήµα Γ΄ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 7 υπό
στοιχεία α΄ µέχρι και κα΄, αρµοδιότητες επί των συντά-

ξεων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων.
δ. Τµήµα Δ΄ Δειγµατοληπτικών Ελέγχων
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 7 υπό
στοιχεία κβ΄ µέχρι και κζ΄, αρµοδιότητες επί των συντάξεων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής.
8. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών
Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των
διατάξεων της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ..
β) Κατάρτιση η επεξεργασία νοµοσχεδίων συνταξιοδοτικού περιεχοµένου που αφορούν τις συντάξεις του
Δηµοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Συγκέντρωση και ταξινόµηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κωδικοποίηση αυτής.
δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήµατα σχετικά µε τις
κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισµένων του
Δηµοσίου, για κύρια σύνταξη.
ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονοµικών και
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στις συντάξεις, ως και µεθοδική κατάταξη και επεξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της
πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις.
στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου.
ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δηµόσιες Αρχές, σε φορείς και σε µεµονωµένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Αναφορών, ερωτηµάτων και αιτηµάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
η) Παρακολούθηση της εφαρµογής των Ευρωπαϊκών
Κανονισµών για την ασφάλιση των εργασιακά µετακινουµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συµπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων.
θ) Διενέργεια των οριζοµένων στην παρ. 1 του άρθρου
12 του ν. 2592/1998.
ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών
στοιχείων του τοµέα των συντάξεων.
ια) Άσκηση ενδίκων µέσων κατά των πράξεων του αρµοδίου κλιµακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ιβ) Επιµέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδοµένων πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων.
ιγ) Επιµέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξεων κανονισµού συντάξεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισµών, στους οποίους, σύµφωνα µε το νόµο, υφίσταται
τέτοια αρµοδιότητα.
ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφεροµένους των αποφάσεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1
του α.ν. 599/1968 (Α΄ 258).
ιε) Επιµέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντάξιµης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του
α.ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναµίας απόδειξης τµήµατος αυτής από επίσηµα στοιχεία.
ιστ) Επιµέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης
κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση
των εκδιδοµένων από αυτήν αποφάσεων.
ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968.
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9. Η Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τµήµατα:
α. Τµήµα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής
Εργασίας.
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία α΄ µέχρι και ζ΄ αρµοδιότητες.
β. Τµήµα Β΄ Διεθνών Σχέσεων
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία η΄ µέχρι και ι΄ αρµοδιότητες.
γ. Τµήµα Γ΄ Άσκησης Ενδίκων Μέσων
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία ια΄ µέχρι και ιζ΄ αρµοδιότητες.
10. Οι αρµοδιότητες του Ανεξάρτητου Τµήµατος Διεκπεραίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι
οι ακόλουθες:
α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων στις Διευθύνσεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων.
γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων
εξερχοµένων εγγράφων.
δ) Επιµέλεια εκτύπωσης και διανοµής εγκυκλίων, καθώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών µε τις
Διευθύνσεις Συντάξεων.
ε) Χορήγηση αντιγράφων, από έγγραφα των συνταξιοδοτικών φακέλων.
στ) Ταξινόµηση, και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φακέλων.
ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων εγγράφων στους οικείους συνταξιοδοτικούς φακέλους.
η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδοµένων πράξεων ή αποφάσεων κατ’ έτος βιβλιοδετούµενων
σε τόµους.
θ) Ταξινόµηση των εγγράφων, που παραµένουν ή περιέρχονται για φύλαξη στο Αρχείο.
ι) Επιµέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων.
11. Οι αρµοδιότητες του Ανεξάρτητου Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών ορίζονται ως εξής:
α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα θέµατα συνταξιοδότησης από το Δηµόσιο, όπως για
τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης,
τον υπολογισµό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
β) Επιµέλεια άµεσης διαβίβασης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πολιτών στις καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες της
Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογηµένων απαντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόµενων από
το νόµο προθεσµιών.
γ) Μέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου Ενηµέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
δ) Συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Συντάξεων και µε το
Τµήµα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άµεση και αποτελεσµατική πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων σχετικά µε την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της.
ε) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών
εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής, καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

στ) Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενηµέρωσή τους
για τα συνταξιοδοτικά δεδοµένα που λήφθηκαν υπόψη
για τον υπολογισµό της σύνταξής τους.
ζ) Ενέργειες για αντιµετώπιση µεταβολών της συνταξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως διαγραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λογαριασµού.
η) Έκδοση και διάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και οδηγιών σχετικά µε θέµατα των Διευθύνσεων Συντάξεων.
θ) Μέριµνα για την αποτελεσµατικότερη συνεργασία
µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ι) Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες για την αξιοποίησή τους.
12. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Δ.Α.Υ.Κ. µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη,
της Διαδικτυακής Εφαρµογής Δ.Α.Υ.Κ. και
β) παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών
προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονοµικού των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σχετικά µε την καταχώρηση των στοιχείων στο
Δ.Α.Υ.Κ..
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας περί ενδίκων µέσων
1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο κανονισµός και η εντολή πληρωµής των συντάξεων, των βοηθηµάτων και των επιδοµάτων που βαρύνουν το Δηµόσιο και πληρώνονται από αυτό, µε εξαίρεση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε πράξη
που εκδίδεται από το Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. »
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/
2007, αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Η ένσταση ασκείται:
α) Από το Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών, Δειγµατοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούµενο
έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλµένη εφαρµογή συνταξιοδοτικών διατάξεων.
β) Από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και µόνο
κατά το µέρος του κανονισµού σύνταξης, µέσα σε έξι
µήνες από τον κοινοποίηση της πράξης.»
3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/
2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδροµής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει µετά την
υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόµενο, εντός έξι (6) µηνών από την κοινοποίηση της πράξης.
Το ίδιο όργανο µπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την
πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισµό από προθεσµία αν
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄, β΄, γ΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.»
4. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του
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άρθρου 66 του π.δ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πράξεις κανονισµού σύνταξης και οι αποφάσεις
της παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα
µέσα που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο µέσα
σε έξι µήνες από τότε που θα περιέλθουν σε αυτόν. »
5. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η πράξη κανονισµού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών εντός έξι µηνών από την έκδοσή τους,
καθώς και από εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον εντός
έξι µηνών από την κοινοποίησή τους.»
6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή
της αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων που είναι σχετικές µε την εκτέλεση
των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισµού συντάξεων
σε βάρος του Δηµοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή
παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών των σχετικών
µε την πληρωµή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισµό για σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, µπορεί να ασκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τότε που ο ενιστάµενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε
που παρήλθε δίµηνο από την ηµέρα που δηµιουργήθηκε
η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθηκε.»
7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67
του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παρ. 10 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για την προθεσµία άσκησης της ένστασης της παραγράφου αυτής.»
8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κώδικα
Πολεµικών Συντάξεων π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο κανονισµός και η εντολή πληρωµής των συντάξεων, των βοηθηµάτων και των επιδοµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, γίνεται από
τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους µε πράξη που εκδίδεται από το Διευθυντή της
αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων.»
9. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 4
του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η πράξη κανονισµού σύνταξης υπόκεινται σε ένσταση που ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο
Προϊστάµενο Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταµένους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως µέλη, οι οποίοι δεν µετείχαν άµεσα ή έµµεσα στην έκδοση
και τον έλεγχο της πράξης που προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από ισάριθµους Προϊσταµένους

Διευθύνσεων ή Τµηµάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων
της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης.»
10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 4
του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται:
α) από τον Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών, Δειγµατοληπτικών Ελέγχων και
Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούµενο έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλµένη εφαρµογή συνταξιοδοτικών διατάξεων και
β) από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός έξι
µηνών από την κοινοποίηση της πράξης.»
11. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του π.δ.
168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδροµής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει µετά την
υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόµενο, εντός έξι (6) µηνών από την κοινοποίηση της πράξης.
Το ίδιο όργανο µπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την
πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισµό από προθεσµία αν
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄, β΄, γ΄ της παρ. 5 του άρθρου αυτού.»
12. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 105 του π.δ.
168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Οι πράξεις κανονισµού σύνταξης και οι αποφάσεις
της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παρ. 3, κοινοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος έχει το δικαίωµα να ασκήσει κατ΄
αυτών τα ένδικα µέσα που αναφέρονται στο επόµενο
άρθρο µέσα σε έξι µήνες από τότε που θα περιέλθει σε
αυτόν η πράξη ή η απόφαση.»
13. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 106 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η πράξη κανονισµού σύνταξης και η απόφαση της
Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του οικείου Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών εντός έξι µηνών από την έκδοσή τους,
καθώς και από κάθε έναν που έχει έννοµο συµφέρον εντός έξι µηνών από την κοινοποίησή τους.»
14. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 107 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή
της αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων που είναι σχετικές µε την εκτέλεση
των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισµού συντάξεων
σε βάρος του Δηµοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή
παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών των σχετικών
µε την πληρωµή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισµό για σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, µπορεί να ασκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τότε που ο ενιστάµενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε
που παρήλθε δίµηνο από την ηµέρα που δηµιουργήθηκε
η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθηκε.»
15. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 107
του π.δ. 168/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παρ. 10 του άρθρου 66 του π.δ. 169 /2007, έχουν ανάλο-
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γη εφαρµογή και για την προθεσµία άσκησης της ένστασης της παραγράφου αυτής, καθώς και της παρ. 8 του
άρθρου 105 του Κώδικα αυτού.»
16.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του
προηγουµένου άρθρου και αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων αυτών.
β. Από την καθοριζόµενη, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού
καταργούνται τα άρθρα 8-14 του π.δ. 79/1990, καθώς και η
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 509/1991 (Α΄ 190).
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται ετησίως το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος
των ελέγχων που διενεργεί το Τµήµα Γ΄ της Διεύθυνσης
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων.
Άρθρο 14
Έκταση εφαρµογής
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις
τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς,
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων,
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄
276).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3862/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010
Άρθρο 15
Τροποποίηση και συµπλήρωση του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος – Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 3862/2010
1. Κυρώνεται η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της
78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης και
προσθήκης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
α) To στοιχείο δ΄ του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται, ως
εξής:
«Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και
άλλων επιχειρήσεων και οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 55Α΄ του παρόντος.»
β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5Β΄
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος Έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων για την άσκηση της εποπτικής της αρµοδιότητας κατά το προηγούµενο έτος.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 οι λέξεις: «τρεις
µήνας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις: «κατά την έναρξη
της πέµπτης ηµέρας.»
δ) Στο τέλος του στοιχείου α΄ του άρθρου 14 προστίθενται οι λέξεις:

«ή την υπηκοότητα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.»
ε) Στο άρθρο 17 η λέξη: «επτά» αντικαθίσταται µε τη
λέξη: «τρεις».
στ) Μετά το άρθρο 37 προστίθεται άρθρο 37Α, ως εξής:
«Άρθρο 37Α
Για την άσκηση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το νόµο και το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του παρόντος, του έργου της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της, συνιστάται «Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος», το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από: α) τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα µέλος του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας που υποδεικνύει το Συµβούλιο αυτό, β) τρεις (3) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος που υποδεικνύονται,
µε τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Συµβούλιο
της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) δύο (2) εκπροσώπους των
ασφαλισµένων, µέλη του προσωπικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, που υποδεικνύονται, µε τους αναπληρωτές
τους, από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και δ) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων,
που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος διορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς διατάξεις της
νοµοθεσίας, καλείται δε πάντοτε, επί ποινή ακυρότητας
της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις. Αρµοδιότητες του Κυβερνητικού Επιτρόπου είναι εκείνες που ορίζονται για τους κυβερνητικούς επιτρόπους στα Διοικητικά Συµβούλια των Ασφαλιστικών Οργανισµών από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων για θέµατα του κλάδου κύριας σύνταξης. Η απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν
προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει
το κύρος των συνεδριάσεων του Συµβουλίου. Χρέη
γραµµατέα του Συµβουλίου Ασφάλισης εκτελεί υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του µε Πράξη του Προέδρου. Το Συµβούλιο
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζει Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του
Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το Συµβούλιο Ασφάλισης χαράσσει εξ ονόµατος του
Γενικού Συµβουλίου τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού
της και αποφαίνεται επί γενικών ζητηµάτων σχετικών µε
την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας. Αποφαίνεται, επίσης, επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων της Τράπεζας
της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της,
εν όλω ή εν µέρει απορριπτικών και εγκρίνει την άσκηση
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων της
Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµού
και δικαιοδοσίας.»
ζ) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 55Α αναδιατυπώνεται, ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κα-
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θώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και
οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας», προστιθέµενου, στην ακολουθούσα απαρίθµηση,
στοιχείου ζ΄ ως εξής «ιδρυµάτων πληρωµών».
η) Μετά το άρθρο 55Δ προστίθεται άρθρο 55Ε, ως εξής:
«Άρθρο 55Ε
Όταν εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος
νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται
κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αµοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή,
η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νοµικού προσώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης.».
2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) και των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64 του ν. 3863/2010 (Α΄
115 ) καταργούνται.
Άρθρο 16
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3862/2010
1. Στο άρθρο 17 του ν. 3862/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 6α, ως εξής:
«6.α. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερωθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής σχετικά µε την πρόθεση ενός ιδρύµατος
πληρωµών µε έδρα σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών µέσω αντιπροσώπου ή µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα και εφόσον η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει βάσιµες υπόνοιες ότι, σε συνδυασµό
µε την προτιθέµενη πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη
δηµιουργία του υποκαταστήµατος, διαπράττεται ή έχει
διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δηµιουργία του υποκαταστήµατος ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής.».
2. Στα άρθρα 32 παράγραφος 2, 33 παράγραφοι 3 και
4, 43 και 44 του ν. 3862/2010 η λέξη «µεµονωµένη» αντικαθίσταται από τη λέξη «επί µέρους».
3. Στο άρθρο 78 του ν. 3862/2010, οι παραποµπές στο
άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 αντικαθίστανται µε παραποµπές στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 77.
Άρθρο 17
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010
1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) παρατείνεται έως
την 31η Νοεµβρίου 2011 και, αντίστοιχα, η προθεσµία
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012.
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής µεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον ανάδοχο µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόµενων ως ασφαλισµέ-

νων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και
τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης µέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς και δεν µεταβιβάζεται στον ανάδοχο το
ανάλογο µέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.»
3. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Το µέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που
δεν αναλαµβάνεται από τον ανάδοχο σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του
αρχικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συµβόλαια έχουν ηµεροµηνία λήξης µετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν
στις 31.12.2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαµορφωθεί κατά
την ηµέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, µετά από συµβιβαστική µείωση της απαίτησης του ενδιαφερόµενου.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το
Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής µέχρι του συνολικού ποσού
των διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000.000,00) ευρώ µε
την έκδοση και παράδοση, αντί µετρητών, οµολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε
δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις µε περίοδο χάριτος οχτώ ετών. Από την ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης,
το Δηµόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των
συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,
που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού
του νόµου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται
µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές τα χρηµατικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, µε τον όρο της νοµότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεµούς ή µη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις φορολογικών θεµάτων
1.α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή
έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή µη
φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δηµοσίου µπορούν
µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλλουν αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν
µέχρι και το οικονοµικό έτος 2010, χωρίς την επιβολή
πρόσθετου φόρου ή προστίµου.
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β) Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 2523/1997, προκειµένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών
κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου.
γ) Επίσης, µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων, µε τους ευνοϊκούς όρους που
αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των οποίων
η προθεσµία υποβολής έχει λήξει µέχρι την κατάθεση
του παρόντος νόµου, για τις κάτωθι φορολογίες:
αα) Φόρου προστιθέµενης αξίας (ν. 2859/2000, Α΄
248), όσον αφορά:
- αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθεµάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για
καταβολή,
- έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δηµόσιο ποσών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την εποµένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ.,
- ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή
παροχών υπηρεσιών,
- δηλώσεις Intrastat.
ββ) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδηµάτων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
γγ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 20
έως και 27 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113).
δδ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του
άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α΄210), τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31).
εε) Τελών χαρτοσήµου, εκτός από τις συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή.
στστ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τις κάθε είδους αµοιβές, αποδοχές και αποζηµιώσεις.
ζζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/
1992 (Α΄ 70), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν.
112/1967 (Α΄147') και του ν. 1402/1983 (Α΄ 167).
ηη) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).
θθ) Φόρου µεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτοµάτου
υπερτιµήµατος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων
νοµικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες
εφαρµόζεται κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας τους, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, οι υπόχρεοι δηλώνουν υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία
εκείνη που προκύπτει αντικειµενικά µε την πρώτη εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων στην περιοχή, εφόσον η
φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία
της πρώτης εφαρµογής. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον
προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρε-

σίας (Δ.Ο.Υ.), η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία
επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισµού
της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α
του ν. 1249/1982 επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς,
υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία στο φύλλο υπολογισµού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή.
Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον
προσδιορισµό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ιι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή
κράτησης υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων που δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις α΄ έως και θ΄, µε εξαίρεση τα
τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
δ) Για τις δηλώσεις της προηγούµενης περίπτωσης υπολογίζεται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%),
για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και τις 31 Δεκεµβρίου 2009 και
τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και
η προθεσµία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει µέχρι την
κατάθεση του παρόντος νόµου, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος.
Στην περίπτωση που µε τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιµο.
ε) Η καταβολή του φόρου γίνεται ως εξής:
αα) Ο φόρος εισοδήµατος καταβάλλεται ολόκληρος,
µε την υποβολή της δήλωσης προκειµένου για τα νοµικά
πρόσωπα και µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση, προκειµένου για τα φυσικά πρόσωπα.
ββ) Ο συνολικός φόρος που οφείλεται µε βάση τις υποβαλλόµενες δηλώσεις της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, καταβάλλεται είτε εφάπαξ µε την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα
µε την υποβολή των δηλώσεων και καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών. Το
ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
στ) Οι διατάξεις των προηγούµενων υποπαραγράφων
της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή:
αα) Στις περιπτώσεις όπου µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία
βιβλία µεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις.
ββ) Στις υποθέσεις φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
γγ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µε
επιφύλαξη.
δδ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις οποίες δηλώνεται ζηµία.
εε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, εφόσον για αυτές τα βιβλία και στοιχεία των
επιτηδευµατιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν
κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παρ. 5
του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόµενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσµία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εµπίπτουν και εκείνες
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που εκκρεµούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.
ζ) Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, µπορούν να υποβάλουν τις
δηλώσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου
αυτής εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το
τέλος του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του
παρόντος.»
2. Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2011, ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται
το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2012.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258)
καταργούνται από 1ης Σεπτεµβρίου 2011.
4. Σε περίπτωση που ύστερα από τον έλεγχο από το
γραφείο του φακέλου της υπόθεσης του επιτηδευµατία
προκύπτει ότι δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3888/2010 (Α΄175), χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ΄,
στ΄ και θ΄ του ίδιου άρθρου και µε την προϋπόθεση ότι
πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και 31.12.2009, η επίλυση των φορολογικών διαφορών µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή των άρθρων
1 έως 13 του ν. 3888/2010. Δεν υπάγεται στις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου κάθε υπόθεση ή ανέλεγκτη
χρήση µε ακαθάριστα έσοδα µεγαλύτερα του ποσού των
σαράντα εκατοµµυρίων ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού
σε δραχµές και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις. Η κατά
τα προηγούµενα εδάφια επίλυση των διαφορών ενεργείται πριν από την έναρξη του ελέγχου µε την αποδοχή από τον υπόχρεο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του
άρθρου 9 του ως άνω νόµου και τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/
11.10.2010 (Β΄ 1631) και ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 (Β΄
1795) εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίησή του.
Το ίδιο εκκαθαριστικό σηµείωµα µπορεί να υποβάλει
και µόνος του ο φορολογούµενος µέχρι 31 Οκτωβρίου
2011. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του ν.
3888/2010 µπορεί να ρυθµίζεται η διαδικασία βεβαίωσης
οφειλών, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε θέµα που
αφορά τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
5.α) Χρέη προς το Δηµόσιο των πρωτοβάθµιων και των
δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., των νοµικών προσώπων και των
επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των
συνδέσµων Ο.Τ.Α. βεβαιωµένα µέχρι 31 Δεκεµβρίου
2010, στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή
στα Τελωνεία του Κράτους, καθώς και χρέη που έχουν
βεβαιωθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και ανάγονται σε χρόνο µέχρι και 31 Δεκεµβρίου ρυθµίζονται ως ακολούθως:
i) µε την εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθµιζόµενου ποσού στα πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης παρέχεται το
ευεργέτηµα έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τους πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους,
προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιµα που έχουν συµβεβαιωθεί µε την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή, καθώς
και απαλλαγής σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής,
ii) µε την καταβολή του ρυθµιζόµενου ποσού σε συνεχείς µηνιαίες δόσεις, µέχρι σαράντα οκτώ (48), παρέχεται το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
πρέπει να κατατεθεί µέχρι και τις 31.10.2011 στην αρµόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου από το µήνα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
β) Στις ρυθµίσεις της υποπαραγράφου α) υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές που είναι βεβαιωµένες, στην υπηρεσία όπου υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη
ρύθµιση, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών.
Στις ίδιες ρυθµίσεις υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη:
αα) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ββ) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13
έως 21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) όπως ισχύουν, καθώς
και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη νοµοθετική
ρύθµιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος.
Στη ρύθµιση της υποπαραγράφου α) και µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις µπορούν να υπάγονται και τα
χρέη προς το Δηµόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών που θα βεβαιώνονται µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, καθώς και µετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο ή φορολογική
περίοδο µέχρι και 31.12.2010, ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους, καθώς και οφειλές της ως άνω περιόδου των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης. Για την υπαγωγή των χρεών αυτών στις ρυθµίσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου απαιτείται αίτηση του οφειλέτη
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο µέσα σε τρεις (3) µήνες
από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών ή της λήξης της αναστολής αυτών. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται
την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης και οι επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
γ) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης στους οφειλέτες
που είναι συνεπείς σε αυτή:
αα) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, στους υπόχρεους, µηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄
43 ),όπως ισχύει.
ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/
1990 (Α΄43) όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της διακόπτεται.
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γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα
χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης. Αν ο
οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄
238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στις ρυθµίσεις της
παρούσας παραγράφου.
ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται
σχετική αίτηση υπαγωγής τους στις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης
αυτής.
στ) Μέτρα που έχουν επιβληθεί για τη διασφάλιση του
Ελληνικού Δηµοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14
του ν. 2523/1997 ή παρεπόµενες ποινές ή άλλες δυσµενείς συνέπειες, που συνεπάγονται οι παραπάνω οφειλές
ή η ταµειακή βεβαίωσή τους, αίρονται ή η ισχύς τους αναστέλλεται αυτοδικαίως και δεν επιβάλλονται νέα, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί την υποχρέωση καταβολής
των ως άνω δόσεων.
ζ) Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τους πρωτοβάθµιους και τους δευτεροβάθµιους Ο.Τ.Α., τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και τους συνδέσµους Ο.Τ.Α. για την καταβολή µέρους της οφειλής τους
δεν δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής, αλλά το σύνολο αυτής, µε τις παρούσες διατάξεις.
η) Τα νέα πρόσωπα (νέοι δήµοι-νέες περιφέρειες), που
συνιστώνται µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.
3852/ 2010 (Α΄87), όπως ισχύει, από 1.1.2011, ως καθολικοί διάδοχοι των παλαιών δήµων, νοµαρχιών, περιφερειών ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών τους
και δύνανται να ρυθµίσουν τα χρέη αυτών µε τις ως άνω
διατάξεις.
θ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθµιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους. Η καθυστέρηση
πληρωµής µιας δόσης επιβαρύνεται µε τις κατά µήνα
προβλεπόµενες, σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής.
ι) Η µη καταβολή τριών (3) συνεχών µηνιαίων δόσεων
της ρύθµισης, καθώς και η µη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα έχει ως συνέπεια
για το υπόλοιπο της οφειλής: αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, ββ) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης και γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
6. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
να βεβαιώνεται οίκοθεν, µέσω της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο αναλογών φόρος και οι

πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια η
οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών.
Για τον υπολογισµό του φόρου και των πρόσθετων φόρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της
οικείας φορολογίας, ο φορολογούµενος µπορεί να προτείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση αποδεδειγµένης ολικής ή µερικής ανυπαρξίας της φορολογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3)
ίσες µηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα
του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του δεύτερου και τρίτου µήνα από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι
πρόσθετοι φόροι µειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό
(40%).
7.α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση της περιουσιακής του
κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το
οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους.
Ο υπόχρεος για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για
καταβολή, λαµβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του µόνο ηλεκτρονικά, µέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών το µήνα
Σεπτέµβριο του οικείου έτους και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της εφαρµογής αυτής, τα οποία επέχουν και
θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου
έτους, τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ.. Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της περίπτωσης
αυτής εκτυπώνονται αποκλειστικά και µόνο από τον υπόχρεο, από την ειδική διαδικτυακή εφαρµογή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
τα ειδικότερα θέµατα για τη διαδικασία και τη λειτουργία
της ειδικής διαδικτυακής εφαρµογής, την ηµεροµηνία ανάρτησης αυτής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από
1.1.2010.
8.α) Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ προστίθενται
περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής:
«ιγ) η χορήγηση στοιχείων σε δηµόσιες υπηρεσίες και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για επαλήθευση
του περιεχοµένου δικαιολογητικών που προσκοµίζουν οι
φορολογούµενοι.
ιδ) η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονοµικών ή όσους εκτελούν βάσει συµβάσεως
συγκεκριµένο έργο προς όφελος του Δηµοσίου.»
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3842/2010 (Α΄58)
προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονοµικών ή όσους εκτελούν βάσει συµβάσεως
συγκεκριµένο έργο προς όφελος του Δηµοσίου.»
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γ) Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 51
του ν. 3842/2010 (Α΄58) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως
εξής:
«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονοµικών ή όσους εκτελούν βάσει συµβάσεως
συγκεκριµένο έργο προς όφελος του Δηµοσίου.»
9. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90,
ΚΕΔΕ) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί,
προκειµένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των
υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, να ανατίθεται η
έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης, ο τρόπος της αµοιβής, που µπορεί να συνδέεται
µε το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας ή της είσπραξης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 19
Ειδικές ρυθµίσεις για την καταβολή φορολογικών
επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας
επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής
1. Για επαγγελµατικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/
1999 (Α΄ 211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί µε
απαλλαγή από το φόρο προστιθέµενης αξίας πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια επαγγελµατικού πλοίου έπαυσε ή παύει µε οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσµου καταβολής,
πρόστιµα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη τελωνειακή
νοµοθεσία λόγω της χρησιµοποίησης των πλοίων αυτών
για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον:
α) υποβάλει ο ενδιαφερόµενος έως τις 30.9.2011 αίτηση για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθµιση και
β) καταβάλλει εφάπαξ, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας του
σκάφους και τους φόρους που αναλογούν στα καύσιµα,
λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος
έτυχε απαλλαγής.
Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και υποθέσεις που
εκκρεµούν και δεν έχουν ακόµη συζητηθεί ενώπιον των
ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων εφόσον υποβάλει
ο ενδιαφερόµενος υπεύθυνη δήλωση, ότι παραιτείται
των προβλεπόµενων από το νόµο ενδίκων βοηθηµάτων ή
µέσων.
2. Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999
απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού
πλοίου αναψυχής, καταβάλλονται ταυτόχρονα µε τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας του σκάφους και
δασµοί και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην
παρούσα ρύθµιση.
Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυ-

χής, προκειµένου να υπαχθούν στη ρύθµιση του παρόντος, εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους προς την αρµόδια
διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παρ.
5 εδάφιο β΄ του ν. 2743/1999, διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής εντός ενός µηνός από την υποβολή της αίτησης χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης και
την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση, καταβάλλονται ταυτόχρονα µε τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας του σκάφους και οι
φόροι που αναλογούν στα καύσιµα, λιπαντικά και λοιπά
εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από 1.7.2010 έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής
στην παρούσα ρύθµιση.
Μαζί µε την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση
υποβάλλονται κατά περίπτωση η προβλεπόµενη από τις
διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της
άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής ή η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελµατικού πλοίου
αναψυχής.
Εφόσον πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων, µαζί µε την
αίτηση προσκοµίζεται και βεβαίωση από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµη συζητηθεί σε
πρώτο ή δεύτερο βαθµό.
3. Για τον υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου προστιθέµενης αξίας του σκάφους, εφαρµόζεται ο συντελεστής του φόρου που ισχύει κατά την ηµέρα της υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση. Η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται ως ακολούθως:
α) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου σκάφους µε βάση την αξία που
αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό τελωνισµού και
β) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση µεταχειρισµένου σκάφους και για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας καινούργιου ή µεταχειρισµένου σκάφους µε βάση την αρχική τιµή πώλησης
του σκάφους κατά την κατασκευή του.
Οι προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω αξίες µειώνονται
λόγω παλαιότητας κατά το πρώτο έτος κατά ποσοστό
20%, το δεύτερο έτος κατά ποσοστό 10%, τα επόµενα έτη µέχρι και το όγδοο κατά ποσοστό 5% και µε ανώτατο
όριο 60%.
Μετά το πέρας εικοσαετίας από την κατασκευή του
σκάφους, η φορολογητέα αξία µειώνεται κατά 90%.
4. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση για τα
σκάφη που έτυχαν της απαλλαγής του Φ.Π.Α. µε την κατάθεση του προβλεπόµενου τελωνειακού παραστατικού,
υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του τελωνισµού του
σκάφους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ..
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν
ασκείται ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα παύει οριστικά, αίρεται η τυχόν επιβληθείσα δέσµευση ή κατάσχεση του σκάφους και οι σχετικές δίκες στα διοικητικά δικαστήρια καταργούνται.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή
στις περιπτώσεις που κατά το στάδιο του τελωνισµού
προσκοµίσθηκαν πλαστά τιµολόγια, για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή
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στις περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής και
έχουν βεβαιωθεί οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
8. Κατά την παύση ισχύος της άδειας επαγγελµατικού
πλοίου αναψυχής, η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου πολυτελείας γεννάται και ο φόρος
καθίσταται απαιτητός εφόσον το πλοίο αυτό έτυχε απαλλαγής από το φόρο προστιθέµενης αξίας λόγω χαρακτηρισµού του ως επαγγελµατικό σε χρόνο µεταγενέστερο της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 17
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20
Ρυθµίσεις τελωνειακών θεµάτων
1. Αυτοκίνητα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (A΄ 212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που τελωνίζονται µετά
την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας διάταξης, µε
καταβολή ολόκληρου του προβλεπόµενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
τέλους ταξινόµησης από επίσηµους διανοµείς ή εµπόρους αυτοκινήτων, εφόσον µεταβιβάζονται για ταξινόµηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόµενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόµησης που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων των προαναφερόµενων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόµησης επιστρέφεται κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 32 του ν.
2960/2001 µετά από αίτηση στην αρµόδια τελωνειακή
αρχή καταβολής του τέλους ταξινόµησης.
Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010. Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής
κατατίθεται µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές
επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2011.
3. Η προθεσµία που προβλέπεται από την παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) παρατείνεται µέχρι
και την 30.12.2011. Στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και επιβατικά οχήµατα και αυτοκίνητα
τύπου jeep, που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας
98/69/ΕΚ Φάσης Β ή µεταγενέστερης, για τα οποία από
30.6.2011 και µέχρι την έναρξη εφαρµογής του παρόντος νόµου έxει καταβληθεί το τέλος ταξινόµησης και έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά είσπραξης. Στις περιπτώσεις αυτές επανυπολογίζεται το τέλος ταξινόµησης,
συµψηφίζεται µε αυτό που έχει καταβληθεί και επιστρέφεται η προκύπτουσα διαφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 21
Μισθώσεις Ελληνικού Δηµοσίου
1. Η µισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν µισθωθεί
από το Ελληνικό Δηµόσιο και τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (A΄ 247), όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), και
πριν τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 1α του άρθρου 50
του ν. 3943/2011 (Α΄66), τεκµαίρεται ότι κατά το έτος
2010 έχει µειωθεί κατά 20%. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα µισθώµατα που καταβάλλουν το Ελληνικό Δηµόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη µίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, µειώνονται κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος των µισθωµάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 και µέχρι
30.6.2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή
τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα µισθώµατα αυτά
έχουν αναπροσαρµοσθεί (αυξηθεί) µετά την 1.7.2010, η
αναπροσαρµογή αυτή καταργείται και η καταβληθείσα
συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα µισθώµατα. Οι εκµισθωτές δικαιούνται να προσφύγουν στα αρµόδια δικαστήρια
και να αµφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω τεκµηρίου
και τη µείωση του µισθώµατος. Το Ελληνικό Δηµόσιο και
οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρµόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η µείωση της µισθωτικής αξίας και αντιστοίχως του µισθώµατος είναι
µεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό.
2. Η µείωση του µισθώµατος της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται στις µισθώσεις που οι εκµισθωτές συµφώνησαν µε το Ελληνικό Δηµόσιο ή τους φορείς
της προηγούµενης παραγράφου στη µείωση του καταβαλλόµενου από 1.7.2010 και εφεξής µισθώµατος κατά
ποσοστό τουλάχιστον 20%. Σε περίπτωση που είχαν
συµφωνήσει µείωση σε ποσοστό µικρότερο του 20% τότε το καταβαλλόµενο µίσθωµα µειώνεται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατά το υπόλοιπο ποσοστό
µέχρι τη συµπλήρωση του ποσοστού 20%.
3. Στις περιπτώσεις που το ετήσιο µίσθωµα που προκύπτει, µετά την κατά τις προηγούµενες παραγράφους µείωσή του, είναι κατώτερο του µισθώµατος που προκύπτει
από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41
α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) µε την επιβολή συντελεστή απόδοσης 5%, δικαιούται ο εκµισθωτής µε αίτησή του
στην αρµόδια υπηρεσία για την καταβολή του µισθώµατος, στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισµού της
αντικειµενικής αξίας του µισθίου θεωρηµένου από την
αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του εκµισθωτή
Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τη µείωση του µισθώµατος µέχρι το ύψος του µισθώµατος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω ή
τη µηδενική µείωση αυτού στην περίπτωση που το µίσθωµα, πριν από οποιαδήποτε µείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού. Η αρµόδια για την καταβολή του µισθώµατος υπηρεσία ενηµερώνει εγγράφως σχετικά την αρµόδια για τη σύναψη της µισθωτικής σύµβασης αρχή.
Άρθρο 22
Ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων
1. Κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχει κριθεί ότι σύµ-
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φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι
ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, δυνάµει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
και πρέπει να ανακτηθούν, ανακτώνται από την αρµόδια
υπηρεσία, ως εξής:
α. Με πρωτοβουλία της αρµόδιας υπηρεσίας, αποστέλλεται στον αποδέκτη της ενίσχυσης και ειδικότερα, στον
νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, αντίγραφο
της απόφασης µε πρόσκληση για καταβολή του εκεί οριζόµενου ποσού εντός ορισµένης προθεσµίας, στη Δ.Ο.Υ.
φορολογίας εισοδήµατος του νοµικού προσώπου.
β. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η αρµόδια υπηρεσία συντάσσει χρηµατικό κατάλογο, στον οποίο αναγράφεται το όνοµα του υπόχρεου νοµικού προσώπου, ο Α.Φ.Μ. του, οι Α.Φ.Μ. των φυσικών
προσώπων, που είναι υπόχρεα για την καταβολή του ποσού που θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. του νοµικού προσώπου, το προς ανάκτηση ποσό, ο κωδικός αριθµός του εσόδου, καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή δόσεις, ηµεροµηνία καταβολής κ.λπ.) τον αποστέλλει στην
οικεία Δ.Ο.Υ., προκειµένου να γίνει η βεβαίωση και η είσπραξη του ποσού µε τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
2. Νόµιµο τίτλο για την είσπραξη του ποσού αποτελεί
η απόφαση της παραγράφου 1.
3. Αρµόδια υπηρεσία για τη σύνταξη και αποστολή του
χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. είναι η υπηρεσία που τηρεί το φάκελο της υπόθεσης.
4. Αρµόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των
ποσών που ανακτώνται κατά το παρόν άρθρο ορίζεται η
Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του νοµικού προσώπου.
5. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται νοµικό πρόσωπο νοείται και επιχείρηση κάθε µορφής που µπορεί σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αποδέκτης κρατικής ενίσχυσης.
6. Από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου δεν θίγονται ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Άρθρο 23
Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασµού και
Παρακολούθησης της εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής
στο Υπουργείο Οικονοµικών
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται οργανική
µονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, µε τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της εφαρµογής των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής», υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Η Υπηρεσία Σχεδιασµού και Εφαρµογής των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τµήµατα, µεταξύ των οποίων κατανέµονται οι αρµοδιότητές της, ως ακολούθως:
α) Τµήµα Α΄- Σχεδιασµού, Διαχείρισης και Ελέγχου
των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής:
αα) Συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για την ανεύρεση ορθών και αποτελεσµατικών ενεργειών µε στόχο την υλοποίηση των Προγραµµάτων.
ββ) Αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων/δράσεων
που ενσωµατώνονται σε κάθε Πρόγραµµα, υποβολή προτάσεων για εναλλακτικές επιλογές µέτρων προς τον Υ-

πουργό Οικονοµικών, τα οποία επεξεργάζεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, µε στόχο τη διευκόλυνση των ευρύτερων στόχων κάθε Προγράµµατος.
γγ) Υποστήριξη του Υπουργού Οικονοµικών και εισήγηση των Προγραµµάτων και των επί µέρους επικαιροποιήσεών τους.
δδ) Διαµόρφωση θέσεων, απόψεων και παροχή διευκρινίσεων προς το Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) και προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, που είναι αρµόδιοι για τη διαπραγµάτευση και εκπροσώπηση της χώρας στα κοινοτικά και διεθνή όργανα
και οργανισµούς.
β) Τµήµα Β΄ - Παρακολούθησης της Εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής:
αα) Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία
των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς, καθώς και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα
και οργανισµούς, σχετικά µε την πορεία της έγκαιρης εφαρµογής των µέτρων/δράσεων των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής, µε εξαίρεση τα Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών.
ββ) Διαβίβαση των πληροφοριών και ενηµέρωση των
αρµόδιων φορέων αναφορικά µε τις υποχρεώσεις τους
και τις προθεσµίες εκπλήρωσης αυτών, όπως απορρέουν
από κάθε Πρόγραµµα.
γγ) Ενηµέρωση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Σ.Ο.Ε. και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση προς τον
Υπουργό Οικονοµικών και το Σ.Ο.Ε. για την πορεία εφαρµογής κάθε Προγράµµατος. Εντοπισµός τυχόν καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβληµάτων στην υλοποίηση του Προγράµµατος και εισήγηση τρόπων αντιµετώπισης των παραπάνω.
δδ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδοµένων για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από το Σ.Ο.Ε. και τη Διεύθυνση Μακροοικονοµικής Πολιτικής των µετρήσιµων
ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσµάτων των µέτρων
που εφαρµόζονται µε βάση κάθε Πρόγραµµα.
εε) Τήρηση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3
του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α΄ 14) πληροφοριών ή
στοιχείων που υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες
του δηµόσιου τοµέα στο Σ.Ο.Ε, για την υποβοήθηση του
έργου του.
γ) Τµήµα Γ΄ – Παρακολούθησης της Εφαρµογής των
Μέτρων/Δράσεων των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών:
αα) έχει όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Β΄ όσον
αφορά τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής για τα οποία αρµόδιος φορέας εφαρµογής τους είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών
δ) Τµήµα Δ΄- Γραµµατειακής και Διοικητικής Υποστήριξης:
αα) Προετοιµασία και οργάνωση των επισκέψεων των
κλιµακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων
και οργανισµών.
ββ) Παροχή γραµµατειακής υποστήριξης σε όλα τα
Τµήµατα της Διεύθυνσης.
γγ) Διεκπεραίωση των µεταφράσεων των κειµένων και
τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης.
3.α) Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
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β) Της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων Α΄- Σχεδιασµού,
Διαχείρισης και Ελέγχου, Β΄- Παρακολούθησης της Εφαρµογής αυτής και Γ΄ Παρακολούθησης της Εφαρµογής των Μέτρων/Δράσεων των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Δηµοσιονοµικών ή
Τελωνειακών ή Διοικητικών ΓΧΚ ή των αντίστοιχων προσωρινών ή των προσωρινών κλάδων Διοικητικού Προσωπικού. Του Τµήµατος Δ΄- Γραµµατειακής και Διοικητικής
Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των ίδιων κλάδων,
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
γ) Ο αριθµός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις
ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων
αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και
τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών προσδιορίζονται µε σχετική ανακοίνωση –
πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθµού θέσεων, ανάλογα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των
Τµηµάτων αυτής.
Άρθρο 24
Δηµοσιονοµικές διατάξεις και ρυθµίσεις θεµάτων
Ν.Σ.Κ.
1. Στο τέλος της περίπτωσης ι) της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις «ειδικοί ερευνητές και επιστήµονες συνεργάτες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987.».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991
(Α΄ 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του
ν. 2085/1992 (Α΄170) και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005
(Α΄ 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόµενης από
τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, µετάθεσης ή µετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούµενων περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέµονται ισόποσα και συνεισπράττονται µε τις εισφορές των επόµενων µηνών
του έτους 2011 σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης.»
4. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 13 του
ν. 3790/2009 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Υποψήφιοι
Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισµού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συµπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το
35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συµµετοχή
στο διαγωνισµό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή

γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009
(Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής
τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε απόφαση
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., µετά από προηγούµενη έγκριση του αρµόδιου Υπουργού, εφόσον: α) µε την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται
η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την
πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.»
β. Όπου, σε εφαρµογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58), προβλέπεται η συµµετοχή λειτουργού του Ν.Σ.Κ. σε συµβούλια, επιτροπές ή
οµάδες εργασίας, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. µπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή
του γνώµη του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, από δηµόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α΄
βαθµού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθµού, µε εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που
είναι αρµόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή
από δικηγόρο µε δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
6.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου
28 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α΄
143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η
µετάταξη διοικητικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Η µετάταξη γίνεται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, µε
αίτηση του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας
και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του µετατασσόµενου. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος δηµοσίευσης, το περιεχόµενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
β) Διοικητικές πράξεις διαδικασίας µετατάξεων που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως ίσχυε
πριν την τροποποίησή του µε τις διατάξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου,
ανακαλούνται αυτοδικαίως και η σχετική διαδικασία µαταιώνεται, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη µετάταξης.»
7. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές
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περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002
(Α΄ 324), επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων
εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για
όσα γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους,
στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
8.Το δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασµού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 25
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ορίζονται ως:
α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη
και διενεργούνται σε δηµόσιο χώρο αποκλειστικά για
ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσµα αυτών να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε
µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως
«τεχνικά παίγνια» σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.
29/1971 (Α΄ 21), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται
να διαθέτουν σύστηµα υπολογισµού, καταγραφής και απόδοσης οικονοµικού οφέλους στον παίκτη.
Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα µε τα µέσα
διενέργειάς τους διακρίνονται σε:
αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους
απαιτούνται µόνο µηχανικά µέσα καθώς και η συµβολή
της µυϊκής δύναµης του παίκτη.
ββ) «Ηλεκτροµηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί µηχανισµοί.
γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή
τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων µηχανισµών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισµικού – προγράµµατος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωµατώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά

και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και
λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.
β) «Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται τουλάχιστον εν µέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονοµικό όφελος. Ως τυχερά
παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια
που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµα
των οποίων συνοµολογείται στοίχηµα µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε
µορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «µικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύµφωνα µε τις διατάξεις του
β.δ. 29/1971, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχηµα.
γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε
πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθµό
φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήµατος,
πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, µε αναφορά, τόσο
στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συµµετοχή
του στο στοίχηµα, όσο και στην καθορισµένη τιµή απόδοσης του στοιχήµατος.
δ) «Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιοµηχάνηµα»: οποιοδήποτε µηχάνηµα, υλικό ή µέσο ηλεκτρονικό, µηχανικό ή ηλεκτροµηχανικό που χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του.
ε) «Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου»
(Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλικού και του λογισµικού που
εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου.
στ) «Κεντρικό Πληροφορικό Σύστηµα» (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισµικού για την
οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση
σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου από τους κατόχους
των αντίστοιχων αδειών.
ζ) «Δίκτυο Επικοινωνιών»: το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισµικού και των δικτυακών διασυνδέσεων
για την επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο (on line) των
παιγνιοµηχανηµάτων µε το Κ.Π.Σ..
η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική µονάδα που
αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηµατικό ποσό συµµετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο.
θ) «Συνολικές µονάδες πίστωσης» (credits played): το
σύνολο των µονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν
παίξει σε συγκεκριµένο παίγνιο ή παιγνιοµηχάνηµα.
ι) «Συνολικές µονάδες κέρδους» (credits won): το σύνολο των µονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριµένο παίγνιο ή παιγνιοµηχάνηµα.
ια) «Αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους» (payout): ο λόγος των συνολικών µονάδων κέρδους προς τις συνολικές µονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή παιγνιοµηχάνηµα, εκφραζόµενος ως ποσοστό επί
τοις εκατό (%).
ιβ) «Μικτό Κέρδος» (gross gaming revenue): το χρηµα-
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τικό ποσό που αποµένει εάν από τo συνολικό χρηµατικό
ποσό συµµετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόµενα σε αυτούς ποσά.
ιγ) «Συνδεδεµένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία
δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται µε: α) «σχέση
συµµετοχής», δηλαδή κατοχή άµεσα ή έµµεσα του ελέγχου τουλάχιστον του 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή
του κεφαλαίου της εταιρείας, β) «σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/
1920 (Α΄ 37) ή παρόµοια σχέση µεταξύ οποιουδήποτε
φυσικού ή νοµικού προσώπου και µίας εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει µία
τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 42 ε ή 106 του ν. 2190/1920.
ιδ) «Εµπορική επικοινωνία»: αποτελεί κάθε µορφή επικοινωνίας για την έµµεση ή άµεση προώθηση προϊόντων,
υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισµών ή
προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά µε τα παίγνια, οι επικοινωνίες σχετικά µε προϊόντα ή µε υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τοµέα των παιγνίων.
ιε) «Διαδικτυακός λογαριασµός παίκτη»: είναι ο λογαριασµός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο
της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαριασµός αυτός καταγράφει τα ποσά συµµετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονοµικές κινήσεις που συνδέονται
µε αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιµων ποσών
του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συµµορφώνεται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασµών
παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισµό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων.
ιστ) «Αυτοαποκλειόµενος παίκτης»: είναι όσοι µε δική
τους πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την
κηδεµονία τους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και µε
κάθε άλλο νόµιµο τρόπο δεν µπορούν να συµµετέχουν
σε τυχερά παίγνια.
Άρθρο 26
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στα
τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που
διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35,
δεν εφαρµόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στα
καζίνο και από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε.
Α.Ε., για τα οποία εφαρµόζονται οι ειδικές για αυτά διατάξεις.
Άρθρο 27
Άδειες
Για τη διεξαγωγή και εκµετάλλευση παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου απαιτείται η
προηγούµενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου αυτού. Τρίτοι µη κάτοχοι άδειας
µπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν και να εκµεταλ-

λεύονται παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια και
τα παιγνιοµηχανήµατα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 28
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
1. Αρµόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και
εκµετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν.
3229/2004 (Α΄ 38), η οποία µετονοµάζεται σε «Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται στην Ε.Ε.Ε.Π. «Συµβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων».
Αυτή εισηγείται προς την Ε.Ε.Ε.Π. µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις
προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και του ν. 3229/2004.
Ως µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς
παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι
και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς
και προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο αντικείµενο, που εκπροσωπούν τους
φορείς από τους οποίους προέρχονται µετά από εσωτερικές διαδικασίες επιλογής ή που πληρούν κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, που θέτει η απόφαση σύστασης.
Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα
µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Παιγνίων.
3. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν.
3229/2004:
α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς:
αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου,
ββ) τυχερών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω
του διαδικτύου,
γγ) των µορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρµόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα
από τα µέσα διεξαγωγής τους.
Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας διεξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής
του παιγνίου, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους
παίκτες και το Δηµόσιο, στη χρηστή λειτουργία του παιγνίου και στον έλεγχο εφαρµογής των όρων της άδειας
λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5.
β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους συµµετέχοντες στους αδειοδοτικούς
διαγωνισµούς, στους κατόχους των αδειών και σε όσους
εκµεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης
των όρων του νόµου αυτού και της αδειοδότησής τους.
Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από κλιµάκια της Ε.Ε.Ε.Π.
είτε από µικτά κλιµάκια µε άλλες υπηρεσίες ή φορείς
του Δηµοσίου, όπως ενδεικτικά το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Δ.Η.Ε.,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του συναρµόδιου Υπουργού. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από την προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού, µπορεί να αναθέτει µέρος ή
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και το σύνολο του ελέγχου σε εταιρείες µε ειδική εµπειρία σε θέµατα ελέγχου. Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να προβαίνει
σε συµφωνία µε φορείς κρατικούς ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για την
ανάθεση µέρους ή συνόλου του ελέγχου των παιγνίων.
γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισµό, την ταξινόµηση και
την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισµικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων,
µετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή,
προµηθευτή, διανοµέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευµατία
στο κατάστηµα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια.
δ) Την τεχνική πραγµατογνωµοσύνη κατόπιν αιτήµατος από δικαστική αρχή.
ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων µε σκοπό την
προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού και την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων
πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων µε
περιεχόµενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή
αντίθετο σε κανόνες δηµόσιας τάξης.
στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρµογή
µέτρων πρόληψης και παρεµπόδισης νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
ζ) Τη συνεργασία και το συντονισµό µε όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το
Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι αντίστοιχες αρχές
των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και την εκπροσώπηση σε αυτές.
η) Την επιβολή των προβλεπόµενων από το νόµο αυτό
διοικητικών κυρώσεων µεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εµπόδιο για την επιβολή
άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νοµοθεσία.
θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά µε το
παράνοµο παίγνιο και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε
αρµόδιο όργανο για την αποτελεσµατικότερη πάταξή
του.
ι) Την κατάρτιση του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων.
ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά
µε τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά µε τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δηµοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, η οποία θα γίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, καθώς και του
καθ΄ ύλην αρµόδιου υπουργού.
4. Οι θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού της
Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέσεις επιστηµονικού προσωπικού µε εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέµονται ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µε τον Οργανισµό της
Ε.Ε.Ε.Π..
Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργό Οικονοµικών. Η µισθοδοσία, πρόσθετα επιδόµατα ή αποζηµιώσεις των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν
την Ε.Ε.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται τυ-

χόν πρόσθετη ειδική αµοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..
5.Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέντε (5) χρόνια µετά την αποµάκρυνσή του καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν, να µην παρέχει, υπηρεσία µε
έννοµη σχέση, σε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π..
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία του προέδρου και των υπολοίπων µελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά
το ήµισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισµού της
Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα
µέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα µέλη της
Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α΄ και β΄
βαθµού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί
ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν
κώλυµα διορισµού ή λόγο παύσης µέλους της Ε.Ε.Ε.Π..
Επίσης, τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και πέντε (5) έτη µετά τη
λήξη της να παρέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση,
σε ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παύει η
θητεία των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων και τους επιβάλλεται
πρόστιµο, ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι:
α) ποσοστό επί της συµµετοχής του Δηµοσίου, της παραγράφου 5 του άρθρου 50, του οποίου το ύψος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους
1 έως και 4 του άρθρου 50,
γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για
το πρώτο έτος λειτουργίας της.
8. H E.E.E.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δηµοσιεύει ετήσιους ισολογισµούς που έχουν ελεγχθεί από
ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να συντάσσει εγκαίρως ετήσιο προϋπολογισµό που υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονοµικών και προσαρτάται στο γενικό προϋπολογισµό του κράτους. Σε περίπτωση ελλείµµατος του
προϋπολογισµού της Ε.Ε.Ε.Π., χορηγούνται σε αυτήν µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έσοδα και πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό. Αν
εµφανιστεί πλεόνασµα, τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν
µέρει στο Δηµόσιο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Τον Μάρτιο κάθε τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγµένων στον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 29
Κανονισµοί της Ε.Ε.Ε.Π.
1. Με προεδρικά διατάγµατα, κατόπιν προτάσεως της
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Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισµός της Ε.Ε.Ε.Π., ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων.
2. Με τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων της, κατανοµής του προσωπικού και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
διάρθρωση και την οργάνωσή της.
Ο Κανονισµός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ
που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παράγραφοι 6 και 17 περίπτωση ιβ΄ του ν. 3229/2004 απορροφώνται από τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π..
3. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τα παίγνια, ιδίως
δε:
α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα
οικεία µητρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και
των τεχνικών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, καθώς
και ο τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.
β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και
οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου,
τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων
του νόµου αυτού από τους κατόχους των αδειών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, και η εγγραφή στα οικεία µητρώα των καταστηµάτων, των παιγνιοµηχανηµάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.
δ) Το περιεχόµενο και η µορφή της υποχρεωτικής σήµανσης της πιστοποίησης αναφορικά µε τα παίγνια, τα
καταστήµατα, τα παιγνιοµηχανήµατα και τους ιστοτόπους, καθώς και το περιεχόµενο και η µορφή της υποχρεωτικής σήµανσης της απαγόρευσης εισόδου στα άτοµα της παρ. 1 του άρθρου 33 σε καταστήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
ε) Ο τρόπος επικύρωσης µέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συµµετοχής σε τυχερά παίγνια σύµφωνα µε το άρθρο 32.
στ) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής
κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς
και πρόσθετοι περιορισµοί που µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη.
ζ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν
τους κατόχους αδείας, όσους εκµεταλλεύονται παίγνια,
τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους διαφηµιστές
και κάθε εµπλεκόµενο στη σχετική διαδικασία.
η) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκµεταλλευτών
της άδειας προκειµένου να διασφαλίζεται η µη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια ατόµων της παρ. 1 του άρθρου 33.
θ) Ο έλεγχος των συµβάσεων προσχώρησης στο παίγνιο που συνάπτουν οι παίκτες µε τους κατόχους των αδειών ή όσους εκµεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, µε στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, όπως δέσµευση ποσού για επόµενο στοίχηµα, καταβολή
ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισµένο ύψος κερδών.
ι) Ο τρόπος ενηµέρωσης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειµένου να διασφαλίζεται η φραγή µη αδειοδοτηµένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου από τους
χρήστες.

ια) Οι απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και
του λογισµικού των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και όσους εκµεταλλεύονται παίγνια, είτε µε παιγνιοµηχανήµατα είτε µέσω του διαδικτύου, καθώς και η
περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόµενο των δεδοµένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π..
ιβ) Ο προσδιορισµός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστηµάτων, των ελαχίστων αποστάσεων
µεταξύ των πιστοποιηµένων καταστηµάτων, η ελάχιστη
επιφάνεια των αµιγών ή µικτών χώρων, η αναλογία επιφάνειας µεταξύ των παιγνιοµηχανηµάτων και της κυρίας
χρήσεως για τους µικτούς χώρους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισµού και κλιµάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο
51.
4. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων ρυθµίζονται
η εµπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφηµίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες
δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.
Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου
(Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε
να επιτυγχάνεται:
α. Η λογισµική παρακολούθηση όλων των µορφών παιγνίων και όλων των πιστοποιηµένων παιγνιοµηχανηµάτων και ιστοτόπων.
β. Η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο (on line) και
ο έλεγχος των παιγνιοµηχανηµάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που είναι εγκατεστηµένα στα πιστοποιηµένα καταστήµατα, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω αδειοδοτηµένων ιστοτόπων.
γ. Ο άµεσος εντοπισµός τεχνικών και λειτουργικών
προβληµάτων παιγνιοµηχανηµάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων.
δ. Η συλλογή από τα παιγνιοµηχανήµατα και τα Κ.Π.Σ.,
η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση
των αναγκαίων δεδοµένων, για όλες τις µορφές τυχερών παιγνίων και για όλα τα παιγνιοµηχανήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους.
ε. Η διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των µορφών παιγνίων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα γίνεται αποκλειστικά µέσω τερµατικών συνδεδεµένων δικτυακά µε Κεντρικά Πληροφορικά Συστήµατα, τα
οποίο συνδέονται µε το Π.Σ.Ε.Ε..
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά µέσω ιστοτόπων συνδεδεµένων
µε το Π.Σ.Ε.Ε..
4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγµή ότι κάθε παιγνιοµηχάνηµα βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία µε το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγµατικό χρόνο.
Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων
της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούµενες
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λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ.
και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθµισής
τους.
Κάθε σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιοµηχανηµάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισµική και
φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η
πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά
προγράµµατα, στα αποθηκευµένα αρχεία και στοιχεία
και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήµατος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευµένων στα
αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούµενων στοιχείων
που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε..
Η τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε
παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, που συνδέονται µέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστηµάτων µε το
Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, τιµωρείται µε καταβολή προστίµου ή ανάκληση από την
Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 51.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαµβάνει από τα παιγνιοµηχανήµατα ή το διαδικτυακό παίγνιο για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές µέσο (ή µέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή
αναπαραγωγή των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας
από την Ε.Ε.Ε.Π..
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαµβάνει από κατόχους της άδειας για τουλάχιστον δέκα
(10) χρόνια σε ασφαλές µέσο (ή µέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας.
Άρθρο 31
Ελάχιστο αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους
1. Το ελάχιστο αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους (payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό
(80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται µε παιγνιοµηχάνηµα
ή µέσω του διαδικτύου.
2. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το µέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε µορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι µεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των
κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο, ή από κάθε παιγνιοµηχάνηµα ή από όλα τα παιγνιοµηχανήµατα που λειτουργούν στο ίδιο πιστοποιηµένο κατάστηµα και οι όροι
και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόµενου ποσοστού κέρδους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ορθή, στατιστικά αµερόληπτη και ακριβής επίτευξή του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1.
3. Τζάκποτ µε παιγνιοµηχανήµατα µεταξύ περισσοτέρων του ενός πιστοποιηµένων καταστηµάτων του κατόχου της άδειας, επιτρέπονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..
4. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων αποδίδονται άµεσα στον παίκτη.
5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασµό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πι-

στωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Για το ύψος του ποσού λαµβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.
Άρθρο 32
Όροι συµµετοχής των παικτών
1. Η συµµετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται µόνο
σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το εικοστό
πρώτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον προηγουµένως επικυρωθεί µε ενηµέρωση του Π.Σ.Ε.Ε., µε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο, όπως ορίζεται µε απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π..
2. Το ελάχιστο ποσό συµµετοχής στα τυχερά παίγνια
µέσω παιγνιοµηχανηµάτων είναι δέκα λεπτά (0,10) του
ευρώ και το µέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα
γίνεται µόνο µε την τοποθέτηση κέρµατος ή χαρτονοµίσµατος, µε επανεπένδυση µονάδων κέρδους ή µε χρήση
προπληρωµένης κάρτας, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του παίκτη.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών
παιγνίων µε πίστωση, καθώς και η παροχή έκπτωσης στο
κόστος συµµετοχής.
4. Απαγορεύονται τυχερά παίγνια στα οποία το µέγιστο ποσό που µπορεί για µία συµµετοχή να χάσει ο παίκτης είναι ανώτερο από το χρηµατικό ποσό συµµετοχής
του στο κάθε παίγνιο.
5. Ο κάτοχος άδειας τυχερών παιγνίων, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µέλη του οργάνου διοίκησης
του, όποιος εκµεταλλεύεται και λειτουργεί παιγνιοµηχανήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και το προσωπικό
του απαγορεύεται να µετέχουν σε τυχερά παίγνια που
διεξάγουν οι ίδιοι. Τα µέλη και το προσωπικό της
Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται να συµµετέχουν σε τυχερά παίγνια.
6. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συµµετέχει σε τυχερά παίγνια µέσω παρένθετων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Άρθρο 33
Προστασία παικτών και Ατοµική Κάρτα Παίκτη
1. Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυτοαποκλειόµενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε
χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια.
2. Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, κατάλληλα για την ηλικία τους, σύµφωνα µε πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π..
Τα παιγνιοµηχανήµατα στα οποία επιτρέπεται να παίζουν ανήλικοι πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε διακριτούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκµετάλλευσης, που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 42.
3. Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκµετάλλευσης
και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και οι υπάλληλοι των καταστηµάτων, καθώς και όσοι
ασκούν µόνιµα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους όπου λειτουργούν παιγνιοµηχανήµατα τυχερών παιγνίων,
υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτοµα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 την είσοδο και την παραµονή
στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστηµάτων, σήµανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτοµα
αυτά.

122
4. Για τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου απαιτείται η έκδοση ατοµικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισµοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.
5. Η ατοµική κάρτα παίκτη µπορεί να εκδίδεται από
τους κατόχους των αδειών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
και τους όρους που καθορίζονται µε απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 34
Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόρρητο – Υποχρέωση
Εχεµύθειας
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφορικά µε το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ΄ του ν.
2472/1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδοµένων.
2. Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι
κάτοχοι άδειας, φορείς εκµετάλλευσης και διεξαγωγής
τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι εκµετάλλευσης, εφόσον τηρούν αρχεία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της
άδειας και σε όλους της φορείς εκµετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση των
στοιχείων του προηγουµένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω
οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών µε τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεµύθειας,
εκτός από της ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο
άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.
4. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π.
ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των αδειών, ή τους φορείς εκµετάλλευσης και διεξαγωγής
παιγνίων, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισµός της πρόσβασης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών µε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά έχει µόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτό, έχει οριστεί
µε πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισµένο µε την τήρηση των υποχρεώσεων του νόµου αυτού, καθώς και το
προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.
5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί
στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους φορείς διεξαγωγής παιγνίων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσµεύονται από το
απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας. Απαγορεύε-

ται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και µετά τη λήξη
των καθηκόντων τους.
Άρθρο 35
Εµπορική επικοινωνία
1. Η εµπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπόκειται σε περιορισµούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα άτοµα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, καθώς επίσης αναφέρονται και οι γραµµές και υπηρεσίες υποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο.
2. Απαγορεύεται η εµπορική επικοινωνία µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο, για οποιονδήποτε φορέα σχετικά µε την
παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συµµετοχή σε
τυχερά παίγνια.
3. Το περιεχόµενο των κάθε είδους εµπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις αρχές που καθιερώνει ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων.
4. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, απαγορεύεται η εµπορική επικοινωνία για τυχερά
παίγνια, µε εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύµφωνα µε άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δηµοκρατία.
Άρθρο 36
Υποχρεωτική σήµανση
1. Εµφανείς επιγραφές αναφορικά µε το είδος και την
προσβασιµότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατάστηµα και εµφανίζονται στις οθόνες των µηχανηµάτων.
Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων που δεν διασφαλίζουν την
τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόµων που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, υπέχουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 51
και 52.
2. Σε κάθε παιγνιοµηχάνηµα επικολλάται σήµα νόµιµης λειτουργίας. Ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού αυτού σήµατος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς
και κάθε αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζεται µε
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
3. Στα καταστήµατα και στις οθόνες διεξαγωγής παιγνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε πληροφορία σχετικά µε υπηρεσίες αντιµετώπισης του εθισµού και στήριξης για την απεξάρτηση από τα παίγνια. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων µπορούν να εξειδικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές.
Άρθρο 37
Έντυπο προγράµµατος για τη διεξαγωγή παιγνίων
1. Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί από τον κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, που φέρει την ονοµασία «Έντυπο
Προγράµµατος».
2. Σε κάθε Έντυπο Προγράµµατος και για κάθε µία από
τις µορφές παιγνίου που περιλαµβάνεται σε αυτό, αναγράφονται υποχρεωτικά η µορφή του, ο ατοµικός ή οµαδικός χαρακτήρας του, το αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, που ορίζονται µε
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
3. Το Έντυπο Προγράµµατος διατίθεται σε εµφανές
σηµείο στα καταστήµατα, στην σελίδα εισόδου του δια-
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δικτυακού τόπου των παιγνίων και γενικά τίθεται στη
διάθεση και ενηµέρωση του παίκτη µε κάθε πρόσφορο
µέσο.
Άρθρο 38
Τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια
1. Η διεξαγωγή όλων των µορφών τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων.
2. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αµιγώς τεχνικό – ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προτεινοµένων παιγνίων για διεξαγωγή σε καταστήµατα µε παιγνιοµηχανήµατα. Η συµµετοχή των παικτών γίνεται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων
τα οποία διαθέτουν ατοµικό ενσωµατωµένο ειδικό απαραβίαστο φορολογικό µηχανισµό αυτόµατης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων.
3. Για την εκµετάλλευση τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα εκδίδεται άδεια από την
Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο άσκησης του επιτηδεύµατος. Οι κάτοχοι των αδειών εκµετάλλευσης τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα, µε τη µορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας, που φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα σε νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη
διαχείριση αυτών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήµατος, έγκληµα περί
το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά
της προσωπικής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
Άρθρο 39
Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων
1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 35.000 παιγνιοµηχανήµατα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορηγείται µια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για 16.500 παιγνιοµηχανήµατα. Από τα ανωτέρω τα 15.000 παιγνιοµηχανήµατα θα εγκατασταθούν αποκλειστικά σε πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα 1.500 θα εγκατασταθούν στα
πρακτορεία της ΟΔΙΕ Α.Ε., µετά από εκχώρηση της εκµετάλλευσης τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ΟΔΙΕ Α.Ε..
3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίµηµα
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.
Το τίµηµα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου µε την χορήγηση
της αδείας.
4. Η άδεια ισχύει για δέκα έτη από την χορήγησή της.
5. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η
ΟΠΑΠ Α.Ε. µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, µε αίτησή της προς την

Ε.Ε.Ε.Π. να ζητήσει τη χρονική επέκτασή της για ίσο ή
µικρότερο χρονικό διάστηµα, µε τους ίδιους όρους, αλλά
µε νέο τίµηµα. Η διαδικασία για τον καθορισµό του νέου
τιµήµατος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
6. Η άδεια είναι προσωπική και αµεταβίβαστη. Η ΟΠΑΠ
Α.Ε. µπορεί να παραχωρεί, µετά από έγγραφη ενηµέρωση της Ε.Ε.Ε.Π., σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος το δικαίωµα εκµετάλλευσης του συνόλου ή µέρους των παιγνιοµηχανηµάτων, παραµένοντας όµως κάτοχος της αδείας και συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η παραχώρηση του προηγουµένου
εδαφίου δεν µπορεί να γίνει υπέρ άλλου κατόχου αδείας.
7. Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα
εκµετάλλευσης παιγνιοµηχανηµάτων κατά την έννοια
της προηγούµενης παραγράφου, απαγορεύεται να παραχωρεί περαιτέρω, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, το δικαίωµα αυτό.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
εκδίδονται νέες άδειες για µέρος ή το σύνολο των υπολειποµένων παιγνιοµηχανηµάτων. Η απόφαση αυτή ορίζει τον αριθµό των αδειών και τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων που αντιστοιχούν σε καθεµιά από αυτές, καθώς και τις συναφείς τεχνικές και οικονοµικές προϋποθέσεις και κάθε άλλη ειδική λεπτοµέρεια. Η παραχώρηση
των αδειών αυτών γίνεται κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού.
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών
1. Οι κάτοχοι των αδειών πρέπει να έχουν και να τηρούν τις νοµικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του παρόντος νόµου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της άδειας. Η ΟΠΑΠ
Α.Ε. λειτουργεί τα παιγνιοµηχανήµατα εντός δώδεκα
µηνών από τη χορήγηση της αδείας. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, ο αριθµός των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται, αζηµίως για
το Δηµόσιο, από τον αριθµό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια.
2. Κάθε διάθεση εν ζωή µετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ίση ή µεγαλύτερη µε το 2% του µετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την πραγµατοποίησή της. Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 2, αν η συγκεκριµένη
διάθεση µπορεί να οδηγήσει σε άµεση ή έµµεση αλλαγή
ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.
3. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την
Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η µεταβίβαση των µετοχών
επήλθε λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
4. Οι κάτοχοι αδειών δικαιούνται µιας και µόνον αδείας
και απαγορεύεται να είναι συνδεδεµένες εταιρείες.
Άρθρο 41
Προδιαγραφές παιγνιοµηχανηµάτων
1. Οι προδιαγραφές των παιγνιοµηχανηµάτων ορίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µε στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύννοµη λειτουργία τους, καθώς και
την παρακολούθηση αυτών.
2. Για τα καταστήµατα εγκατάστασης και λειτουργίας
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των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών απαιτείται πιστοποίηση
τύπου Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ή Ε΄, όπως ορίζεται στο άρθρο 43.
3. Σε κάθε παίγνιο που διεξάγεται µε παιγνιοµηχανήµατα πρέπει να εµφανίζεται πριν την εισαγωγή του µέσου πληρωµής, ηλεκτρονική ένδειξη µε τον αριθµό πιστοποίησης του παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 42
Πιστοποίηση καταστηµάτων
1. Για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα απαιτείται πιστοποίηση του καταστήµατος, που εκδίδεται από την
Ε.Ε.Ε.Π. µετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων ή όσων εκµεταλλεύονται παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε τους όρους του νόµου αυτού. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
προκειµένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστηµάτων
διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, τα οποία αφορούν µεταξύ
άλλων, σε στοιχεία για το χώρο τοποθέτησης των παιγνιοµηχανηµάτων, στον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων ανά κατάστηµα, στο είδος των παιγνίων που διενεργούνται σε αυτά και στο ύψος του παραβόλου.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, στο πλαίσιο άσκησης επιτηδεύµατος, των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αµιγείς ή µικτούς χώρους, ενώ των τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα
µόνο σε αµιγείς χώρους.
α) «Αµιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστηµα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά
είτε τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα είναι κατάστηµα, όπου επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός παιγνιοµηχανηµάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).
3. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για
τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο
που εκµεταλλεύεται το χώρο, ετήσιο τέλος λειτουργίας
του καταστήµατος. Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε σχετική οικονοµική µελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, για
τον προσδιορισµό του.
4. Για κάθε κατάστηµα ορίζεται υπεύθυνος εκµετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής παιγνίων ή
το φορέα εκµετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων
του νόµου αυτού. Ο υπεύθυνος εκµετάλλευσης πρέπει
να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, µόνιµος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχει την ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυ-

νο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και
για έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
γ) διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση
ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές.
δ) γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
5. Σε όλα τα καταστήµατα:
α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν µη πιστοποιηµένα παίγνια και παιγνιοµηχανήµατα.
β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.µ. καθαρού χώρου ανά
παιγνιοµηχάνηµα.
γ) Αναρτάται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο της
προσόψεως σήµα νόµιµης λειτουργίας µε τον αριθµό και
τον τύπο πιστοποίησης του καταστήµατος.
δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόµατων ταµειακών µηχανών (ΑΤΜ).
Άρθρο 43
Κατηγορίες πιστοποίησης καταστηµάτων
Οι πιστοποιήσεις των καταστηµάτων διεξαγωγής παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής:
α) Πιστοποίηση τύπου Α΄ για τα καταστήµατα διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αµιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται
στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
Τα µηχανήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε αµιγείς
χώρους µέχρι τριάντα ανά κατάστηµα. Το κατάστηµα
δεν µπορεί να συνδέεται εσωτερικά µε άλλο. Στα καταστήµατα µε τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει διακριτός χώρος για τους ανηλίκους.
β) Πιστοποίηση τύπου Β΄ για τα καταστήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε αµιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
Τα µηχανήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε αµιγείς
χώρους και µέχρι είκοσι µηχανήµατα ανά κατάστηµα. Το
κατάστηµα δεν µπορεί να συνδέεται εσωτερικά µε άλλο.
Τα καταστήµατα µε πιστοποίηση τύπου Β΄ απέχουν από
τα ήδη λειτουργούντα καζίνο τουλάχιστον πέντε χιλιόµετρα, που υπολογίζονται σε ευθεία γραµµή.
γ) Πιστοποίηση τύπου Γ΄ για καταστήµατα διεξαγωγής
αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε µικτούς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
δ) Για την εγκατάσταση παιγνιοµηχανηµάτων αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
ε) Για την εγκατάσταση παιγνιοµηχανηµάτων αποκλειστικά τυχερών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία
που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση
πιστοποίησης τύπου Ε΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.,
όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων.
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Άρθρο 44
Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων
1. Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιοµηχάνηµα
απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για
την πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού – ψυχαγωγικού
παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος
περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εµπορική ονοµασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγµα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό µέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρχουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά
του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων ή µε κανονιστική απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π..
Θεωρούνται πιστοποιηµένα τα τεχνικά – ψυχαγωγικά
παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλλων εθνικών αρχών, αναγνωρισµένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών ή οργανισµών πιστοποίησης µε τους
οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συµφωνία αναγνώρισης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση µε το σχετικό κατάλογο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο
διαδικτυακό της τόπο.
2. Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιοµηχάνηµα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει µεταξύ άλλων, στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εµπορική ονοµασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγµα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό µέσο και
παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται µε
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή µε
κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
3. Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκιµαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» µε διάρκεια έως 2 µήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκριµένα καταστήµατα που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα
4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της δοκιµαστικής λειτουργίας, όπως ειδική µνεία
για το δοκιµαστικό χαρακτήρα του παιγνίου.
4. Για τα προς εγκατάσταση παιγνιοµηχανήµατα µέσω
των οποίων διενεργούνται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια, απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π..
Προς τούτο απαιτείται αίτηση µε στοιχεία που αφορούν
το παιγνιοµηχάνηµα και ιδίως τον τύπο, την περιγραφή,
τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος
του παραβόλου καθορίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή µε κανονιστική απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις αδειών τυχερών παιγνίων µέσω
του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου (internet) επιτρέπεται µόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας.
2. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούµενες προϋποθέ-

σεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισµικού των τυχερών
παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την
προστασία των παικτών και του δηµοσίου συµφέροντος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προκηρύσσονται 15 έως 50 άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό.
4. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προκηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την
κατακύρωση.
5. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω του
διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την κατακύρωση και περιλαµβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται.
6. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο ανάδοχος µπορεί να ζητά µε αίτησή
του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας
για ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα, µε τους ίδιους όρους, αλλά µε νέο τίµηµα. Για την ανανέωση της αδείας
απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η
πρόταση ευλόγου τιµήµατος. Η διαδικασία για τον καθορισµό του νέου τιµήµατος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
7. Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύµφωνα
µε την παράγραφο 3, δεν µπορούν να προκηρυχθούν αν
δεν παρέλθει πενταετία από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
8. Κάθε ανάδοχος δεν µπορεί να λάβει πάνω από µία
άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αµεταβίβαστες. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµίσθωση ή συνεκµετάλλευση της άδειας µε τρίτους.
Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό
1. Η συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό για τη χορήγηση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, µε καταβεβληµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και
για έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
2. Για τη συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό για τη χορήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η προκήρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τον αριθµό των αδειών που προκηρύσσονται,
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β) την προθεσµία µέσα στην οποία οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο όργανο του διαγωνισµού τα σχετικά έγγραφα,
γ) το αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία και τον τόπο της αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται,
δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,
ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονοµικών
και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται µε την προκήρυξη,
στ) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν,
ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων τα οποία οδηγούν σε αποκλεισµό τους και τα απαιτούµενα στοιχεία βάσει των οποίων
αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισµό,
ι) την ελάχιστη τιµή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισµού,
ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και
ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια
του διαγωνισµού.
Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας
1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι νοµικά πρόσωπα, µε καταστατική έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του
ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη
διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρίας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και
για έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
2. Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδεµένες εταιρείες.
3. Κάθε διάθεση εν ζωή µετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ίση ή µεγαλύτερη µε το 2% του µετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. µέσα
σε προθεσµία 15 ηµερών από την πραγµατοποίησή της.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η συγκεκριµένη διάθεση µπορεί
να οδηγήσει σε άµεση ή έµµεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της
Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.
4. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την
Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η µεταβίβαση των µετοχών
ή των εταιρικών µεριδίων επήλθε λόγω κληρονοµικής
διαδοχής.

5. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης, επέκτασης χρονικής ισχύος και ανάκλησης των
αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου,
οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα που αφορά
την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των µετόχων των εταιριών που είναι κάτοχοι της άδειας.
6. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται:
α) το τίµηµα της άδειας,
β) προκαταβολή ποσού έναντι της συµµετοχής του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 50.
7. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά
παίγνια µέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονοµασία
µε κατάληξη.gr
8. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει
σε υλικό µηχανισµό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δεδοµένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
σχετικά µε τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε
ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π.
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με
τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
9. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο της αρχικής
σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου.
10. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και
να τηρούν τις νοµικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του
παρόντος νόµου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
11. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άµεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόµο αυτό, στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της άδειας.
12. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο
της άδειας ένα χρόνο µετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος µερικής ή ολικής παρακράτησης.
Άρθρο 48
Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις – Στοιχεία παικτών
1. Το στοίχηµα οποιουδήποτε τύπου σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην απαγόρευση αυτή δεν εµπίπτουν τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007
(Α΄ 195).
2. Το πρόσωπο που ασκεί την εκµετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λειτουργία των ιστότοπων αυτών.
3. Απαγορεύεται η δηµιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων από µη κατόχους άδειας.
4. Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχηµάτων απαγορεύεται.
5. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών
παιγνίων µέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτροµαγνητικών µέσων επιτρέπεται µόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..
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6. Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν
τη συµµετοχή στα προσφερόµενα µέσω των ιστοτόπων
τους τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους
και σε µη εγγεγραµµένους χρήστες. Πριν τη δηµιουργία
λογαριασµού παίκτη για συµµετοχή σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο µέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνοµολογεί σύµβαση προσχώρησης στο παίγνιο.
Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων
καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των
παικτών και το ειδικότερο περιεχόµενο της σύµβασης
προσχώρησης.
Άρθρο 49
Μεταφορές χρηµάτων
1. Οι πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης
κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά
παίγνια µέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών
που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα. Ο αριθµός λογαριασµού των κατόχων άδειας
λαµβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην
Ε.Ε.Ε.Π. µε ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά
τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά µε ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών.
2. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασµό και
ξεχωριστό λογαριασµό παικτών σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειµένα στο λογαριασµό παικτών πρέπει τουλάχιστον
να εξισώνονται µε το συνολικό ποσό µε το οποίο είναι
πιστωµένοι οι διαδικτυακοί λογαριασµοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειµένο στο λογαριασµό παικτών παρουσιάζει έλλειµµα σε σχέση µε το συνολικό ποσό µε το οποίο είναι πιστωµένοι οι διαδικτυακοί λογαριασµοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειµµα µε δικά του ποσά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
3. Η καταβολή του τιµήµατος για τη συµµετοχή σε τυχερό παίγνιο µέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά
σε αδειοδοτηµένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη µεσολάβηση
τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα, µε τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµατα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα να πραγµατοποιούν πληρωµές των
ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασµούς που τηρούν σε αυτά παράνοµοι πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται
στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..
Στο πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε
παρανόµως και κατ΄ ελάχιστον ίσο µε πεντακόσια (500)
ευρώ.

Άρθρο 50
Παράβολα – Τέλη – Συµµετοχή του Δηµοσίου
στα έσοδα - Φόροι
1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων µε
παιγνιοµηχανήµατα, καθώς και για τη λειτουργία των
παιγνιοµηχανηµάτων τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται:
α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την
ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικώνψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα µε τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων και τον πληθυσµό του τόπου εγκατάστασής τους,
β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικώνψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, ανάλογα
µε τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων και τον πληθυσµό του τόπου εγκατάστασής τους.
2. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω
του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών, καταβάλλονται:
α) παράβολο για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό χορήγησης αδειών, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 46,
β) το τίµηµα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τα
άρθρα 39 και 46,
γ) σε περίπτωση ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της
συµµετοχής του Δηµοσίου στα έσοδα των τυχερών παιγνίων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου αυτού.
3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιοµηχανηµάτων και των καταστηµάτων στα οποία διεξάγονται
τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, καταβάλλονται:
α) παράβολο µε την υποβολή της αίτησης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1
έως και 4.
β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιοµηχανήµατος και καταστήµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4.
4. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα µητρώα της
Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων καταβάλλεται:
α) παράβολο µε την υποβολή της αίτησης, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 29,
β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29.
5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί του µικτού κέρδους που αφορά τα ποσά
τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο κάθε τρίµηνο
και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για
το προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης,
βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον φορέα εκµετάλλευσης για την καταβολή της συµµετοχής
του πρώτου εδαφίου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και του συναρµόδιου υπουργού
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καθορίζεται µέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού
Δηµοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση µέτρων
πολιτικής για άτοµα µε αναπηρία, για την καταπολέµηση
της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς
και για την απεξάρτηση από άλλες µορφές εθισµού, για
τον αθλητισµό, για τον πολιτισµό, και για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού σχετικά µε τις παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται
στην περίπτωση ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 28, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Τα ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις
που το καθαρό εισόδηµα αυτών προσδιορίζεται λογιστικά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδηµα αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2238/
1994. Τα παραπάνω ποσά δεν συµψηφίζονται µε άλλους
φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται.
8.Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση
των παιγνίων, που ρυθµίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 26, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις
φορολογίας του εισοδήµατος.
Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της αλλοδαπής επιχείρησης
που έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοχος άδειας του νόµου αυτού, που πραγµατοποιούνται
από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν υπολογίζονται προκειµένου να προσδιοριστεί
το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη
µόνιµη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης.
9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα, ή µέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4
του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και
των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από
Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (Α΄ 266).
Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε µήνα
στο Δηµόσιο από τους κατόχους των αδειών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα
ποσά των παραβόλων, τελών και συµµετοχών, καθώς και
ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των προηγουµένων παραγράφων, σύµφωνα µε σχετική οικονοµική µελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται
για το σκοπό αυτόν.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα
τα έγγραφα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα, για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δηµοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις.
Άρθρο 51
Διοικητικές κυρώσεις
1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου
ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ ε-

ξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. µε
απόφασή της:
α) επιβάλει κατ΄αποκοπή πρόστιµο από 1.000 έως
2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιοµηχάνηµα, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή και
β) ανακαλεί προσωρινά µέχρι 3 µήνες ή οριστικά την άδεια, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της
Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια,
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων
καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιµο
επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιοµηχάνηµα και
εξειδικεύονται οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις
της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες
παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
2. Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του νόµου αυτού άδεια,
ή χωρίς την προηγούµενη κατάλληλη πιστοποίηση του
καταστήµατος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από
τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτό και στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άµεση σφράγιση του καταστήµατος διεξαγωγής των παιγνίων.
3. Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και
τον έλεγχο των ατοµικών καρτών παίκτη των συµµετεχόντων τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά
διαπιστωµένη παράβαση. Η συχνή και σε πολλούς πελάτες παράλειψη απαίτησης κάρτας παίκτη µπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας µέχρι και σε οριστική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό
κλείσιµο του καταστήµατος.
4. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 τιµωρούνται µε
πρόστιµο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση.
5. Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) µε καταστατική έδρα ή έδρα πραγµατικής
διοίκησης ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν
την πρόσβαση σε παράνοµους παρόχους τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο που ορίζεται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
6. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 49 τιµωρούνται µε πρόστιµο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση.
7. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθιστούν τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, που να
συνδέεται µέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστηµάτων
µε το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή προστίµου ύψους από εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, καθώς και σε προσωρινή παύση λειτουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την
Ε.Ε.Ε.Π..
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8. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης
της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης παραβάσεων και επιβολής προστίµων, το ύψος και τα κριτήρια επιµέτρησης των προστίµων, η διαδικασία είσπραξής
τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 52
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούµενη προς τούτο άδεια, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και µε χρηµατική ποινή από
100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιοµηχάνηµα ή
προκειµένου για παίγνια που διεξάγονται µέσω του διαδικτύου µε ποινή φυλάκισης και µε χρηµατική ποινή από
διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι
τυχερό, το αδίκηµα τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα έτη.
2. Όποιος προβαίνει σε εµπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, είτε ως διαφηµιστής είτε ως διαφηµιζόµενος,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών
και µε χρηµατική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ.
3. Όποιος µετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δηµοκρατία, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως τριών (3) µηνών και µε
χρηµατική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
4. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του
παιγνίου, είτε του παιγνιοµηχανήµατος, είτε του χώρου,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών
και µε χρηµατική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά
παιγνιοµηχάνηµα.
5. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια µε
παιγνιοµηχανήµατα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση
είτε του παιγνίου, είτε του παιγνιοµηχανήµατος, είτε του
καταστήµατος, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και µε χρηµατική ποινή από 150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιοµηχάνηµα.
6. Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόµων
της παρ. 1 του άρθρου 33, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και µε χρηµατική ποινή από
100.000 έως 200.000 ευρώ.
7. Όποιος µετέχει σε παίγνια µέσω παρενθέτου φυσικού ή νοµικού προσώπου τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από 100.000 έως
200.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και το παρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νοµικό
πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως αυτουργοί
µε την παράγραφο 9.
8. Όποιος, ακόµη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, µετατρέπει τεχνικό – ψυχαγωγικό παιγνιοµηχάνηµα σε τυχερό, τιµωρείται µε κάθειρξη
έως δέκα ετών και χρηµατική ποινή από 200.000 έως
300.000 ευρώ.
9. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικηµάτων των προηγουµένων παραγράφων
θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι και συµπράτ-

τοντες σύµβουλοι, ή οι πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων, ή οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές, ή εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το νόµο,
είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση
στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου. Εάν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί
θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των
νοµικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι
προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα ως άνω καθήκοντα.
10. Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισµός και τα παιγνιοµηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση
των αδικηµάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και µετά την έκδοση αµετάκλητης ποινικής απόφασης δηµεύονται.
Άρθρο 53
Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
από ραδιοτηλεοπτικά µέσα
1. Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου
από τηλεοπτικά µέσα, στα οποία οι παίκτες συµµετέχουν
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε τηλεφωνική συµµετοχή, είτε µε συµµετοχή µέσω του διαδικτύου, απαιτείται ειδική
άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., µετά από
σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
2. Η άδεια περιλαµβάνει τους όρους διεξαγωγής των
παιγνίων αυτών, οι οποίοι καθορίζονται κατά περίπτωση
για κάθε εγκρινόµενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων.
3. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 54
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου µέσα σε ένα έτος από το διορισµό των µελών της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αυτό το χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.
2. Μέχρι την ανάληψη των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρµοδιότητες
αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο.
3. Μέχρι την ανάληψη των αρµοδιοτήτων των λοιπών
εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρµοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους
φορείς αυτούς.
4. Μέσα σε έξι µήνες από το διορισµό των µελών της
Ε.Ε.Ε.Π., τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής
νοµοθεσίας, λαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις και άδειες από το νόµο αυτό. Άλλως, εφαρµόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.
5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π.,
του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και
του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέµατα που διέπονται από αυτούς ρυθµίζονται µε απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π..
6. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µέλη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως µέλη της
Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισµό τους.
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7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου
17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα τυχερά
παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λαχεία, ο Ιππόδροµος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το
Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνίδι, που ήδη
λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου».
8. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγονται
οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε., επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.
και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόµου που τις αφορούν.
9. Για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση τεχνικών–
ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και µέσω του δικτύου
της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και µέσω
του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων
αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόµου
αυτού.
10. Επί ιπποδροµιών και συναφών στοιχηµάτων επιβάλλεται στο ποσό που αποµένει µετά τη διανοµή των
κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συµµετοχής
του Δηµοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδροµιακών φορέων, όπως ορίζεται µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α΄ 256)
και αποδίδεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 50.
11. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγονται
οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), καθώς επίσης και
οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων περί αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τροποποιούµενων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής: «Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόµων που έχουν συµπληρώσει
το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους».
13. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγονται
οι υφιστάµενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρίτων από κέρδη των εποπτευοµένων φορέων και οργανισµών διεξαγωγής και εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων
και στοιχηµατισµού.
14. Η περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄
248), αντικαθίσταται ως εξής:
«κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε
και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του νόµου «Ρύθµιση της αγοράς παιγνίων»,».
15. Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας (Δ΄ 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ΄
166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής:
«15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων».
β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

«20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».
γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6
παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α΄ 118), προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:
«20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».
16. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο,
4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α΄
174).
17. Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
23 του ν. 3229/2004 καταργούνται.
Άρθρο 55
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος

Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Χ. Καστανίδης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. Κουτρουµάνης

Π. Γερουλάνος

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Π. Μπεγλίτης
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Αριθµ. 120/18/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. Ειδικότερα:
1.α. Προστίθενται στις κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα (mixed use
resorts). Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύµατα των περιπτώσεων
α΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993, που ανεγείρονται σε συνδυασµό: αα) µε
τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες και ββ) µε
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής της παρ. 3
του ανωτέρω άρθρου.
β. Επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών που
περιλαµβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα επιτρέπεται η σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων), κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929,
του ν.δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του
Α.Κ., καθώς και η, δια συµβάσεων, µεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ’ αυτών,
υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35% της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας
του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.
γ. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα διέπονται από
Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού µετά από πρόταση του ΕΟΤ.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού εγκρίνεται πρότυπος κανονισµός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο αυτού.
δ. Η µεταβίβαση της κυριότητας των ως άνω αυτοτελών ιδιοκτησιών συνάπτεται εγκύρως µόνο µετά την ολοκλήρωση κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος και εφόσον έχει χορηγηθεί το σήµα λειτουργίας αυτού από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ). Η
χορήγηση του σήµατος µνηµονεύεται στη σχετική πράξη
µεταβίβασης ή εκµίσθωσης.
ε. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις µπορεί να εφαρµόζονται και
επί υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν
κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 100.000 τ.µ. και
τα οποία πληρούν ή µπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές
προϋποθέσεις, εφόσον:
αα) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήµα λειτουργίας,
ββ) τα προς µεταβίβαση ή προς µακροχρόνια µίσθωση

τµήµατα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νοµοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε
αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τµήµατα αυτά, επιστρέφεται και
γγ) ο νοµίµως υλοποιηµένος συντελεστής δόµησης είναι ίσος ή µικρότερος του 0,15 της συνολικής επιφανείας του γηπέδου. Στην περίπτωση που ο νοµίµως υλοποιηµένος συντελεστής δόµησης υπερβαίνει το 0,15 της
συνολικής επιφανείας του γηπέδου, η υπαγωγή στις
ρυθµίσεις αυτές επιτρέπεται µόνον εφόσον είτε κατεδαφισθούν τµήµα ή τµήµατα των τουριστικών εγκαταστάσεων τα οποία αντιστοιχούν στον συντελεστή δόµησης
που υπερβαίνει το 0,15, είτε καταβληθεί ειδική εισφορά
ίση µε ποσοστό 5% επί της αντικειµενικής αξίας των
τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν
στον συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειµενική αξία ορίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού
και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωµής και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η καταβολή της εισφοράς αποτελεί προϋπόθεση για τη µεταβίβαση της κυριότητας των αυτοτελών ιδιοκτησιών.
στ. Καταργούνται η παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 3105/
2003 και το π.δ. 250/2003, που έως σήµερα ρύθµιζαν τα
θέµατα σχετικά µε τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.
(άρθρο 1)
2.α. Καθορίζονται οι όροι δόµησης των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, η δηµιουργία των οποίων πρέπει
να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό και τις χρήσεις γης
και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής..
β. Το ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν των τουριστικών
επιπλωµένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.µ. ανά αυτοτελή διηρηµένη ιδιοκτησία κυρίας χρήσεως.
γ. Η επενδυτική δαπάνη των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση τµηµάτων των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων δεν µπορεί να υπάγεται στα κίνητρα
της αναπτυξιακής νοµοθεσίας.
δ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα µέτρα και οι προϋποθέσεις για την
προστασία και κάλυψη των δικαιωµάτων των συνιδιοκτητών του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, ιδίως στις
περιπτώσεις που είτε κωλύεται η ορθή λειτουργία της
συνιδιοκτησίας λόγω σοβαρής αδυναµίας του φορέα εκµετάλλευσης του τουριστικού καταλύµατος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν είτε εγείρονται
αξιώσεις τρίτων κατά του πιο πάνω φορέα που θίγουν τα
δικαιώµατα συνιδιοκτησίας, και ρυθµίζεται κάθε σχετικό
θέµα. Με την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, και θέµατα υπαγωγής
των φορέων εκµετάλλευσης των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων σε συστήµατα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µέσω των κατάλληλων οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων σε περίπτωση πτωχεύσεως ή αφερεγγυότητας.
ε. Τα δικαιώµατα µακροχρόνιας µίσθωσης που αποκτώνται επί σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων σηµειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών
των αρµοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών
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Γραφείων. Σηµειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά µισθωτήρια συµβόλαια.
(άρθρο 2)
3.α. Οι κύριοι των τουριστικών καταλυµάτων τα οποία
προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ξενοδοχεία
κλασικού τύπου, τύπου µοτέλ και τύπου επιπλωµένων
διαµερισµάτων) και βρίσκονται εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισµών που
προϋφίστανται του έτους 1923, τα οποία έχουν να λειτουργήσουν σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας τους για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών από
την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, οφείλουν να
καταβάλουν ειδικό ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την εγκατάλειψη των ακινήτων αυτών, εφόσον δεν επαναλειτουργήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας τουριστικής νοµοθεσίας εντός τριών ετών και για όσο χρονικό διάστηµα
παραµένουν σε εγκατάλειψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό τουριστικών καταλυµάτων ή
και άλλων κτιρίων ως εγκαταλελειµµένων, η αρµόδια υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου, οι όροι και
οι προϋποθέσεις διαπίστωσης και χαρακτηρισµού αυτών
ως εγκαταλελειµµένων, οι περιπτώσεις εξαίρεσης επιβολής του τέλους λόγω ειδικότερων διατάξεων και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.
β. Το ετήσιο τέλος είναι ίσο µε ποσοστό 5% επί της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών
και µπορεί να επαναπροσδιοριστεί µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
γ. Το τέλος κατατίθεται υπέρ του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο»,
τηρείται σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ταµείο
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και διατίθεται για προγράµµατα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης
και προστασίας χώρων µε ιδιαίτερη πολιτιστική, τουριστική και ιστορική σηµασία, εντός του πρωτοβαθµίου ΟΤΑ στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα
εγκαταλελειµµένα τουριστικά καταλύµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης
του τέλους στο Πράσινο Ταµείο και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
δ. Επιτρέπεται η κατεδάφιση των τουριστικών καταλυµάτων τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β
και γ της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του ν. 2160/
1993 και βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισµών που προϋφίστανται του έτους 1923, η οποία συνδυάζεται µε την ανάπλαση και τη
συνολική αναβάθµιση του άµεσου περιβάλλοντος υποδοχής τους.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση, µεταξύ των οποίων είναι και να µην έχουν
λάβει για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των δέκα (10) ετών οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται η διαδι-

κασία και ο φορέας επιστροφής της ενίσχυσης ή επιδότησης, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της δυνατότητας απόσυρσης των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων, τυχόν ειδικότερες δράσεις, µέτρα, παρεµβάσεις και
κατευθύνσεις που εξυπηρετούν την απόσυρση των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων και κάθε άλλη σχετική
διαδικασία και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
(άρθρο 3)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εισάγονται ρυθµίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα:
1.α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των ΠΟΤΑ γίνεται πλέον µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού ύστερα από γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου.
Εφόσον στην ΠΟΤΑ περιλαµβάνονται και εκτάσεις που
υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι
αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και
του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ορίων ΠΟΤΑ
δεν αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία, το προεδρικό
διάταγµα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ’ ύλην
αρµόδιοι Υπουργοί.
β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω
π.δ/τος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 κ.υ.α.
γ. Με απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για τον χαρακτηρισµό εκτάσεων ως ΠΟΤΑ.
δ. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, µε κ.υ.α. η µεταβολή της
έκτασης και των ορίων της ΠΟΤΑ, χωρίς µεταβολή των
προβλεπόµενων συνολικών χρήσεων ή της µέγιστης ανά
χρήση εκµετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
ε.Για τα έργα που εκτελούνται εντός των ΠΟΤΑ δεν απαιτείται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και
Αξιολόγηση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986.
(άρθρο 4)
2.α. Συνιστάται στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(ΕΟΤ) Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων, υπαγόµενη απευθείας στον
Γενικό Γραµµατέα αυτού. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ µε βαθµό Διευθυντού.
β. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες της συνιστώµενης υπηρεσίας (ενηµέρωση επενδυτών, λειτουργία της ως υπηρεσίας µιας στάσεως, διατύπωση προτάσεων κ.λπ.).
γ. Συνιστάται εντός της ανωτέρω υπηρεσίας, Πολεοδοµικό Γραφείο, του οποίου προΐσταται υπάλληλος του
ΕΟΤ µε βαθµό Τµηµατάρχη της κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών και το οποίο
είναι αρµόδιο για την έκδοση και αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο µελετών για την έκδοσή τους,
καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή προστίµων για
την κατασκευή αυθαιρέτων κτισµάτων κατά την κείµενη
νοµοθεσία, για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υ-
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ποδοµής ανεξαρτήτως µεγέθους, τα κύρια τουριστικά
καταλύµατα δυναµικότητας άνω των 300 κλινών και τα
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.
δ. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, η διάρθρωσή της σε τµήµατα και οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές
θέσεις µονίµου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται µε µεταφορά οργανικών
θέσεων από τον ΕΟΤ ή από υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού. Είναι επίσης δυνατόν να καλύπτονται και µε απόσπαση προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, από υπηρεσίες του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
ε. Ορίζεται η υποχρέωση του προϊστάµενου της ανωτέρω υπηρεσίας να υποβάλλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού
και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ έκθεση, στην οποία περιγράφονται και τεκµηριώνονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αφορούν τις τουριστικές επενδύσεις, καθώς και
προτάσεις για την επίλυσή τους.
(άρθρο 5)
3.α.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Τουρισµού συγκροτείται Μικτή Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις, την
οποία απαρτίζουν οι αρµόδιοι γενικοί γραµµατείς και υπηρεσιακά στελέχη των δύο υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.
β. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες της προαναφερόµενης οµάδας και παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς να τις εξειδικεύουν, καθώς και να καθορίζουν ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της.
(άρθρο 6)
4.α. Ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό. Μεταξύ άλλων
προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που επέρχεται, σύµφωνα
µε πολεοδοµικές ή περιβαλλοντικές ρυθµίσεις, µεταβολή των χρήσεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και εφόσον επιβάλλεται η αποµάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές αποµακρύνονται υποχρεωτικά µέσα σε διάστηµα δώδεκα ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής των σχετικών διατάξεων και αφού προηγηθεί καταβολή αποζηµίωσης για
την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης και το ύψος αυτής ανά κατηγορία και δυναµικότητα τουριστικής εγκατάστασης, ο
τρόπος καταβολής της, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.
β. Ορίζεται ότι, η εκτέλεση προσωρινών ή µόνιµων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί
Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί
Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόµενο ή παρακείµενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται µε
κ.υ.α. κατόπιν διατύπωσης γνώµης από την συγκροτού-

µενη εννεαµελή Επιτροπή.
γ. Η ανωτέρω Επιτροπή, Πρόεδρος της οποίας ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Τουρισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί να υποβοηθείται στο
έργο της από εξειδικευµένους συµβούλους, µετά από
σχετική εισήγηση του Προέδρου της.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
Στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων της, µπορεί
να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητά πληροφορίες,
τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρµόδιους
φορείς.
δ. Ορίζεται ότι, τα δηµόσια κτήµατα, περιλαµβανοµένων του αιγιαλού και της παραλίας, που ευρίσκονται µεταξύ ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και της ακτογραµµής,
κηρύσσονται αυτοδικαίως Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα
του άρθρου 12α του ν.δ. 180/1946, όπως ισχύει.
Η διοίκηση και διαχείρισή αυτών εξακολουθεί να ανατίθεται στην εν λόγω εταιρεία. Τα αυτά ισχύουν και ως
προς τα δηµόσια κτήµατα που δηµιουργούνται από τη
µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, συνεπεία φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του αν εχώρησε επανακαθορισµός της οριογραµµής
του αιγιαλού ή της παραλίας.
(άρθρο 7)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού τροποποιούνται
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα.
1. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
(π.δ.169/2007) και µε τις νέες ρυθµίσεις.
α. Αποσαφηνίζεται:
- ο φορέας συνταξιοδότησης των δηµοτικών εν γένει
υπαλλήλων,
- ο συντάξιµος µισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
- ο συντάξιµος µισθός των συµβούλων και µόνιµων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι µετά
την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (άρθρα 20
και 21 ν. 3966/2011).
β. Ορίζεται ότι: η αναγνώριση ως συντάξιµου χρόνου
πραγµατικής υπηρεσίας µέχρι πέντε έτη (1 για το πρώτο
παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο) έχει εφαρµογή, όχι µόνο σε όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
µετά την 1.1.2011, αλλά και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010, µε συνυπολογισµό και του αναγνωριζόµενου χρόνου. Στην περίπτωση
αυτή ο αναγνωριζόµενος χρόνος δεν λαµβάνεται υπόψη
για την προσαύξηση της σύνταξης.
- Για την προϋπηρεσία των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν από 1.1.1983 και εντεύθεν και η οποία λήφθηκε
υπόψη ως προσόν για τον διορισµό τους, εφαρµόζονται
οι διατάξεις της κοινής διαδοχικής ασφάλισης εάν έχουν
καταβληθεί εισφορές σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης
της χώρας και οι διατάξεις των κοινοτικών κανονισµών
για την κοινωνική ασφάλιση εάν η προϋπηρεσία διανύθηκε σε χώρα - µέλος της Ε.Ε. Οι κοινοτικοί κανονισµοί, και

134
όχι η εθνική συνταξιοδοτική νοµοθεσία, έχουν εφαρµογή και για κάθε άλλη προϋπηρεσία σε χώρα µέλος της
Ε.Ε., καθώς και σε χώρα στην οποία έχουν επεκταθεί οι
κοινοτικοί κανονισµοί.
γ. Περιγράφεται ο τρόπος της µηχανογραφικής επεξεργασίας και εµφάνισης του ποσού της απονεµόµενης
σύνταξης, όσον αφορά το µέρος αυτής που αναλογεί
στο χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2007 και το µέρος που
αντιστοιχεί στο διάστηµα από 1.1.2008 και µέχρι τη λύση
της υπαλληλικής σχέσης.
δ. Ορίζεται ότι, οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τρίτο ή τα ένδικα µέσα που ασκούνται από τρίτο για αναγνώριση δικαιώµατος σύνταξης ή επιδόµατος ή την αναγνώριση προϋπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο που συντάσσεται ενώπιον συµβολαιογράφου. Για οποιοδήποτε άλλο
θέµα απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια Αρχή.
ε. Αντικαθίσταται η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 20
του ν.3865/2010 που θέτει ως προϋπόθεση τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας για να λογισθεί, διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και
τριπλάσιος σε καιρό πολέµου, ο χρόνος υπηρεσίας των
στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, ο χρόνος καταδυτικών εξαµήνων και ο χρόνος
υπηρεσίας σε µονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων.
Με τη νέα ρύθµιση για την προϋπόθεση της 25ετίας,
τίθεται σταδιακότητα, σύµφωνα µε τους αναφερόµενους
όρους.
στ. Αναµορφώνονται οι ρυθµίσεις που αναφέρονται
στο ανώτατο όριο σύνταξης και ορίζεται ότι:
- Το ύψος της µηνιαίας σύνταξης µπορεί να υπερβαίνει
τον µηνιαίο συντάξιµο µισθό, µόνο στην περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης µε πτητικά κ.λπ. εξάµηνα.
Η υπέρβαση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τον προσαυξηµένο συντάξιµο µισθό κατά 50%.
- Για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου, οι οποίοι λαµβάνουν και άλλη σύνταξη από το Δηµόσιο ή από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το άθροισµα των ακαθαρίστων ποσών συντάξεων
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ακαθάριστες αποδοχές του
Ανωτάτου Δικαστικού Λειτουργού µε 35 έτη υπηρεσίας,
όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν. 3670/2008 (1.1.2008). Ειδικά για τους συνταξιούχους δικαστές και τους συνταξιούχους του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. το άθροισµα των ποσών συντάξεων
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκάστοτε αποδοχές του Ανωτάτου Δικαστικού Λειτουργού.
Στον περιορισµό αυτό υπάγονται και οι συντάξεις του
προσωπικού των Σιδηροδρόµων (π.δ.167/2008) και οι πολεµικές συντάξεις.
ζ. Προβλέπεται ότι, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
σύνταξης το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο µε τη συµπλήρωση 36 ετών πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας και του 58ου έτους της ηλικίας. Ενώ
για όσους θεµελιώνουν το δικαίωµα από το έτος 2012
και µετά, απαιτείται η προσαύξηση της συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας κατά 1 έτος για
κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 40 ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και
του 60ου έτους της ηλικίας. (Η ίδια ρύθµιση ισχύει και
σήµερα, αλλά µόνο για όσους έχουν προσληφθεί µετά
την 1.1.1983).

η. Προστίθεται και η προϋπόθεση της ανικανότητας
για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της σύνταξης
σε όσους αποχωρούν πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης και εν συνεχεία καθίστανται ανίκανοι κατά ποσοστό
67%.
θ. Καταργείται, από 1.1.2013, η ευεργετική διάταξη
που επιτρέπει στους παιδονόµους των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων και στο φυλακτικό προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης, να συνταξιοδοτείται χωρίς όριο ηλικίας. Από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και για το
εν λόγω προσωπικό ισχύουν τα ηλικιακά όρια των λοιπών τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου.
ι. Καταργείται η διάταξη της παρ.12 του άρθρου 58 του
π.δ.169/2007 που αναφέρεται στους περιορισµούς σε
περίπτωση συρροής συντάξεων, καθόσον τίθενται νέοι.
ια. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης ή µεταφοράς χρόνου, µε
καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς, δεν είναι επιτρεπτή η ανάκλησή της, µε εξαίρεση τις αναφερόµενες περιπτώσεις.
Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για
περιορισµό του χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί τίθενται στο αρχείο.
ιβ. Προβλέπεται ότι, εάν η πράξη αναγνώρισης χρόνου
εκδοθεί µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, το µηνιαίο ποσό κράτησης από τη σύνταξη δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από τα 3/4 της δόσης που θα κατέβαλλε ως
εν ενεργεία υπάλληλος για την εξόφληση των εισφορών
της αναγνώρισης.
(άρθρο 8)
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισµένους, δηλαδή πρωτοασφαλισµένους από 1.1.1993 και
µετά, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά
την 1.1.2013 να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους
µε τη συµπλήρωση 40 ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας τους.
β. Επεκτείνεται και στους νέους ασφαλισµένους (πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους) που είναι τυφλοί,
παραπληγικοί, νεφροπαθείς κ.λπ., το ευεργέτηµα των
παλαιών ασφαλισµένων µε τις ίδιες αναπηρίες, να συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη στα 15 έτη υπηρεσίας.
γ. Διευκρινίζεται ότι, τα προαναφερόµενα (περιπτώσεις α΄ και β΄ ) έχουν εφαρµογή και στα πρόσωπα που αποχώρησαν από την Υπηρεσία.
δ. Για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΟΤΑ και
των άλλων ΝΠΔΔ, που διορίζονται µετά την 1.1.2011 και
οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην Ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Μηχανικοί - γιατροί - δικηγόροι), έχουν εφαρµογή οι καταστατικές διατάξεις των Ταµείων (ΤΣΜΕΔΕ - ΤΣΑΥ - ΤΝ) του ΕΤΑΑ.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην ασφάλιση
των προσώπων που διορίστηκαν στο δηµόσιο, νπδδ και
οτα από 1.1.1993 και λόγω της ιδιότητάς τους υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του τοµέα ΤΣΜΕΔΕ και
ΤΣΑΥ του Ε.Τ.Α.Α..
στ. Επεκτείνονται οι ευεργετικές ρυθµίσεις, που επιτρέπουν τη χορήγηση πλήρους σύνταξης (στο καταληκτικό κλιµάκιο ή βαθµό και µε 35 έτη υπηρεσίας) σε όσους καθίστανται ανίκανοι για εργασία λόγω δολοφονικής επίθεσης κατά την εκτέλεση υπηρεσίας εξαιτίας της
ιδιότητας κ.λπ., και στη χήρα σύζυγο και στα τέκνα των
παθόντων ή φονευθέντων από την ίδια αιτία.
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ζ. Επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις ρυθµίσεις
των άρθρων 5 και 6 του ν.3865/2010 ώστε να αποδίδεται
το πραγµατικό νόηµα αυτών.
η. Διευκρινίζεται ότι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου που έχουν προσληφθεί µέχρι
31.12.1992 θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εφόσον συµπληρώνουν 15ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και
το 65ο έτος της ηλικίας του. (Η ισχύουσα διάταξη ορίζει
ότι η θεµελίωση επέρχεται µε τη συµπλήρωση της 15ετίας, ενώ η καταβολή της σύνταξης αρχίζει µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους).
θ. Επαναδιατυπώνεται η διάταξη της περίπτωσης α΄
της παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 και µε τη νέα
ρύθµιση παρέχεται το δικαίωµα στον επιζώντα σύζυγο εάν λαµβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα να επιλέγει
τη σύνταξη που θα περικοπεί (από ίδιο δικαίωµα ή από
µεταβίβαση) µε βάση τις υφιστάµενες ρυθµίσεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999.
ι. Οι επιζώντες σύζυγοι, που έχουν δικαιωθεί σύνταξη
λόγω θανάτου από το Δηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την ίδια αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό φορέα, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία που επήλθε ο θάνατος.
ια. Προστίθενται οι µνηµονευόµενοι περιορισµοί στο
ύψος της δικαιούµενης από µεταβίβαση σύνταξης, οι οποίοι έχουν σχέση µε τη διαφορά ηλικίας των συζύγων
και τη διάρκεια του γάµου τους.
ιβ. Επαναδιατυπώνεται η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, που αναφέρεται στην προσµέτρηση του ελάχιστου χρόνου σπουδών των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και ορίζεται ότι, η ρύθµιση αυτή
εφαρµόζεται και στους στρατιωτικούς εν γένει που έχουν πρωτοασφαλιστεί µετά την 1.1.1993.
ιγ. Απλοποιείται η διαδικασία της αναγνώρισης ως συντάξιµης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων νπδδ και οτα, σε άλλα νπδδ.
ιδ. Καταργείται η διάταξη που προβλέπει την αναστολή της σύνταξης των γιατρών του ΕΣΥ όταν µετά τη συνταξιοδότησή τους ασκούν το επάγγελµα. (Η διάταξη έχει κριθεί αντισυνταγµατική από το Ε.Σ.).
ιε. Δίνεται η δυνατότητα στις άγαµες ή διαζευγµένες
θυγατέρες, όταν αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης τους λόγω εισοδήµατος, να διατηρήσουν την υγειονοµική περίθαλψη του Δηµοσίου, εφόσον δεν έχουν δικαίωµα περίθαλψης από άλλο φορέα και καταβάλλουν
εξ ιδίων τις σχετικές κρατήσεις.
ιστ. Λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική
του θέση, ο χρόνος που διανύεται σε θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ν.π.δ.δ., ύστερα από σχετική επιλογή του Ειδικού Συµβουλίου Προϊσταµένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης συνταξιοδοτούνται ως Γενικοί Διευθυντές, εφόσον πληρούν
τις σχετικές προϋποθέσεις.
ιζ. Παρέχεται η δυνατότητα και στους αναφερόµενους
υπαλλήλους (δηµοσίων επιχειρήσεων, κρατικών, νπιδ
κ.λπ.) να διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται, σε περίπτωση µεταφοράς ή ένταξή τους σε άλλους φορείς µε διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς.
ιη. Με τις παραγράφους 12, 13 και 14 επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3896/2010 και του

άρθρου 44 παρ.10 και 11 του ν. 3986/2011, προκειµένου
κατά το µέρος που αφορούν σε συνταξιούχους του Δηµοσίου, να περιβληθούν τον Συνταγµατικό τύπο (γνωµοδότηση του Ε.Σ.).
(άρθρο 9)
3. Τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3232/2004, που αναφέρεται στη συνταξιοδότηση των διαζευγµένων σε
περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, στα εξής
κατά βάση σηµεία:
- Η προϋπόθεση για το δικαίωµα στη σύνταξη που απαιτεί 15 έτη έγγαµου βίου µέχρι τη λύση του γάµου µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, περιορίζεται στο 10 έτη
έγγαµου βίου.
- Η προϋπόθεση για το δικαίωµα στη σύνταξη που απαιτεί το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ετήσιο ύψος της σύνταξης των
ανασφαλίστων υπερηλίκων του Ο.Γ.Α., αυξάνεται ώστε
να µην υπερβαίνει το διπλάσιο συγκεκριµένης σύνταξης
του Ο.Γ.Α..
- Το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης του/της
διαζευγµένου/ης προσδιορίζεται ως εξής:
α) Εάν ο γάµος είχε διαρκέσει 10 έτη και υπάρχει χήρος ή χήρα, η µεταβιβαζόµενη σύνταξη επιµερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και κατά 25% στο διαζευγµένο/η. Για κάθε έτος έγγαµου βίου πέραν του δεκάτου και
µέχρι το 35ο, το ποσοστό της χήρας µειώνεται κατά 1%
και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% το µερίδιο της σύνταξης του/της διαζευγµένου/ης.
β) Εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρο ή χήρα ο/η διαζευγµένος/η δικαιούται το ποσό της σύνταξης
που θα εδικαιούτο η χήρα ή ο χήρος.
γ) Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
διαζευγµένων, το αναλογούν ποσό της σύνταξης του
διαζευγµένου/ης επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.
(άρθρο 10)
4.α. Ρυθµίζεται ο φορέας καταβολής της κύριας σύνταξης του τακτικού προσωπικού των πρώην Ταµείων Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ),
καθώς και των συνταξιούχων των Ταµείων αυτών, τα οποία µε το ν.3655/2008 εντάχθηκαν σε άλλους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Χορηγείται νέα 6µηνη αποκλειστική προθεσµία για
την υποβολή αίτησης για αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του χρόνου απασχόλησης συγκεκριµένης κατηγορίας υπαλλήλων ν.π.δ.δ., που από παραδροµή ασφαλίστηκαν στο Δηµόσιο. (Η προηγούµενη
6µηνη προθεσµία δόθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 63
του ν.3863/2010).
γ. Υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.δ.4277/1966 – Συνταξιοδότηση µε δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις) και το προσλαµβανόµενο, από
τις αναφερόµενες ηµεροµηνίες, τακτικό προσωπικό των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία:
- Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ).
- Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).
- Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ).
- Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
- Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
- Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ).
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- Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ).
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στους τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που προέρχονται από την Εταιρεία
Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δηµοσίου (ΕΔΕΜΕΔ), να αναγνωρίσουν ως χρόνο πραγµατικής και
συντάξιµης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ, το
χρόνο κατά τον οποίο ελάµβαναν συγχρόνως σύνταξη
και αποδοχές, µε την προϋπόθεση της άτοκης επιστροφής, σε 36 δόσεις, των ποσών σύνταξης που εισέπραξαν.
ε. Χορηγείται νέα 3µηνη προθεσµία (η προηγούµενη
δόθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 63 του ν. 3863/2010)
για την υποβολή δήλωσης, αναφορικά µε τη διατήρηση ή
µη του προηγούµενου ασφαλιστικού καθεστώτος των υπαλλήλων ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην
περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς τους σε θέσεις Υπηρεσιών και Φορέων που διέπονται από διαφορετικό καθεστώς.
στ. Υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναδροµικά από το διορισµό τους, οι τακτικοί υπάλληλοι του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – ν.π.δ.δ.), που αποτελεί συνέχεια του ΔΙΚΑΤΣΑ.
ζ. Ορίζεται ότι, το προσωπικό του Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που µεταφέρεται σε άλλους Φορείς, διατηρεί το
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, αναδροµικά από της έναρξης ισχύος του άρθρου 16 του ν. 3891/2010.
Το ίδιο ισχύει και για το µεταφερόµενο µε το ν. 3920/
2011 προσωπικό των εταιρειών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ,
ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, σε άλλους φορείς.
(άρθρο 11)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης
Συντάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα:
1. Οι υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων αναδιαρθρώνονται σε πέντε (5) Διευθύνσεις
(από 6 που είναι σήµερα) δύο (2) ανεξάρτητα γραφεία [από ένα (1)] και ένα (1) αυτοτελές γραφείο (που συνιστάται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου), 18 τµήµατα
και επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές τους. (άρθρο 12)
2.α. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας περί ενδίκων µέσων και
προβλέπεται ότι υπόκεινται σε ένσταση στην Επιτροπή
Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων τόσο η πράξη
κανονισµού σύνταξης (που ισχύει) όσο και οι ενέργειες
του αρµόδιου Διευθυντή κατά την εκτέλεση των πράξεων κανονισµού.
β. Μειώνεται σε έξι (6) µήνες (από ένα έτος που ισχύει) η προθεσµία άσκησης όλων των ένδικων µέσων κατά
πράξεων Κανονισµού σύνταξης, τόσο από τον Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης και του Υπουργού των Οικονοµικών, όσο και από τον ενδιαφερόµενο.
(άρθρα 13 και 14)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού τροποποιείται
το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. Ειδικό-

τερα:
1.α. Προστίθεται στις αρµοδιότητες της ΤτΕ η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (σύµφωνα και µε
το άρθρο 1 του ν. 3867/2010), καθώς και των ιδρυµάτων
πληρωµών.
β. Δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
της ΤτΕ έχουν οι κύριοι 25 τουλάχιστον µετοχών, που είναι εγγεγραµµένοι στο ειδικό βιβλίο κατά την έναρξη
της πέµπτης ηµέρας προ της ΓΣ (αντί 3 µήνες προ αυτής).
γ. Το 7µελές Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της
Ελλάδος, που είχε συσταθεί µε την παρ.2 του άρθρου 64
του ν. 3863/2010, δεν συγκροτείται πλέον µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , αλλά µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας.
Επίσης τροποποιείται η σύνθεση αυτού.
δ. Προβλέπεται ότι, όταν εποπτευόµενο από την ΤτΕ
νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται
κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αµοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή,
η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νοµικού προσώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης.
(άρθρο 15)
2. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3862/2010.
(άρθρο 16)
3. Τροποποιούνται διατάξεις του Α κεφαλαίου του
ν. 3867/2010 σχετικά µε την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης κυρίως ως προς τα ακόλουθα σηµεία:
α. Παρέχεται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής η δυνατότητα να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, µετά
από συµβιβαστική µείωση της απαίτησης του ενδιαφερόµενου.
β. Προβλέπεται ότι, για την ικανοποίηση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής του 70% του µέρους της απαίτησης, που δεν αναλαµβάνεται από ανάδοχο, το Ελληνικό
δηµόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό
Κεφάλαιο Ζωής µέχρι του συνολικού ποσού των
200.000.000 ευρώ µε την έκδοση και παράδοση, αντί µετρητών, οµολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του
δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις µε
περίοδο χάριτος οκτώ ετών. Από την ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το δηµόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του
Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις
εισφορές προς αυτό. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
(άρθρο 17)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται
φορολογικά και Τελωνειακά θέµατα. Ειδικότερα:
1.α. Δίνεται προθεσµία, µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, για
την υποβολή αρχικών ή συµπληρωµατικών δηλώσεων
για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν µέχρι το οικονοµικό
έτος 2010, τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίµου. (Με την υποβολή των ανωτέρω αρχικών ή συµπληρωµατικών δηλώσεων δεν έχουν εφαρµογή οι περιορισµοί, σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών από τις
Δ.Ο.Υ. για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων µε-
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ταβίβασης ακινήτων).
β. Επίσης, η ίδια προθεσµία δίνεται για την υποβολή
δηλώσεων τια τις εξής φορολογίες:
- Φ.Π.Α.
- Αυτοτελούς φορολογίας εισοδήµατος από εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων, κινητών αξιών, αποζηµιώσεων
απόλυσης κ.λπ.
- Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας
των ακινήτων.
- Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, τέλους καρτοκινητής
και κινητής τηλεφωνίας.
- Τελών χαρτοσήµου.
- Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται για
τις κάθε είδους αµοιβές, αποδοχές και αποζηµιώσεις.
- Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
- Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου
τραπεζικών εργασιών.
- Φόρου µεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών
κ.λπ.
Στις συγκεκριµένες δηλώσεις υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% εάν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι 31.12.2009 και 3% εάν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1.1.2010 και η προθεσµία υποβολής
της δήλωσης έει λήξει µέχρι την κατάθεση του υπό ψήφιση νόµου, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Εάν
ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος.
Καθορίζεται ο χρόνος καταβολής του φόρου και προβλέπονται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από τις ανωτέρω ρυθµίσεις.
γ. Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2011, ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται
το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2012.
δ. Καταργούνται από 1.9.2011 οι διατάξεις του άρθρου
4 του ν.3610/2007, σχετικά µε τα κίνητρα εθελοντικής
συµµόρφωσης.
ε. Η επίλυση των φορολογικών διαφορών, ύστερα από
τον έλεγχο από το γραφείο του φακέλου της υπόθεσης
του επιτηδευµατία, µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, εφόσον
δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ’, στ΄ και θ’ του ίδιου άρθρου. Η επίλυση
των διαφορών ενεργείται πριν από την έναρξη του ελέγχου µε την αποδοχή από τον υπόχρεο του σχετικού µε
την περαίωση Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή του.
Το ίδιο εκκαθαριστικό σηµείωµα µπορεί να υποβάλει
και µόνος του ο φορολογούµενος µέχρι 31 Οκτωβρίου
2011.
στ. Ρυθµίζονται τα χρέη των πρωτοβάθµιων και των
δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α, των νοµικών προσώπων και των
επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των
συνδέσµων Ο.Τ.Α., που βεβαιώθηκαν µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2010 στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ),
ή στα Τελωνεία του Κράτους και κατέστησαν ληξιπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ακολούθως:
µε την εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθµιζόµενου πο-

σού στα πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης παρέχεται το
ευεργέτηµα έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τους πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους,
προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιµα που έχουν συµβεβαιωθεί µε την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή, καθώς
και απαλλαγής σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, µε την καταβολή του ρυθµιζόµενου ποσού σε µέχρι
σαράντα οκτώ (48) συνεχείς µηνιαίες δόσεις, παρέχεται
το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
πρέπει να κατατεθεί µέχρι και τις 31.10.2011 στην αρµόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη.
Προβλέπεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων, το συνολικό ποσό κάθε µίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1.000) ευρώ.
Ορίζεται ποιες οφειλές υπάγονται υποχρεωτικά στη
ρύθµιση και ποιες µόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη.
Στη ρύθµιση µπορούν να υπάγονται και τα χρέη προς
το Δηµόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών που
θα βεβαιώνονται µεταγενέστερα, καθώς και µετά από
φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο ή φορολογική περίοδο µέχρι και 31.12.2010, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς και οφειλές
της ως άνω περιόδου των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης.
Περιγράφονται οι συνέπειες της ρύθµισης.
Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται
σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθµιση, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αυτής και
για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και
δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη
λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τους πρωτοβάθµιους και τους δευτεροβάθµιους Ο.Τ.Α, τα νοµικά πρόσωπα, και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και τους συνδέσµους ΟΤΑ για την καταβολή µέρους της οφειλής τους
δεν δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής, αλλά το σύνολο αυτής.
Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθµιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης επιβαρύνεται µε τις κατά µήνα προβλεπόµενες, σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
Η µη καταβολή τριών (3) συνεχών µηνιαίων δόσεων
της ρύθµισης, καθώς και η µη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα έχει ως συνέπεια
για το υπόλοιπο της οφειλής: αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, ββ) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης και γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
ζ. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
να βεβαιώνεται οίκοθεν, ο αναλογούν φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής
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κ.λπ. Τα ποσά που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις, οι οποίες δεν
µπορεί να είναι µικρότερες των 300 ευρώ. Σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι µειώνονται κατά
40%
η. Προστίθεται ως εναλλακτικός τρόπος ενηµέρωσης
του υπόχρεου για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων σχετικά µε την περιουσιακή
του κατάσταση και τη φορολογητέα αξία της, η πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρµογή, που λειτουργεί η
ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονοµικών.
θ. Εισάγονται νέες διατάξεις στο άρθρο 9 του ν.δ.356/
1974 (Αναγκαστικά µέτρα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων) και προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί, προκειµένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των
δηµοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές
εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με όµοια απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης, ο τρόπος της αµοιβής κ.λπ..
(άρθρο 18)
2.α. Ορίζεται ότι, επαγγελµατικά πλοία αναψυχής του
ν. 2743/1999, τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ πριν τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια επαγγελµατικού πλοίου έπαυσε ή
παύει µε οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται
τέλη εκπρόθεσµου καταβολής, πρόστιµα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη τελωνειακή νοµοθεσία, λόγω της
χρησιµοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς υπό τους οριζόµενους όρους και προϋποθέσεις.
β. Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις προτεινόµενες ρυθµίσεις έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη άδεια, καταβάλλονται ταυτόχρονα
µε τον αναλογούντα ΦΠΑ αξίας του σκάφους και δασµοί
και φόροι που αναλογούν στα καύσιµα, λιπαντικά και
λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής, από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια έως
το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην προτεινόµενη ρύθµιση. Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν.2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας, εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως τους, διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, εντός της οριζόµενης
προθεσµίας.
Με την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης καταβάλλονται ταυτόχρονα µε τον αναλογούντα ΦΠΑ και οι
φόροι που αναλογούν στα καύσιµα κ.λπ..
γ. Για τον υπολογισµό του ΦΠΑ εφαρµόζεται ο οριζόµενος συντελεστής και ορίζεται πως διαµορφώνεται η
φορολογητέα αξία.
δ. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν.2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
ε. Κατά την παύση ισχύος της άδειας επαγγελµατικού
πλοίου αναψυχής, η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου πολυτελείας γεννάται και ο φόρος
καθίσταται απαιτητός εφόσον το πλοίο έτυχε απαλλα-

γής από το ΦΠΑ κ.λπ.
Με κ.υ.α., καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
(άρθρο 19)
3.α. Ορίζεται ότι, καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισµού κινητήρα µέχρι και 2.000
κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 96/69 ΕΚ κ.λπ., που τελωνίζονται µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής της υπό ψήφιση
διάταξης, µε καταβολή ολόκληρου του προβλεπόµενου
από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν. 2960/
2001, τέλους ταξινόµησης από επίσηµους διανοµείς ή εµπόρους αυτοκινήτων, εφόσον µεταβιβάζονται για ταξινόµηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυροµένου
της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόµησης που
προκύπτει κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων των προαναφεροµένων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόµησης επιστρέφεται κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 32
του ν. 2960/2001 (περί αχρεωστήτως εισπραχθέντα) µετά από αίτηση στην αρµόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόµησης. Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα οριζόµενα δικαιολογητικά.
β. Παρατείνεται µέχρι και την 30.12.2011 (έληξε
29.6.2011) η προθεσµία της παρ.2 του άρθρου 30 του
ν. 3943/2011 σύµφωνα µε την οποία, τα οριζόµενα επιβατικά αυτοκίνητα, εξακολουθούν να υπάγονται στους
συντελεστές τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται
στην παρ.2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, υπό την
προϋπόθεση ότι µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία
τελωνιστούν και καταβληθούν γι’ αυτά, οι οφειλόµενες
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και επιβατικά οχήµατα
και αυτοκίνητα τύπου jeep που πληρούν τις προδιαγραφές µεταγενέστερης της Οδηγίας 98/69/ΕΚ οδηγίας, για
τα οποία από 30.6.2011 και µέχρι την έναρξη εφαρµογής
του υπό ψήφιση νόµου έχει καταβληθεί το τέλος ταξινόµησης και έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά είσπραξης.
(άρθρο 20)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται
διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα:
1. Προβλέπονται:
- η µείωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό
ψήφιση νόµου, των µισθωµάτων που καταβάλει το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οριζόµενοι φορείς του δηµοσίου τοµέα για τη µίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος της χρήσης Ιουλίου 2010.
- η απαγόρευση οποιασδήποτε αναπροσαρµογής των
ανωτέρω µισθωµάτων µέχρι 30.6.2013.
- οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µείωση αυτή και οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί το ποσοστό µείωσης του µισθώµατος να είναι µικρότερο από το
ανωτέρω οριζόµενο.
(άρθρο 21)
2. Κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχει κριθεί ότι δεν
συµβιβάζονται µε το άρθρο 107 ΣΛΕΕ δυνάµει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακτώνται µε τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
(άρθρο 22)
3.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Οικονοµικών, οργανική
µονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης µε τίτλο «Υπηρεσία Σχε-
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διασµού και Παρακολούθησης της εφαρµογής των Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής» υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών.
β. Η ανωτέρω Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4)
τµήµατα, µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες και στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων αυτής.
(άρθρο 23)
4.α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β
και Γ του ν. 2190/1994, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο πλήρωσης θέσεων στο Δηµόσιο Τοµέα και τη διαδικασία
προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ, οι ειδικοί ερευνητές και επιστήµονες συνεργάτες που εξυπηρετούν το Συµβούλιο
Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων.
β. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου καταργείται η προβλεπόµενη από το άρ.64 παρ. 4 του
ν. 1943/1991 επιδότηση αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας
στους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και
ο.τ.α., καθώς και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου
δικαίου, που τοποθετούνται ή µετατίθενται ή µετατάσσονται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής.
γ. Τέλος, ρυθµίζεται ο τρόπος είσπραξης της ειδικής
εισφοράς της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 για
το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 έως 31.7.2011.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ, επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή
άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών, κ.λπ.
(άρθρο 24)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αγορά παιγνίων. Ειδικότερα:
1. Καθορίζεται η έννοια των όρων που αναφέρονται
στις επιµέρους διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου σχετικά µε ρύθµιση θεµάτων της αγοράς παιγνίων και το πεδίο εφαρµογής τους. Μεταξύ άλλων ορίζονται ως :
α. «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια» : τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται, αποκλειστικά ή κατά
κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του
παίκτη και διενεργούνται σε δηµόσιο χώρο αποκλειστικά
για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το
αποτέλεσµα αυτών να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε
µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη.
β. «Τυχερά παίγνια»: τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται τουλάχιστον εν µέρει από την τύχη και
αποδίδουν στον παίκτη οικονοµικό όφελος. Ως τυχερά
παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια
που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµα
των οποίων συνοµολογείται στοίχηµα µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε
µορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «µικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύµφωνα µε τις διατάξεις του

β.δ. 29/1971, µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου, ενώ τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχηµα.
γ. Στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου δεν
εµπίπτουν τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο
και από τις εταιρείες Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) και Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), για τις οποίες εφαρµόζονται οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις.
(άρθρα 25 – 26)
2. Απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διοικητικής άδειας για τη διεξαγωγή και εκµετάλλευση παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, ενώ και τρίτοι
µη κάτοχοι άδειας µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να λειτουργούν και να εκµεταλλεύονται παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
Επίσης, τα παίγνια και τα παιγνιοµηχανήµατα πρέπει να
είναι πιστοποιηµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό
ψήφιση νόµου.
(άρθρο 27)
3.α. Μετονοµάζεται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών (Ε.Ε.Ε.Τ.Π.) του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004, σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία αποτελεί την αρµόδια αρχή για
την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία
και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκµετάλλευσης παιγνίων
(σύµφωνα µε το ν. 3229/2004 η Ε.Ε.Ε.Τ.Π. είναι διοικητική αρχή, εποπτευόµενη από το Υπ. Οικονοµικών).
β. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
«Συµβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων», και καθορίζεται το
έργο και η σύνθεσή των µελών της.
γ. Διευρύνονται οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., σε σχέση µε τις αντίστοιχες της Ε.Ε.Ε.Τ.Π. Συγκεκριµένα προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει µέρος ή και το σύνολο του ελέγχου των παιγνίων
σε εταιρείες.
δ. Αυξάνονται, κατά τριάντα (30) οι θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού και κατά δέκα (10) οι θέσεις επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. Έτσι, οι συνολικές
θέσεις του µόνιµου διοικητικού προσωπικού ανέρχονται
σε 60 και του επιστηµονικού προσωπικού σε 20.
Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η µισθοδοσία, πρόσθετα επιδόµατα ή
αποζηµιώσεις των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν
την Ε.Ε.Ε.Π..
ε. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη θητεία, στα
κωλύµατα και στα ασυµβίβαστα του Προέδρου και των
µελών της Ε.Ε.Ε.Π. και συγγενών τους. Προβλέπεται η
παύση της θητείας και η επιβολή προστίµου, ίσου µε το
δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, στα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π. που
παραβαίνουν διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου
στ. Επανακαθορίζονται οι πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. οι οποίοι
εφεξής είναι:
αα) ποσοστό επί της συµµετοχής του Δηµοσίου στα έσοδα τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της
δραστηριότητας του κατόχου της άδειας για όλα τα τυχερά παίγνια, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ββ) τα οριζόµενα διοικητικά τέλη.
(σήµερα πόροι της ΕΕΕΠ είναι ποσοστό 0,1 % από τη
συµµετοχή του Δηµοσίου σε κάθε τυχερό παιχνίδι, τα
πρόστιµα που επιβάλλονται από την Επιτροπή και πόροι
προερχόµενοι από την Ε.Ε. και από διεθνείς οργανισµούς).
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γγ) Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για
το πρώτο έτος λειτουργίας της.
δδ) Σε περίπτωση ελλείµµατος του προϋπολογισµού
της Ε.Ε.Ε.Π., και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών χορηγούνται σε αυτήν έσοδα και πιστώσεις
που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό. Σε περίπτωση πλεονάσµατος και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν µέρει στο Δηµόσιο.
(άρθρο 28)
4. Με π.δ. κατόπιν προτάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισµός της Ε.Ε.Ε.Π., ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και ο Κώδικας Δεοντολογίας
Παιγνίων, και καθορίζονται τα θέµατα που ρυθµίζονται από τις επιµέρους διατάξεις τους.
(άρθρο 29)
5. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στο Πληροφορικό
Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), και µεταξύ
άλλων ορίζεται ότι:
α. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα γίνεται αποκλειστικά µέσω τερµατικών συνδεδεµένων δικτυακά µε Κεντρικά Πληροφορικά Συστήµατα
(Κ.Π.Σ.), τα οποία συνδέονται µε το Π.Σ.Ε.Ε.
β. Η τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, που συνδέονται µέσω Κ.Π.Σ. µε το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από
τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, επί ποινή καταβολής προστίµου ή ανάκλησης της
αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π..
(άρθρο 30)
6. Ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) το ελάχιστο
αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους στα τυχερά παιχνίδια,
και ρυθµίζονται µεταξύ άλλων θέµατα που αφορούν το
µέγιστο ποσό κέρδους, που αποδίδει κάθε µορφή τυχερού παιγνίου, τον τρόπο καταβολής του κέρδους στον
παίκτη κλπ.
(άρθρο 31)
7. Προβλέπονται:
α. οι όροι συµµετοχής των παικτών στα τυχερά παίγνια και οι τρόποι προστασίας των αα) ανηλίκων, ββ) ηλικίας 18–21 ετών και γγ) αυτοαποκλειόµενων.
β. η έκδοση ατοµικής κάρτας παίκτη για τη συµµετοχή
σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, έτσι ώστε να διαπιστώνονται
στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), και να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισµοί
που θέτει ο ίδιος ο παίκτης
γ. η διαδικασία γνωστοποίησης, στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύστασης και
λειτουργίας αρχείου και η τήρηση απορρήτου και εχεµύθειας αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επιβολή
διοικητικών κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν το απόρρητο των στοιχείων ή την υποχρέωση εχεµύθειας και ορίζεται ότι αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π, έχει µόνο
το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτό, το
οποίο έχει οριστεί µε πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και το
προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.
δ. ο τρόπος εµπορικής επικοινωνίας σχετικά µε τα παίγνια, η υποχρέωση σήµανσης τόσο του καταστήµατος
διεξαγωγής παιγνίων όσο και των ίδιων των παιγνιοµηχανηµάτων, υπό την επιφύλαξη της επιβολής κυρώσεων
στους υπεύθυνους των καταστηµάτων που διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόµων
που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, καθώς και
το έντυπο προγράµµατος για τη διεξαγωγή κάθε τυχερού παιγνίου.
(άρθρα 32 – 37)

8.α. Η διεξαγωγή όλων των µορφών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων.
β. Η συµµετοχή των παικτών γίνεται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν ατοµικό ενσωµατωµένο
ειδικό απαραβίαστο φορολογικό µηχανισµό αυτόµατης
καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων.
γ. Οι κάτοχοι των αδειών εκµετάλλευσης τεχνικώνψυχαγωγικών παιγνίων είναι ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα, µε τη µορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας που φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994 όπως ισχύουν κάθε φορά.
δ. Αναφέρονται οι πράξεις για τις οποίες τα φυσικά
πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα
προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα διοίκησης ή διαχείρισης των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα.
(άρθρο 38)
9. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α. στην αδειοδότηση για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
- Από το σύνολο των παιγνιοµηχανηµάτων, χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µια άδεια
στην ΟΠΑΠ ΑΕ για 16.500 παιγνιοµηχανήµατα. Από τα
ανωτέρω τα 15.000 θα εγκατασταθούν αποκλειστικά στα
πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ και τα 1.500 στα πρακτορεία
της ΟΔΙΕ ΑΕ µετά την εκχώρηση της εκµετάλλευσης
τους από την ΟΠΑΠ ΑΕ στην ΟΔΙΕ ΑΕ..
- Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίµηµα
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το τίµηµα αυτό καταβάλλεται εξολοκλήρου µε τη χορήγηση της άδειας.
- Τη δυνατότητα της χρονικής επέκτασης της άδειας
µε την καταβολή νέου τιµήµατος.
- Τη δυνατότητα επίσης, παραχώρησης από την ΟΠΑΠ
ΑΕ σε τρίτους σχετικής άδειας έναντι ανταλλάγµατος.
β. στην πιστοποίηση των καταστηµάτων εντός των οποίων διενεργούνται τεχνικά-ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το χώρο: αα. παράβολο µε την αίτηση για την πιστοποίηση, και
ββ. ετήσιο τέλος λειτουργίας του καταστήµατος, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
γ. στην πιστοποίηση των παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων από την Ε.Ε.Ε.Π. Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό
ή τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που
παίζεται σε παιγνιοµηχάνηµα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίων πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει µεταξύ άλλων και παράβολο. Η ίδια διαδικασία απαιτείται και για τα προς εγκατάσταση παιγνιοµηχανήµατα µέσω των οποίων είναι δυνατή η διενέργεια
των προαναφερόµενων παιγνίων.
(άρθρα 39 – 44)
10.α.Επιτρέπεται, εντός της ελληνικής επικράτειας, η
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, µόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προκηρύσσονται 15 έως 50 άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου, οι οποίες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό.
Η εν λόγω άδεια έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την
κατακύρωση και περιλαµβάνει όρους, υπό τους οποίους
ασκείται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται. Επί-
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σης παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής της για ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα ύστερα από αίτηση του αναδόχου υπό την προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης των όρων της αδείας και την πρόταση εύλογου τιµήµατος.
(άρθρο 45)
11.α. Επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, µε καταβεβληµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 Ευρώ να
συµµετέχουν σε διεθνή διαγωνισµό για τη χορήγηση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν τα µέλη των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων ή εταίρων.
β. Η συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό για τη χορήγηση της προαναφερόµενης άδειας προϋποθέτει κατάθεση
εγγυητικής επιστολής 100.000 Ευρώ από τράπεζα που
είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, κ.λπ.
(άρθρο 46)
12. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α. τις υποχρεώσεις που διέπουν τους κατόχους της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
(για χορήγηση της εν λόγω άδειας προβλέπεται η καταβολή σχετικού τιµήµατος και προκαταβολή ποσού έναντι
της συµµετοχής του Δηµοσίου, κ.λπ.),
β. τις απαγορεύσεις για το στοίχηµα, τη δηµιουργία
και λειτουργία ιστοτόπων από µη κατόχους άδειας, τη
λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχηµάτων,
γ. τις µεταφορές χρηµάτων. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών µε καταστατική έδρα ή έδρα πραγµατικής διοίκησης
ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να πραγµατοποιούν πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης
κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά
παίγνια στους λογαριασµούς που τηρούν σε αυτά παράνοµοι πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου,
όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο που τηρεί η
Ε.Ε.Ε.Π. Στο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που παραβαίνει
τα διαλαµβανόµενα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόµως και
κατ’ ελάχιστον ίσο µε πεντακόσια (500) ευρώ.
(άρθρα 47 – 49)
13. Ορίζονται τα παράβολα, τέλη, η συµµετοχή του
Δηµοσίου στα έσοδα, καθώς και οι πάσης φύσεως επιβαλλόµενοι φόροι. Ειδικότερα:
α. Για τη διεξαγωγή και λειτουργία τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, καταβάλλονται:
αα) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή
την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα µε τον αριθµό των
παιγνιοµηχανηµάτων και τον πληθυσµό του τόπου εγκατάστασής τους,
ββ) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, ανάλογα µε τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων και τον
πληθυσµό του τόπου εγκατάστασής τους.
β. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω
του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών καταβάλλονται:
αα) παράβολο για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό χορήγησης αδειών,
ββ) το τίµηµα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία,
γγ) ποσό έναντι της συµµετοχής του Δηµοσίου στα έσοδα των τυχερών παιγνίων, σε περίπτωση ανανέωσης

άδειας.
γ. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιοµηχανηµάτων και των καταστηµάτων στα οποία διεξάγονται
τεχνικά-ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα καταβάλλονται:
αα) παράβολο µε την υποβολή της αίτησης,
ββ) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιοµηχανήµατος ή καταστήµατος.
δ. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα µητρώα της
Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων καταβάλλεται:
αα) παράβολο µε την υποβολή της αίτησης,
ββ) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής.
ε. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα
καθορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί του µικτού
κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από
την εκµετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της
άδειας για όλα τα τυχερά παίγνια. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο κάθε τρίµηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και
τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Ο κάτοχος άδειας, σε περίπτωση
που έχει παραχωρήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον φορέα
εκµετάλλευσης για την καταβολή της προαναφερόµενης
συµµετοχής.
Με κ.υ.α. καθορίζεται µέρος των εσόδων αυτών, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές.
στ. Επί ιπποδροµιών και συναφών στοιχηµάτων επιβάλλεται στο ποσό που αποµένει µετά τη διανοµή των
κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συµµετοχής
του Δηµοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδροµιακών φορέων.
ζ. Τα ανωτέρω καταβαλλόµενα ποσά, θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδηµα αυτών προσδιορίζεται λογιστικά, ή από τα
συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που
το καθαρό εισόδηµα αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2238/1994. Τα παραπάνω καταβαλλόµενα ποσά δεν συµψηφίζονται µε άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται.
η. Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση
των εν λόγω παιγνίων, φορολογούνται µε τις γενικές
διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος.
θ. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα, ή µέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φόρο,
ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%), κατά τις διατάξεις του ν. 2961/2001. Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε µήνα στο Δηµόσιο από τους κατόχους αδειών.
ι. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται:
αα) τα ποσά των παραβόλων, τελών και συµµετοχών,
καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα
είσπραξης και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των
προαναφεροµένων,
ββ) όλα τα έγγραφα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα,
για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δηµοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατά-
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ξεις.
(άρθρο 50)
14. Προβλέπονται:
α. Οι διοικητικές κυρώσεις, που δύνανται να επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης ρυθµίσεων του Κεφαλαίου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να επιβάλει κατ’ αποκοπή πρόστιµο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση
ή και ανά παιγνιοµηχάνηµα, ανάλογα µε τη βαρύτητα και
τη συχνότητα της παράβασης.
Επίσης επιβάλλεται πρόστιµο:
- πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως επτά χιλιάδων
(7.000) Ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση σε όποιον
διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς ατοµική κάρτα παίκτη,
- χίλια (1.000) Ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση σε όσους παραβαίνουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οριζόµενες διατάξεις,
- που ορίζεται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου
που επιτρέπει την πρόσβαση σε παράνοµους παρόχους
τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
- χίλια (1.000) Ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά διαπιστωµένη παράβαση σε όσους παραβαίνουν
τις οριζόµενες υποχρεώσεις και
-εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ έως και πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) Ευρώ σε όσους κατόχους αδειών δεν
εγκαθιστούν τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου που να
συνδέεται µέσω Κ.Π.Σ. µε το Ε.Ε.Ε.Π.
β. Οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηµατικές ποινές, ύψους από 5.000 έως 500.000 ευρώ, που δύναται να επιβληθούν σε όποιον διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει
την απαιτούµενη προς τούτο άδεια σε όποιον µετέχει σε
τυχερό παίγνιο το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια από
την Ελληνική Δηµοκρατία κ.λπ.
γ. Η κατάσχεση και µετά την έκδοση αµετάκλητης ποινικής απόφασης, δήµευση του πάσης φύσεως τεχνικού
εξοπλισµού και των παιγχνιοµηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση των προαναφερόµενων αδικηµάτων.
δ. Η δυνατότητα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων από
ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
(άρθρα 51 – 53)
15. Ορίζονται οι τελικές και µεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριµένα:
α. Μέσα σε έξι (6) µήνες από το διορισµό των µελών
της Ε.Ε.Ε.Π., τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη
διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της
εθνικής νοµοθεσίας, λαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες
πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από διατάξεις του υπό ψήφιση κεφαλαίου, άλλως, εφαρµόζονται
οι οριζόµενες κυρώσεις.
β. Απαλείφεται από τις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. ο έλεγχος της µη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου.
γ. Επανακαθορίζεται στο εικοστό πρώτο (21), αντί του
εικοστού τρίτου (23) που ισχύει, το έτος ηλικίας που
πρέπει να έχουν συµπληρώσει τα άτοµα προκειµένου να
τους επιτραπεί η είσοδος στα Καζίνο.
δ. Διευρύνεται η απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για το σύνολο των κρατικών λαχείων
και των τυχερών παιγνίων και στοιχηµάτων που διεξάγο-

νται από τις εταιρείες ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς
και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου [σήµερα η απαλλαγή αυτή περιορίζεται στην παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και των λαχείων του λαχειοφόρου αµοιβαίου στοιχήµατος (SWEEPSTAKES)].
ε. Καταργούνται διατάξεις των άρθρων 19 και 23 παρ.
2 και 3 του ν. 3229/2004 σχετικά µε τους πόρους λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Τ.Π., την επανασύσταση της Διεύθυνσης Καζίνο στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και την κατάργηση του τµήµατος Καζίνο της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου.
(άρθρο 54)
Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 26.000 ευρώ που
αναλύεται σε:
α. 4.000 ευρώ περίπου, από τη σύσταση Υπηρεσίας
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της Εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής στο Υπουργείο
Οικονοµικών.
(άρθρο 23)
β. 22.000 ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των
λειτουργικών εξόδων της επανασυνιστώµενης Διεύθυνσης Καζίνο στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
(άρθρο 54 παρ.15)
2. Ετήσια δαπάνη απροσδιόριστη και µη σηµαντική από
την επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων που ισχύουν για
τους βαριά ανάπηρους στην οριζόµενη κατηγορία προσώπων.
(άρθρο 9 παρ.1β)
3. Ετήσια δαπάνη από την ευνοϊκότερη ρύθµιση κατά
τη µεταβίβαση σύνταξης στους διαζευγµένους µετά τον
θάνατο των πρώην συζύγων τους κ.λπ.
(άρθρο 10)
4. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 44.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού της προαναφερόµενης οργανικής µονάδος στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. (άρθρο 54 παρ.15)
5. Εφάπαξ δαπάνη από την επιχορήγηση, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, της Ε.Ε.Ε.Π.
(άρθρο 28 παρ.7)
6. Δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης της έρευνας
για τον εντοπισµό περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και τη διασφάλιση της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, σε ελεγκτικές εταιρείες
ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από το περιεχόµενο της υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί και από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός αναθέσεων, αποτελέσµατα έρευνας κ.λπ.) και αντιρροπείται από τη διασφάλιση είσπραξης των δηµοσίων εσόδων για τα οποία θα ανατίθενται οι σχετικές έρευνες.
(άρθρο 18 παρ.9)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Την καταβολή αποζηµίωσης για την αναγκαστική
διακοπή της λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων,
η αποµάκρυνση των οποίων επιβάλλεται από πολεοδοµικές ή περιβαλλοντικές ρυθµίσεις.
(άρθρο 7 παρ. 5)
β. Τη συγκρότηση εννεαµελούς Επιτροπής για την διατύπωση γνώµης ως προς την εκτέλεση προσωρινών ή
µόνιµων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα κ.λπ. και από
τη δυνατότητα υποβοήθησης αυτής από εξειδικευµένους συµβούλους.
(άρθρο 7 παρ. 7)
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γ. τη δυνατότητα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. να αναθέτει τη συλλογή ή επεξεργασία στοιχείων, καθώς και τη
σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85
του ν. 2362/1995.
(άρθρο 24 παρ. 8)
δ. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή πιστώσεων για την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων του προϋπολογισµού της Ε.Ε.Ε.Π.
(άρθρο 28 παρ.8)
8. Εξοικονόµηση δαπάνης από:
α. τη θέσπιση ανώτατου ορίου σύνταξης
(άρθρο 8 παρ.9)
β. τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για τη χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο
(άρθρο 9 παρ.5γ)
γ. τη µείωση κατά µία των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Συντάξεων και κατά τέσσερα των Τµηµάτων της µε
την παράλληλη σύσταση ενός Αυτοτελούς Γραφείου. (Ανέρχεται σε 3.500 ευρώ περίπου).
(άρθρο 12)
δ. την κατάργηση της προβλεπόµενης από το άρ.64
παρ. 4 του ν. 1943/1991 επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας στους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών
(το ύψος του ποσού της εξοικονόµησης εκτιµάται στο
ποσό των 6.000.000 ευρώ περίπου), που τοποθετούνται
ή µετατίθενται ή µετατάσσονται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής.
(άρθρο 25 παρ. 3)
ε. την κατάργηση του τµήµατος Καζίνο στη Διεύθυνση
Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού.
(άρθρο 54 παρ.16)
9. Αύξηση εσόδων από:
α. την παράταση της ηµεροµηνίας παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου.
(άρθρο 18 παρ.2)
β. την ρύθµιση για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. (Η αύξηση αυτή ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 300.000.000 ευρώ)
(άρθρο 19)
γ. την ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων.
(άρθρο 22)
δ. την καταβολή τιµήµατος για τη χορήγηση άδειας
διενέργειας τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα
και µέσω του διαδικτύου. Το ύψος αυτό αναµένεται να
καλύψει σηµαντικό τµήµα των 500.000.000 Ευρώ που αναφέρεται στον ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή
του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» για το 2011 και το ποσό των
225.000.000 ευρώ για το έτος 2012.
(άρθρα 39 παρ.2 και 3 και 54 παρ.4),
ε. τη διεύρυνση του αριθµού των ατόµων, στα οποία επιτρέπεται η είσοδος στα Καζίνο και κατ’ επέκταση τη διεύρυνση του όγκου των παιγνίων
(άρθρο 54 παρ.11),
στ. τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα
που προέρχονται από την εκµετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας διεξαγωγής για όλα τα τυχερά παίγνια. Το ύψος αυτό αναµένεται να καλύψει σηµαντικά το ποσό των 400.000.000 ευρώ που αναφέρεται
στον ν. 3845/2010 για το έτος 2012.
(άρθρο 50 παρ.5),
ζ. τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, από την έκδοση αδειών εκµετάλλευσης τεχνικών – ψυχαγωγικών
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και τεχνικών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου, κ.λπ.
(άρθρα 50 παρ. 9 και 10).
Το ύψος της αύξησης αυτής δεν µπορεί να προσδιοριστεί γιατί εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

10. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Δηµοσίου από
την:
α. Την επιστροφή τυχόν ενίσχυσης ή επιδότησης που
χορηγήθηκε στα υφιστάµενα ξενοδοχειακά καταλύµατα
κατά τα τελευταία πέντε έτη για τα τµήµατα που µεταβιβάζουν ή µισθώνουν µακροχρόνια.
(άρθρο 1 παρ. 6 περ. β)
β. Την καταβολή ειδικής εισφοράς ίσης µε ποσοστό
5% επί της αντικειµενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν στον συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,15 των υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που θα υπαχθούν στο άρθρο 1 του
υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 1 παρ. 6 περ. γ)
γ. Την επιστροφή τυχόν ενίσχυσης ή επιδότησης που
χορηγήθηκε στα οριζόµενα τουριστικά καταλύµατα που
κατεδαφίζονται.
(άρθρο 3 παρ. 2 περ. β)
δ. επιβολή προστίµων στους παραβάτες διατάξεων
του υπό ψήφιση κεφαλαίου (άρθρα 28 παρ.6, 30 παρ.4,
34 παρ.3, 36 παρ.1, 49 παρ.4, 51 και 52 και 54 παρ.4),
ε. απόδοση τυχόν πλεονάσµατος της Ε.Ε.Ε.Π.
(άρθρο 28 παρ.8),
στ. καταβολή τιµήµατος σε περίπτωση ανανέωσης της
άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ ή µέσω του
διαδικτύου
(άρθρο 39 παρ.5 και 45 παρ.6)
ζ. καταβολή παραβόλου για την πιστοποίηση αα) καταστήµατος διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και ββ) κάθε τεχνικού – ψυχαγωγικού παίγνιου που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιοµηχανήµατα κ.λπ.
(άρθρο 44 παρ.2 και 4) και
η. κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις καλής εκτέλεσης
των όρων των σχετικών αδειών.
(άρθρο 47 παρ.11)
11. Διασφάλιση και επίσπευση είσπραξης εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα που δίνεται στους φορολογούµενους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, να υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, Φ.Π.Α., τελών κ.λπ. µε ευνοϊκούς όρους. Τα αναµενόµενα έσοδα από την αιτία αυτή
εκτιµώνται στο ποσό των 150.000.000 ευρώ.
(άρθρο 18 παρ.1)
β. Τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1 – 13 του ν.3888/2010 µεγαλύτερος αριθµός επιτηδευµατιών. Τα αναµενόµενα έσοδα από την αιτία αυτή
εκτιµώνται στο ποσό των 850.000.000 ευρώ.
(άρθρο 18 παρ.4)
12. Ενδεχόµενη αύξηση της περιουσίας του Δηµοσίου
από την περιέλευση, λόγω κατάσχεσης, σ’ αυτό του πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισµού και παιγνιοµηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση αδικηµάτων
κατά τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 47 παρ.10)

Β. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ, ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό).
Δαπάνη από τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και
Πολεοδοµικού Γραφείου εντός αυτής, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί µε το π.δ. που θα εκδοθεί.
(άρθρο 5 παρ.1, 3 και 4)
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Γ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Ετήσια αύξηση εσόδων από την καταβολή ειδικού ετήσιου τέλους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τους
κυρίους τουριστικών καταλυµάτων που έχουν να λειτουργήσουν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 20 ετών και εφόσον δεν επαναλειτουργήσουν εντός 3 ετών.
(άρθρο 3 παρ.1)

ελέγχου των παιγνίων σε εταιρείες. (άρθρο 28, παρ.3).
4. Εφάπαξ δαπάνη από την υλοποίηση του Π.Σ.Ε.Ε.
(άρθρο 30)
5. Αύξηση εσόδων της Ε.Ε.Ε.Π. από τον επανακαθορισµό των πόρων της, το ύψος των οποίων εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (έκδοση σχετικής απόφασης, όγκος κύκλου εργασιών παιγνίων, κ.λπ.).
(άρθρο 28 παρ.7).

Η. Επί του προϋπολογισµού του ΟΔΙΕ Α.Ε. (ν.π.ι.δ. µη
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Δ. Επί του τακτικού προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού των ν.π.δ.δ., καθώς και των ν.π.ι.δ. που ελέγχονται
και χρηµατοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, του προϋπολογισµού των ΟΤΑ, και του προϋπολογισµού των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)

Ετήσια αύξηση των εσόδων του, από την διεύρυνση
του σκοπού λειτουργίας του (εκµετάλλευση παιγνιοµηχανηµάτων).
(άρθρο 39 παρ. 2)

Εξοικονόµηση δαπάνης από την µείωση έως και κατά
20% των µισθωµάτων που καταβάλλουν για τη µίσθωση
ακινήτων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους.
(άρθρο 21)

1. Ετήσια αύξηση των εσόδων από την εκµετάλλευση
παιγνιοµηχανηµάτων.
(άρθρο 39 παρ.2)
2. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε
παιγνιοµηχανήµατα.
(άρθρο 39 παρ.5)

Ε. Επί του κρατικού προϋπολογισµού, και του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.
2, του άρθρου 4, του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την µετατροπή σε
χρηµατικές των ποινών φυλάκισης και την είσπραξη των
χρηµατικών ποινών που τυχόν επιβάλλονται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 47 και 54 παρ.4)

ΣΤ. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Σηµαντική αύξηση εσόδων από την αναπροσαρµογή
των ποσοστών της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που παρακρατείται από τις άνω των 1.700 ευρώ συντάξεις του δηµοσίου, καθώς και από τη θέσπιση παρακράτησης επιπλέον µηνιαίας εισφοράς από τους συνταξιούχους του δηµοσίου που δεν έχουν συµπληρώσει το
60ο έτος της ηλικίας τους.
(άρθρο 9 παρ.13 και 14)

Θ. Επί του προϋπολογισµού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ζ. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π., διοικητική αρχή µε οικονοµική αυτοτέλεια).
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 756.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α. 750.000 ευρώ, από την αύξηση των θέσεων του µόνιµου διοικητικού προσωπικού της ΕΕΕΠ κατά τριάντα
(30) και των θέσεων του επιστηµονικού προσωπικού κατά δέκα (10).
(άρθρο 28, παρ. 4) και
β. 6.000 ευρώ, από την επιµόρφωση του προσωπικού
που θα στελεχώσει τις προαναφερόµενες νέες θέσεις.
(άρθρο 28 παρ.4)
2. Ετήσια δαπάνη από την : α) καταβολή αµοιβής στα
µέλη της συνιστώµενης, στην ΕΕΕΠ, Συµβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων (άρθρο 54 παρ.2) και β) κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Π.Σ.Ε.Ε.
(άρθρο 30)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης, από την Ε.Ε.Ε.Π., µέρους ή και του συνόλου του

1. Ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 26.000 ευρώ που
αναλύεται σε:
α. 4.000 ευρώ περίπου, από τη σύσταση Υπηρεσίας
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της Εφαρµογής των
Προγραµµάτων Οικονοµικής Πολιτικής στο Υπουργείο
Οικονοµικών,
(άρθρο 23)
β. 22.000 ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των
λειτουργικών εξόδων της επανασυνιστώµενης Διεύθυνσης Καζίνο στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού,
(άρθρο 54 παρ.15)
2. Ετήσια δαπάνη απροσδιόριστη και µη σηµαντική από
την επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων που ισχύουν για
τους βαριά ανάπηρους στην οριζόµενη κατηγορία προσώπων,
(άρθρο 9 παρ. ιβ)
3. Ετήσια δαπάνη από την ευνοϊκότερη ρύθµιση κατά
τη µεταβίβαση σύνταξης στους διαζευγµένους µετά τον
θάνατο των πρώην συζύγων τους κ.λπ.
(άρθρο 10)
4. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 44.000 ευρώ περίπου, από
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την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού της προαναφερόµενης οργανικής µονάδος στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, (άρθρο 54 παρ.15)
5. Εφάπαξ δαπάνη από την επιχορήγηση, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, της Ε.Ε.Ε.Π.
(άρθρο 28 παρ.7)
6. Δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης της έρευνας
για τον εντοπισµό περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και τη διασφάλιση της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, σε ελεγκτικές εταιρείες
ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από το περιεχόµενο της υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί και από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός αναθέσεων, αποτελέσµατα έρευνας κ.λπ.) και αντιρροπείται από τη διασφάλιση είσπραξης των δηµοσίων εσόδων για τα οποία θα ανατίθενται οι σχετικές έρευνες,
(άρθρο 18 παρ.9)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Την καταβολή αποζηµίωσης για την αναγκαστική
διακοπή της λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων,
η αποµάκρυνση των οποίων επιβάλλεται από πολεοδοµικές ή περιβαλλοντικές ρυθµίσεις,
(άρθρο 7 παρ. 5)
β. Τη συγκρότηση εννεαµελούς Επιτροπής για την διατύπωση γνώµης ως προς την εκτέλεση προσωρινών ή
µόνιµων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα κ.λπ. και από
τη δυνατότητα υποβοήθησης αυτής από εξειδικευµένους συµβούλους,
(άρθρο 7 παρ. 7)
γ. τη δυνατότητα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. να αναθέτει τη συλλογή ή επεξεργασία στοιχείων, καθώς και τη
σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85
του ν. 2362/1995.
(άρθρο 24 παρ. 8)
δ. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή πιστώσεων για την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων του προϋπολογισµού της Ε.Ε.Ε.Π.
(άρθρο 28 παρ.8)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Β. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (EOT, ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό).
Δαπάνη από τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και
Πολεοδοµικού Γραφείου εντός αυτής, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί µε το π.δ. που θα εκδοθεί,
(άρθρο 5 παρ.1, 3 και 4)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Τ.

Γ. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγγου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π., διοικητική αρχή µε οικονοµική αυτοτέλεια).
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 756.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α. 750.000 ευρώ, από την αύξηση των θέσεων του µόνιµου διοικητικού προσωπικού της ΕΕΕΠ κατά τριάντα
(30) και των θέσεων του επιστηµονικού προσωπικού κατά δέκα (10). (άρθρο 28, παρ. 4) και
β. 6.000 ευρώ, από την επιµόρφωση του προσωπικού
που θα στελεχώσει τις προαναφερόµενες νέες θέσεις,
(άρθρο 28 παρ.4)
2. Ετήσια δαπάνη από την: α) καταβολή αµοιβής στα

µέλη της συνιστώµενης, στην ΕΕΕΠ, Συµβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων (άρθρο 54 παρ.2) και β) κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Π.Σ.Ε.Ε.
(άρθρο 30)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης, από την Ε.Ε.Ε.Π., µέρους ή και του συνόλου του
ελέγχου των παιγνίων σε εταιρείες, (άρθρο 28, παρ.3).
4. Εφάπαξ δαπάνη από την υλοποίηση του Π.Σ.Ε.Ε.
(άρθρο 30)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της εν λόγω Αρχής.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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