ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΓ΄, 2 Δεκεµβρίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Περιστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού,
διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας
και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 3: Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.
4410/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Άρθρο 4: Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων Ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν.
2960/2001
Άρθρο 5: Ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτοποίηση
των αλκοολούχων ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Β στον
ν. 2960/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 6: Μητρώο Δεξαµενών Ενεργειακών Προϊόντων
Άρθρο 7: Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
και δηµοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίµων Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 8: Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε
αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης υγραερίων - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2960/2001
Άρθρο 9: Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε
φορολογικές αποθήκες υγραερίων - Τροποποίηση του
άρθρου 63 του ν. 2960/2001
Άρθρο 10: Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος
γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήµατα
και πλωτά εφοδιαστικά µέσα - Τροποποίηση της υποπερ.
ββ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002.
Άρθρο 11: Φορολογική σήµανση υγρών καυσίµων και
υγραερίων - Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του
ν. 3054/2002
Άρθρο 12: Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α
του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 - Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 3054/2002
Άρθρο 13: Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων
περί εγκατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001.
Άρθρο 14: Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα εισροών - εκροών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 15: Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά µε
την αγορά και τον εξοπλισµό παραγωγής καπνικών προϊόντων - Τροποποίηση του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 16: Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001
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Άρθρο 17: Υποχρέωση εφαρµογής µέτρων δέουσα επιµέλειας - Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν.
2960/2001
Άρθρο 18: Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση του
άρθρου 119Β του ν. 2960/2001
Άρθρο 19: Φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του
Φ.Π.Α. λεπτοκοµµένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισµα - Προσθήκη άρθρου 98Α στον ν. 2960/2001
Άρθρο 20: Κατασχέσεις Καπνικών - Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 21: Επιβολή προστίµων για την παρεµπόδιση
του τελωνειακού ελέγχου - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001
Άρθρο 22: Αυστηροποίηση ποινών λαθρεµπορίας –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν.
2960/2001
Άρθρο 23: Καθορισµός κινήτρων και αµοιβών – Μέτρα
Προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν.
2960/2001
Άρθρο 24: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά µε εµπορεύµατα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη - Προσθήκη
παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 148 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001
Άρθρο 25: Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από
τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Άρθρο 28: Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για
τον Έλεγχο του Καπνού
Άρθρο 28A: Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου
για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.
Άρθρο 29: Δικαιούµενοι εγγραφής στο Μητρώο - Ελάχιστη αµοιβή - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.
4182/2013
Άρθρο 30: Αποποίηση διορισµού - διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο - Τροποποίηση του άρθρου 17
του ν. 4182/2013
Άρθρο 31: Αντικατάσταση - Τροποποίηση του άρθρου
19 του ν. 4182/2013
Άρθρο 32: Παραίτηση - Διαγραφή και επανεγγραφή
στο Μητρώο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.
4182/2013
Άρθρο 33: Διάρκεια αρχικής µίσθωσης - Τροποποίηση
του άρθρου 24 του ν. 4182/2013
Άρθρο 34: Δηµοσιοποίηση οικονοµικών στοιχείων -

Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4182/2013
Άρθρο 35: Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4182/2013
Άρθρο 36: Τµηµατική καταβολή τιµήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 58 του π.δ. 715/1979
Άρθρο 37: Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 38: Υπολογισµός τελών κυκλοφορίας µε βάση
την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.
2948/2001
Άρθρο 39: Υπολογισµός τέλους ταξινόµησης µε βάση
την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Άρθρο 40: Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος
από µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα
που προκύπτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που
µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Προσθήκη του άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)
ΜΕΡΟΣ Δ΄:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41: Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 42: Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
Άρθρο 43: Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών
Άρθρο 44: Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Άρθρο 45: Μεταφορά προσωπικού εντός Οµίλου
Άρθρο 46: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού εντός του Οµίλου
Άρθρο 47: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο
Δηµόσιο
Άρθρο 48: Πολιτική προµηθειών
Άρθρο 49: Αναλογική εφαρµογή στην θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε.
Άρθρο 50: Περί χρηµατοδοτήσεως της παροχής καθολικής υπηρεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.
4053/2012
Άρθρο 51: Σύσταση και λειτουργία
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Δωρεών (e-Δωρεές)
Άρθρο 52: Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείριση Υγειονοµικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 53: Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής για βεβαιωµένες οφειλές - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
Άρθρο 54: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
για την επιστροφή του ηµίσεος ποσού της µείωσης των
µισθωµάτων - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του
ν. 4690/2020
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Άρθρο 55: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
για τις ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντικών
σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Άρθρο 56: Παράταση αναστολής εφαρµογής των υποχρεώσεων των συµβολαιογράφων για τις δηλώσεις µεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν.
4646/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 4652/2020
Άρθρο 57: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για
µισθωτή εργασία αλλοδαπών αξιωµατικών και πληρωµάτων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς
πλόες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
Άρθρο 58: Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου
κατανάλωσης σε επαγγελµατίες αλιείς, κατοίκους µικρών και αποµακρυσµένων νησιών - Τροποποίηση του
άρθρου 78 του ν. 2960/2001
Άρθρο 59: Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
Άρθρο 60: Πρόστιµο για περιπτώσεις διαφυγής δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα ευρώ Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001
Άρθρο 61: Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης- Βάση υπολογισµού και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου-Αντικατάσταση του άρθρου 53Α του
ν. 2960/2001
Άρθρο 62: Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -Τροποποίηση του
άρθρου 83 του ν. 2960/2001
Άρθρο 63: Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών καυσίµων προς εξαγωγή - Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν. 2960/2001
Άρθρο 64: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσµατα - Τροποποίηση παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Άρθρο 65: Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης οχηµάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. - Προσθήκη
παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001
Άρθρο 66: Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχηµάτων Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 4009/2011
Άρθρο 67: Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 381 του
ν. 4512/2018
Άρθρο 68: Ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης οφειλών της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 70: Αποφάσεις Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου για δηµοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών- Τροποποίηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014

Άρθρο 71: Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3086/2002
Άρθρο 72: Απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και τα
τέλη κυκλοφορίας ορισµένων κατηγοριών ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 73: Καταβολή µισθωµάτων κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.- Τροποποίηση
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
Άρθρο 74: Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 75: Ρύθµιση ζητηµάτων ειδικής εκκαθάρισης
δηµοσίων επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς
- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 3717/2008
Άρθρο 76: Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιοµηχανίας
Οχηµάτων Α.Ε., διανοµή πλειστηριάσµατος-Τροποποίηση της παρ. 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005
Άρθρο 77: Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων,
ανάκτηση πιστούµενης από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης -Τροποποίηση της παρ. 25 του άρθρου 14Α του
ν. 3429/2005
Άρθρο 78: Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευστότητας
Άρθρο 79: Αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 80: Περιορισµοί ως προς την πώληση αγαθών
και υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους αποσκοπούν στον
εκσυγχρονισµό του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου,
που έως σήµερα αντιµετωπίζει αποσπασµατικά το ζήτηµα της στρατηγικής και του συντονισµού των εθνικών ελεγκτικών αρχών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
της λαθρεµπορίας, καθώς και στην εισαγωγή νέων, σύγχρονων εργαλείων για την ενδυνάµωση της επιχειρησιακής δράσης στον κρίσιµο τοµέα της καταπολέµησης
του λαθρεµπορίου καυσίµων, αλκοολούχων, καπνικών
και λοιπών προϊόντων στη Χώρα µας.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Με το παρόν Μέρος εισάγονται βελτιώσεις στο ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο για την περιστολή του λαθρεµπορί-
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ου µέσω τροποποιήσεων σε υφιστάµενες διατάξεις, αλλά και νέων ρυθµίσεων αναφορικά µε τον έλεγχο και την
παρακολούθηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου κατανάλωσης και λοιπών ειδών. Ειδικότερα:
α) Ενισχύεται το επίπεδο συντονισµού των αρµόδιων
διωκτικών αρχών, στη διάθεση των οποίων τίθενται νέα
ηλεκτρονικά µητρώα και εργαλεία.
β) Συµπληρώνεται και αυστηροποιείται το ισχύον κυρωτικό πλαίσιο για παραβάσεις λαθρεµπορίας, νοθείας
καυσίµων και υποχρεώσεων σχετικά µε το σύστηµα εισροών εκροών καυσίµων, αλλά και την εγκατάσταση GPS
σε χερσαία και πλωτά µέσα µεταφοράς καυσίµων.
γ) Διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών αρχών, απλουστεύονται οι διαδικασίες καταστροφής καπνικών
και συντοµεύονται οι σχετικές προθεσµίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 3
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού
Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιµετώπιση
του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο
Κατανάλωσης (Φ.Κ.) - Τροποποίηση του άρθρου 6
του
ν. 4410/2016
Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (A΄ 141) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την
αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.)
1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), συστήνεται διυπηρεσιακό όργανο, µε τίτλο
«Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)», το οποίο
λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο µεταξύ των υπηρεσιών για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου προϊόντων
που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).
2. Το Σ.Ε.Κ. είναι δυνατόν να εποπτεύεται από Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεµπορίου,
η οποία συστήνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
3. Όργανο διοίκησης του Σ.Ε.Κ. είναι το Συµβούλιο Διοίκησης.
4. α) Το Συµβούλιο Διοίκησης του Σ.Ε.Κ. αποτελείται
από:
αα) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο,
αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως Αντιπρόεδρο,
αγ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, ως
Γραµµατέα,
αδ) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.,

αε) ένα (1) στέλεχος του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
αστ) έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
αζ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως µέλη.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραµµατέας και τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται από την Κυβερνητική Επιτροπή της παρ. 2. Για την ως άνω επιλογή, προτείνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή αρχές προέλευσης
τρεις (3) υποψήφιοι για κάθε θέση, οι οποίοι διαθέτουν
πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς: στην έρευνα, στον έλεγχο, στη δίωξη,
στον σχεδιασµό στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, στη
διυπηρεσιακή συνεργασία, στη χρήση και διαχείριση
πληροφοριακών συστηµάτων, στη συµµετοχή σε χηµικές
εργαστηριακές αναλύσεις και στην κατάρτιση ή την παρακολούθηση της νοµοθεσίας και των διαδικασιών που
διέπουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..
β) Το έργο του Συµβουλίου συνεπικουρούν είκοσι (20)
υπάλληλοι που προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. α΄, καθώς και από τις λοιπές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι διαθέτουν τριετή
τουλάχιστον εµπειρία σε έναν από τους τοµείς του τελευταίου εδαφίου της περ. α΄.
γ) Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι
που συνεπικουρούν αυτό, πλην αυτών που προέρχονται
από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αποσπώνται, κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.. Η απόσπαση διενεργείται,
µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του ν.
4440/2016 (Α΄ 224) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης αναφορικά µε αποσπάσεις, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Ειδικώς η απόσπαση των υπαλλήλων της περ. β΄
διενεργείται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συµβουλίου Διοίκησης. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και των υπαλλήλων της περ. β΄ που αποσπώνται
κατά τα ανωτέρω, διαρκεί για τρία (3) έτη µε δυνατότητα
άπαξ ανανέωσης για µια ακόµα τριετία. Με όµοια πράξη
µπορεί να διακόπτεται η εν λόγω απόσπαση.
δ) Για τους σκοπούς του παρόντος, το µέλος του Συµβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της περ. β΄, που προέρχονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν αποσπασθεί από άλλους φορείς σε αυτήν, θεωρούνται υπάλληλοί της και διατίθενται µε κοινή απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας µε αποκλειστική απασχόληση στο Σ.Ε.Κ. για την υλοποίηση του έργου του, χωρίς να επηρεάζεται η απόσπασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με όµοια
πράξη µπορεί να διακόπτεται η εν λόγω αποκλειστική απασχόληση στο Σ.Ε.Κ..
ε) Η υπηρεσία στο Σ.Ε.Κ. θεωρείται για κάθε συνέπεια,
ως κανονική υπηρεσία στο σώµα ασφαλείας ή στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται το αποσπώµενο προσωπικό. Η θέση του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης
του Σ.Ε.Κ. λογίζεται, κατά παρέκκλιση του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), ως θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης, µε όλες τις
έννοµες συνέπειες της θέσης αυτής.
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στ) Η γραµµατειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Κ. παρέχεται
από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία διαθέτει για τον σκοπό αυτόν
δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι δεν προσµετρώνται στον
αριθµό των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και των υπαλλήλων της περ. β΄.
5. Το Σ.Ε.Κ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Αποτελεί εθνική µονάδα πληροφοριών για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβασή τους, από και προς τις
αρµόδιες υπηρεσίες που εµπλέκονται στην έρευνα, τον
έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεµπορίου. Αν αρµόδια υπηρεσία διαθέτει πληροφορίες για δράση εγκληµατικής οργάνωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 187 Π.Κ., υποχρεούται να τις διαβιβάσει στο Σ.Ε.Κ. για τον συντονισµό της
σχετικής επιχείρησης, εφόσον για την ασφάλεια της διεξαγωγής της επιχείρησης απαιτείται η εµπλοκή περισσότερων αρµοδίων Υπηρεσιών που δεν θα παρακωλύσoυν ή δυσχεράνουν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Ως εθνική µονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ., λαµβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εµπιστευτικές πληροφορίες, από και
προς άλλα κράτη.
β) Εκπονεί, εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή
της παρ. 2 και συντονίζει στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών
δράσεων, εφόσον οι τελευταίες πραγµατοποιούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας ή και εκτός αυτής, στον
βαθµό που υπάρχει συµφωνία του αρµόδιου κράτους ή
των αρµόδιων κρατών.
γ) Αναλαµβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα,
τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεµπορίου προϊόντων υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. µε ίδιες δυνάµεις ή
µε τη συνεργασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών, όταν αυτό ζητείται από τις εν λόγω υπηρεσίες ή από το ίδιο το
Σ.Ε.Κ.. Αν κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης δύναται να ορίσει επισπεύδουσα υπηρεσία που αναλαµβάνει τον συντονισµό των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών.
δ) Διαβιβάζει τις καταγγελλόµενες – διερευνώµενες ή
διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεµπορίας στις κατά λόγο
αρµοδιότητας εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, µπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα και να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις
προς διαπίστωση των αδικηµάτων λαθρεµπορίας, δασµοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τις εξουσίες προανακριτικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α΄
96).
ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων αρχών, µέσω τακτικών συναντήσεων και συνδράµει
τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες σε θέµατα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης, καθώς και διάθεσης µέσων ελέγχου.
στ) Παρακολουθεί όλες τις κατασχέσεις αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και
καφέ, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρικά θερµαινόµενου προϊόντος καπνού, για τις οποίες
συλλέγει στοιχεία από τις εµπλεκόµενες ελεγκτικές αρχές, προβαίνει σε στατιστική ανάλυση των στοιχείων
αυτών σε συνδυασµό µε την ανάλυση πληροφοριών που
περιέρχονται υπόψη του και των αποτελεσµάτων των
κοινών δράσεων έρευνας και ελέγχου και εξάγει τις
σχετικές τάσεις, µελετά και αξιοποιεί τα αποτελέσµατα
της στατιστικής ανάλυσης για την εκπλήρωση του έργου
του.

Για τον σκοπό αυτόν, δηµιουργείται και λειτουργεί στο
Σ.Ε.Κ. ηλεκτρονική εφαρµογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.. Οι διωκτικές αρχές καταχωρίζουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική
εφαρµογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. του Σ.Ε.Κ. στοιχεία για τις
κατασχέσεις που πραγµατοποιούν στα προϊόντα αυτά.
Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης γνωστοποιούνται στην Επιτροπή της παρ. 2 και στις διωκτικές υπηρεσίες που συµµετέχουν στο Σ.Ε.Κ..
ζ) Εισηγείται διά του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στη διοικητική δοµή της οποίας εντάσσεται, προς την Επιτροπή της
παρ. 2, την προώθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών για
διάθεση του απαιτούµενου προσωπικού, υλικοτεχνικών
υποδοµών, µέσων ελέγχου και µεταφοράς, για πρόσβαση σε πληροφορικά συστήµατα και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την αποτελεσµατική άσκηση του έργου του.
η) Παρέχει τεχνική συνδροµή και συµβουλευτικό έργο
στους αρµόδιους φορείς κατά την ανάληψη νοµοθετικών
πρωτοβουλιών επί θεµάτων που σχετίζονται µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, είτε πρόκειται για εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία είτε για διεθνείς συνθήκες.
θ) Αναπτύσσει και αξιοποιεί, προς εκπλήρωση των
σκοπών του, συνεργασίες µε διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς και ιδιωτικούς φορείς, µε αναγνωρισµένους εκπροσώπους ενώσεων συλλόγων, επιχειρήσεων και παραγωγών της Χώρας, επιστηµονικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήµονες και εξειδικευµένους συµβούλους.
6. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του, τα µέλη του Συµβουλίου και το
προσωπικό του Σ.Ε.Κ.:
α) Αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για
κάθε σύστηµα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί φορολογικού ή
άλλου απορρήτου.
β) Μετέχουν σε σεµινάρια, ηµερίδες, οµάδες εργασίας
στο εσωτερικό και το εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών µε αντικείµενο την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου των προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..
7. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται το Συµβούλιο
Διοίκησης του Σ.Ε.Κ., κατόπιν της επιλογής των µελών
του από την Επιτροπή της παρ. 2.
β) Κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση, τη δοµή, τη
λειτουργία και τις υποδοµές του Σ.Ε.Κ. καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων
Ποτών - Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 2960/2001
Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 93Α ως
εξής:
«Άρθρο 93Α
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών
Αλκοολούχων Ποτών
1.

Στην

Ανεξάρτητη

Αρχή

Δηµοσίων

Εσόδων
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(Α.Α.Δ.Ε.) δηµιουργείται ηλεκτρονικό µητρώο επιτηδευµατιών, στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαµβάνουν από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε., µεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν µέσω
χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της Χώρας έτοιµα
προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά του άρθρου 79. Η
εγγραφή στο µητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται µε
ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται
στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων,
σε κάθε περίπτωση µεταβολής τους. Με την καταχώριση, στο µητρώο αποδίδεται µοναδικός Αριθµός Επιτηδευµατία Αλκοολούχων Ποτών. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι επιµέρους κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες όταν ασκείται επιτήδευµα της παρ. 1, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο µητρώο, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό, ο χρόνος καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 5
Ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτοποίηση
των αλκοολούχων ποτών - Προσθήκη άρθρου 93Β
στον ν. 2960/2001
Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 93Β ως
εξής:
«Άρθρο 93Β
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών
1. Για την παρακολούθηση έτοιµων προς κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών του άρθρου 79 καθιερώνεται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτοποίησης µε βάση την ένδειξη
παρτίδας. Στο ανωτέρω σύστηµα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή, την παραγωγή, τη µεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις έτοιµων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται,
εισάγονται, παραλαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη της
Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας. Υπόχρεα
για την ενηµέρωση του Συστήµατος Ταυτοποίησης είναι
τα πρόσωπα, τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, διενεργούν τις πράξεις του προηγούµενου εδαφίου και τα οποία οφείλουν να έχουν λάβει τον µοναδικό Αριθµό Επιτηδευµατία Αλκοολούχων
Ποτών του άρθρου 93Α.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι συναλλαγές
της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι επιµέρους κατηγορίες έτοιµων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο
ηλεκτρονικό µητρώο, ο χρόνος καταχώρισης, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ταυτοποίηση µέσω ηλεκτρονικού µητρώου και σε άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιµων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 6
Μητρώο Δεξαµενών Ενεργειακών Προϊόντων
1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) δηµιουργείται ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο
καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι δεξαµενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
2960/2001 (Α΄ 265), τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασµολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων της ίδιας παραγράφου, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής οι δεξαµενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
(A΄ 137), καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης
και διακίνησης καυσίµων των ενόπλων δυνάµεων και
των σωµάτων ασφαλείας της υποπερ. Ιειε΄ της ιδίας ως
άνω διάταξης.
2. Για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου και των
κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26, επιβάλλεται στον
υπόχρεο της εγγραφής στο µητρώο διοικητικό πρόστιµο
από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά
τους.
Άρθρο 7
Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δηµοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίµων - Προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται
παρ. 4, ως εξής:
«4. Όταν από εξέταση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
δείγµατος καυσίµων που διενεργείται για ελεγχόµενη
από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εγκατάσταση κατόχου άδειας εµπορίας ή λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 (Α΄
230), µε βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση
δείγµατος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χηµικού
Συµβουλίου, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγµατος, προκύπτει ότι ο ελεγχόµενος κάτοχος της άδειας
κατέχει, διακινεί και εµπορεύεται νοθευµένα καύσιµα,
σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστηµα από δέκα (10)
έως ενενήντα (90) ηµέρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητά
της.
Το ληφθέν δείγµα καυσίµου αποστέλλεται άµεσα από
την ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία στη χηµική υπηρεσία, που θα διενεργήσει την ανάλυση, η οποία οφείλει να
ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγµατος το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή του δείγµατος. Η απόφαση του Ανώ-

7
τατου Χηµικού Συµβουλίου, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του
κατ’ έφεση δείγµατος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που αυτό επιλαµβάνεται της
διαφοράς.
Όταν συντρέχει λαθρεµπορία, τα µέτρα της παρούσας
επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 2.
Στην περίπτωση µη κανονικών δειγµάτων, πέραν της επιβολής των µέτρων της παρούσας, ενηµερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τυχόν επιβολή λοιπών κυρώσεων του ν. 3054/2002 για µη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίµων, πλην της
κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί στο
πλαίσιο της παρούσας.
Για την εφαρµογή της παρούσας, ως καύσιµα νοούνται
τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου
άδειας εµπορίας ή λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις
της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των
παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, καθώς και
ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, τηρουµένου του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, L 119) και
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 8
Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε αποθήκες
τελωνειακής αποταµίευσης υγραερίων - Τροποποίηση
του άρθρου 33 του ν. 2960/2001
Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα της
παρ. 1 του άρθρου 73, εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδοµένων εισροών-εκροών. Με κοινές αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών για τις αποθήκες
αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων του παρόντος,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 9
Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών
σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων - Τροποποίηση
του άρθρου 63 του ν. 2960/2001
Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι τελωνειακές αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο
κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 2.
Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών µε διαρκή παρουσία υπαλλήλων των αρµόδιων τελωνειακών αρχών καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων του παρόντος,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 10
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγραφικού
εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήµατα
και πλωτά εφοδιαστικά µέσα - Τροποποίηση
της υποπερ. ββ ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15
του ν. 3054/2002
Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν.
3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαµορφώνεται ως εξής:
«8.α) Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών
προϊόντων από κατόχους άδειας εµπορίας, λιανικής εµπορίας και διάθεσης βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέσα,
βυτιοφόρα Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά
Δηµόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά, όπως
δεξαµενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εµφανές σηµείο, κατά περίπτωση, το εµπορικό
σήµα του κατόχου άδειας εµπορίας, άδειας λιανικής εµπορίας ή συνεταιρισµού ή κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίµων, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5Α, τις παρ. 5γ
και 8 του άρθρου 6 και την παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς
και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, και
ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού
(GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Διοικητή της Ανεξάρτη-
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της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του συστήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων
Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. και πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα
µε την υλοποίηση του συστήµατος, µε το οποίο αντλούνται και αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού (GPS) των µεταφορικών µέσων.»
Άρθρο 11
Φορολογική σήµανση υγρών καυσίµων και υγραερίων Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15
του ν. 3054/2002
Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιµα και τα υγραέρια που διατίθενται
στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός
της ελληνικής Επικράτειας, σηµαίνονται µε κατάλληλα
µόρια, τα οποία χρησιµοποιούνται ως δείκτες φορολογικής σήµανσης, εφεξής «ιχνηθέτες».
Η έλλειψη φορολογικής σήµανσης ή η παραβίαση της
κατάλληλης φορολογικής σήµανσης των υγρών καυσίµων και των υγραερίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, συνιστά τελωνειακή παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), µε την επιφύλαξη
των περί λαθρεµπορίας διατάξεων της παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, έστω και αν διαθέτουν τα προβλεπόµενα παραστατικά, και επιπροσθέτως συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσής τους στην εσωτερική αγορά από τη διαπίστωση της τέλεσης της παράβασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται
τα συγκεκριµένα είδη που υπάγονται στη ρύθµιση της
παρούσας και διευκρινίζονται τεχνικά ζητήµατα για την
εφαρµογή της ανά είδος υγρών καυσίµων και υγραερίων
και τις διαδικασίες των κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 12
Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί
παραβάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 - Τροποποίηση του άρθρου 17
και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 3054/2002
Στον ν. 3054/2002 (Α΄ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάθε παράβαση
των διατάξεων του νόµου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για
το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου λαµβάνονται υ-

πόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι
συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθµός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συµπεριφοράς ως υποτροπής,
λαµβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο
Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος µέσα σε τρία
(3) χρόνια από την έκδοση της απόφασης, µε την οποία
επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.
β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω
παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής
και τα όρια του προστίµου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί µέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα όρια αυτά.
γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο
από ένα προς τούτο αρµόδιο όργανο κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίµου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
δ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε κάθε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος,
µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δηµοσιοποιεί δια του τύπου ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 1.
ε. Σε περίπτωση παράβασης της υποπερ. αα΄ της παρ.
8α του άρθρου 15 τα µεταφορικά µέσα κατάσχονται άµεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω µεταφορικών µέσων
επιβάλλεται πρόστιµο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά
παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι (6) µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός µιας τριετίας για την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιµο τριπλασιάζεται.
Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του
οδικού µεταφορέα αντίστοιχα για διάστηµα έξι (6) µηνών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται
ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Μετά από το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 προστίθεται
το άρθρο 17Α ως εξής:
«Άρθρο 17Α
Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων
περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήµατος
γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα
οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα
1. Για κάθε παράβαση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του
άρθρου 15 επιβάλλεται στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως διακόσιες
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πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος
του µεταφορικού µέσου, το είδος και τη βαρύτητα της
παράβασης, καθώς και την υποτροπή. Ως υποτροπή ορίζεται η εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών
(3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού
εντοπισµού (GPS), επιβάλλεται πρόστιµο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ για κάθε µεταφορικό µέσο.
β) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων γεωγραφικού εντοπισµού (GPS)
και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
2. Για την πληρωµή των προστίµων της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα, που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν µία από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και όσοι φέρουν εν τοις
πράγµασι τις ιδιότητες αυτές.
3. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της παρ. 1 είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων
(25.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά, ανάλογα µε το ύψος του και προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήµατος ή της άδειας λειτουργίας
του πλωτού εφοδιαστικού µέσου, για χρονικό διάστηµα
από έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, το µέτρο του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται σωρευτικά µε τα διοικητικά πρόστιµα της παρ. 1, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίµου.
4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου δύναται να
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού
Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α΄ 97). Με την
άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθµιση βάσει νοµοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση µη τήρησης της ως άνω ρύθµισης. Το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής, µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική απόφαση
επί αιτήσεως αναστολής κατά τα άρθρα 200 έως 205 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
εξειδικεύονται οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος και δύναται να ορίζεται
το ύψος των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση
µέσα στα όρια που προβλέπονται στην παρ. 1 και σύµφωνα µε τα κριτήρια της ίδιας παραγράφου. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των προστίµων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίµων, ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών
στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα, τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).»
Άρθρο 13
Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί
εγκατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές
αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής
αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001
Μετά το άρθρο 119Β του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 119Γ, ως εξής:
«Άρθρο 119Γ
Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί
εγκατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές
αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης
ενεργειακών προϊόντων
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των
διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και
των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 είναι τα τελωνεία
ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της
παρ. 2 του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΘΟΤΚΔ
1026126 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
(Β΄ 810) αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
υπό στοιχεία Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020 απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4738). Αν κρίνεται αναγκαίο,
ζητείται η συνδροµή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 147/2017 (Α΄ 192).
2. α. Για κάθε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου 33 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 63 και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση
του παρόντος, επιβάλλεται στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επιφυλασσοµένης
της υποπερ. Δδ΄ και επιβάλλεται κατά περίπτωση ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη
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βαρύτητα της παράβασης καθώς και την υποτροπή.
Ειδικότερα:
αα) Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολοκληρωµένου
συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης
τελωνειακής αποταµίευσης πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης.
αβ) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της
αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήµατος στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιµο.
αγ) Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της
παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
αδ) Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.
β. Υπόχρεοι για την καταβολή των επιβαλλόµενων µε
το παρόν προστίµων είναι: α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν αυτοτελή ευθύνη, µε µόνη την ιδιότητά
τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης, καθώς και όσοι ενήργησαν ως
αυτουργοί ή ως συναυτουργοί κατά την τέλεση της παράβασης ή θεωρούνται ως τέτοιοι, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 153, µε επιµερισµό, στην περίπτωση αυτή,
του επιβληθέντος ποσού, εις έκαστο εξ αυτών, ανάλογα
µε τον βαθµό συνυπευθυνότητάς του και β) τα νοµικά
πρόσωπα, τα οποία είτε υπέχουν αυτοτελή ευθύνη µε
µόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των
αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης είτε κηρύσσονται
αστικά συνυπεύθυνα και καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεα για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος
προστίµου, σε περίπτωση που οι νόµιµοι εκπρόσωποι
αυτών υπέχουν ευθύνη διάπραξης της παράβασης ως
φυσικά πρόσωπα και θεωρούνται αυτουργοί ή συναυτουργοί, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 153.
γ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίµων ο έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας». Με την άσκηση της προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) του διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση
ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθµιση βάσει νοµοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%). Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση
µη τήρησης της ως άνω ρύθµισης. Το ποσοστό πενήντα

τοις εκατό (50%) του προστίµου, που δεν αναστέλλεται
σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής κατά
τα άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
3. α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών επιβάλλεται σε όποιον προµηθεύει ή εγκαθιστά µετρητικά
συστήµατα και τον συνοδευτικό εξοπλισµό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρµογές του συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητικά.
β) Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον:
αα) Επεµβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή
αλλοιώνει µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή µέρη ή παραγόµενα στοιχεία του συστήµατος, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή αποστέλλονται
στην κεντρική βάση δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε..
ββ) Παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή διακινεί ενεργειακά προϊόντα µέσω δεξαµενών,
αγωγών, αντλιών ή µετρητών, που δεν συνδέονται µε το
εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών.
4. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται µε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης,
σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63, µε εξαίρεση την κύρωση της υποπερ. αα΄ της παρ. 2α, η οποία εφαρµόζεται από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου
της παρ. 5.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος και ορίζεται
το ύψος των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση
εντός των ορίων της περ. (α) της παρ. 2, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση
των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν.
4410/2016 (Α΄ 141), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.)
679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών και του ν. 4624/2019.»
Άρθρο 14
Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά
συστήµατα εισροών - εκροών
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθίσταται αποκλειστικά αρµόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισµικού εφαρµογών των πληροφοριακών
συστηµάτων εισροών-εκροών και των συστηµάτων εντοπισµού γεωγραφικής θέσης µεταφορικών µέσων (GPS),
καθώς και για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών. Υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα εισροών-εκροών και
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εντοπισµού γεωγραφικής θέσης µεταφορικών µέσων (GPS) που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν σε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου περιέρχονται και λειτουργούν εφεξής στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία υπεισέρχεται και σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβατικά
κείµενα και αφορούν στα συστήµατα αυτά. Πρόσβαση
στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήµατα έχουν, πέραν
των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., οι υπηρεσίες της παρ. 9α
του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), για σκοπούς ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 15
Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την αγορά
και τον εξοπλισµό παραγωγής καπνικών προϊόντων Τροποποίηση του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001
Η παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη διενέργεια των ακόλουθων δραστηριοτήτων,
απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Τελωνειακές
Περιφέρειες της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου:
α) την αποστολή σε άλλο κράτος-µέλος, την παραλαβή από άλλο κράτος-µέλος, καθώς και για την εισαγωγή,
εξαγωγή, µεταποίηση, κατοχή, διαµεσολάβηση και χονδρική εµπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
β) την εισαγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
γ) την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, διαµεσολάβηση και χονδρική εµπορία
εξοπλισµού παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
Από την ως άνω υποχρέωση λήψης άδειας εξαιρούνται οι καπνοκαλλιεργητές, καθώς και οι επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών µεταφοράς.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και τον χρόνο ισχύος της άδειας
της παρούσας, την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε άλλες κρίσιµες πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό ζήτηµα.»
Άρθρο 16
Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας
καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών Τροποποίηση του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001
Το άρθρο 100Β του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100Β
Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εφοδιαστική αλυσίδα», νοείται η αποστολή σε άλλο κράτος-µέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-µέλος, εισαγωγή, εξαγωγή,
µεταποίηση, διαµεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εµπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιοµη-

χανοποιηµένων καπνών, η παραγωγή, αποθήκευση, µεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή
βιοµηχανοποιηµένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή,
εξαγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διαµεσολάβηση
και χονδρική εµπορία του εξοπλισµού παραγωγής αυτών, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο
της εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
µε την εξαίρεση των καπνοκαλλιεργητών, καθώς και των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών µεταφοράς.
2. Στο Πληροφορικό Σύστηµα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet δηµιουργείται µητρώο υπό την ονοµασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών»
(Ε.Κ.Μ.Ε.Α.), για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας της παρ. 1.
3. Στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες
χορηγούνται από τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές
της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εν γένει σε νοµικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική
αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών, κάθε
άλλη δήλωση ή γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που υποβάλλεται στις αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν.
3982/2011 αντί της άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ίδιου νόµου, του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) και του ν.
4442/2016 (Α΄ 230), καθώς και οι συµβάσεις µελλοντικής
πώλησης ακατέργαστου καπνού του ν. 4015/2011 (Α΄
210), οι οποίες κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα
µε τη υπ’ αριθµ. 238/19130/11.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 380). Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών, στα οποία δεν χορηγείται άδεια ή έγκριση ή
δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης, αντί άδειας, στις αρµόδιες αρχές, υποβάλλουν δήλωση καταχώρισης στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.. Με
την καταχώριση στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. των αδειών, εγκρίσεων ή
γνωστοποιήσεων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο και την
υποβολή των δηλώσεων σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, αποδίδεται σε καθένα από τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών µοναδικός Αριθµός Μητρώου
Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π.).
4. Ο Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π. του αποστολέα και του παραλήπτη
αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας µέχρι το τελικό σηµείο λιανικής πώλησης στα τιµολόγια ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης
των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
5. Το Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διαλειτουργεί και διασυνδέεται µε το
πληροφοριακό σύστηµα του µητρώου ιχνηλασιµότητας
καπνικών προϊόντων του άρθρου 106Α, κατά τους όρους
του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση, την ενηµέρωση και την παρακολούθηση της ορθής
λειτουργίας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., τα ζητήµατα της ανταλλαγής πληροφοριών και διασταύρωσης στοιχείων για τον
έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών, τσιγαρόχαρτου και λοιπών κρίσιµων υλών για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών, τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.)
2016/679 και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και
ο τύπος και το περιεχόµενο της ειδικής δήλωσης καταχώρισης στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. της παρ. 3.»
Άρθρο 17
Υποχρέωση εφαρµογής µέτρων δέουσας επιµέλειας Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν.
2960/2001 (Α΄ 265) µετά από τις λέξεις «οι επιχειρήσεις
χονδρικής πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «βιοµηχανοποιηµένων καπνών», στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 οι
λέξεις «κάθε µήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κάθε εξάµηνο» και µετά από τη φράση «να παρέχουν» προστίθεται η λέξη «άµεσα» και στο δεύτερο εδάφιό της οι
λέξεις «από τον µήνα διενέργειας της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τη φράση «από τον µήνα κατά τον οποίον συµπληρώνεται ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία
της συναλλαγής», και το άρθρο 100Γ διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 100Γ
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία: α) ως
«πελάτες» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, που προµηθεύονται βιοµηχανοποιηµένα καπνά από τις αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες,
τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού από τους εισαγωγείς από τρίτες
χώρες και τους παραλήπτες από άλλα κράτη-µέλη µε
σκοπό τη µεταπώλησή τους, β) ως «προµηθευτές» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
τα οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους ιδιότητας παρέχουν συµβατικώς
στις αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες ή στα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού πρώτες ύλες, καθώς και πάσης φύσεως υλικά και υπηρεσίες.
2. Οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώτης µεταποίησης καπνού, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης
βιοµηχανοποιηµένων καπνών έχουν την υποχρέωση να
εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους
πελάτες και τους προµηθευτές τους. Μέτρα δέουσας επιµέλειας έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν και οι
εισαγωγείς από τρίτες χώρες και οι παραλήπτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.
ως προς τους πελάτες τους. Οι καλλιεργητές καπνού εξαιρούνται απολύτως από την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας.
3. Τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και τους προµηθευτές περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας
των πελατών και των προµηθευτών βάσει εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη
πηγή, β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων µε όλες τις
σχετικές συναλλαγές, γ) την άσκηση συνεχούς εποπτεί-

ας της εµπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών, µε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.
4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε εξάµηνο στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου
προϊόντων Ε.Φ.Κ. & Φ.Κ., που συστήνεται µε το άρθρο 6
του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), ηλεκτρονική κατάσταση µε
τις συναλλαγές των προµηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν άµεσα πληροφορίες για ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υποβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του επόµενου µήνα, από τον µήνα κατά τον οποίο συµπληρώνεται ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.»
Άρθρο 18
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις
βιοµηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση
του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001
α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 119Β
του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) οι λέξεις «εντός µηνός» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εντός δύο µηνών», στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 η φράση «που κοινοποιείται στην επιχείρηση από υπάλληλο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, συντασσοµένου αποδεικτικού επίδοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «που κοινοποιείται ηλεκτρονικά
στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.
4174/2013 (Α΄ 170)» και οι λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «είκοσι (20)», η παρ. 3 αντικαθίσταται, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 η φράση «γνωστοποίηση της κατάσχεσης» αντικαθίσταται από τη φράση
«διενέργεια της δειγµατοληψίας, προστίθενται οι παρ.
5Α και 9 και το άρθρο 119Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119Β
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις
βιοµηχανοποιηµένων καπνών
1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και συγκεκριµένα οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών από άλλο κράτος µέλος κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµάτων ή των σηµάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας. Η πρώτη
υποβολή του καταλόγου αυτού γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των εµπορικών σηµάτων επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100)
ευρώ µε ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατά-
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στηµα, αν η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην
Ελληνική Επικράτεια. Ο κατάλογος αυτός επανυποβάλλεται επικαιροποιηµένος από όλους τους ανωτέρω εντός δύο (2) µηνών από την προσθήκη ή διαγραφή εµπορικού σήµατος.
2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεµαχίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, που φέρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις µνηµονευόµενες στην παρ. 1, η οποία διενεργήθηκε από οποιαδήποτε
τελωνειακή αρχή ή από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών ή από τις αστυνοµικές ή λιµενικές αρχές, η Α.Α.Δ.Ε., εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε
γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, µε επιστολή της, που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013, η οποία περιλαµβάνει:
(α) την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης,
(β) τη µάρκα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων
καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον
υπάρχει, οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προοριζόµενη αγορά λιανικής πώλησης,
(γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εµφανίζονται
στα κιβώτια ή στις παλέτες ή στις κούτες ή στα πακέτα
των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
Για τους σκοπούς του παρόντος, ένα (1) γραµµάριο λεπτοκοµµένου καπνού για στριφτά τσιγάρα θα θεωρείται
ως αντίστοιχο ενός τεµαχίου τσιγάρου.
3. Επί της αναφερόµενης στην παρ. 2 κατασχεθείσας
ποσότητας, διενεργείται δειγµατοληψία ως εξής:
α) η Τελωνειακή Αρχή που προέβη στην κατάσχεση,
λαµβάνει, κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, τέσσερα (4)
όµοια δείγµατα βιοµηχανοποιηµένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο (2) από τα οποία αποστέλλει
στην επιχείρηση καπνικών και τα άλλα δύο (2) στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία Σερρών, για εξέταση,
β) αν η κατάσχεση διενεργήθηκε από άλλη Υπηρεσία
µε αρµοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεµπορίου, η Υπηρεσία αυτή προβαίνει, κατόπιν υπόδειξης της Τελωνειακής Αρχής στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας πραγµατοποιήθηκε η κατάσχεση, στην οποία αποστέλλει την
έκθεση κατάσχεσης, στη δειγµατοληψία σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. α΄ και παραδίδει τα δείγµατα αυτά στην ίδια Τελωνειακή Αρχή. Αµέσως µετά από την παραλαβή των δειγµάτων η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή αποστέλλει τα δύο (2) δείγµατα στην επιχείρηση καπνικών
και τα άλλα δύο (2) στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία Σερρών, για εξέταση,
γ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος της επιχείρησης καπνικών που υποβάλλεται στην Τελωνειακή Αρχή των περ.
α΄ και β΄, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, η επιχείρηση
καπνικών µπορεί να επιθεωρήσει το σύνολο των κατασχεθέντων προϊόντων.
Με το ίδιο αίτηµα µπορεί να ζητηθεί εκ νέου δειγµατοληψία της κατασχεθείσας ποσότητας, παρουσία εκπροσώπου της, η οποία διενεργείται από µικτά κλιµάκια που
αποτελούνται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της

Α.Α.Δ.Ε. και λαµβάνονται τέσσερα (4) όµοια δείγµατα,
δύο (2) για την επιχείρηση και δύο (2) για εξέταση από
την αρµόδια χηµική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..
4. Εάν τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά είναι λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης,
αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κατά τα ανωτέρω διενέργεια της δειγµατοληψίας, σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενηµέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των πληρωµών. Αν η εταιρεία έχει αιτηθεί τη δειγµατοληψία της περ. γ΄ της παρ. 3, η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου εκκινεί από τη διενέργειά της. Η
απάντηση περιλαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σχετικά
µε τα ακόλουθα:
(α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(β) την ηµεροµηνία κατασκευής των κατασχεθέντων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(γ) τη χώρα προορισµού των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών και την προοριζόµενη αγορά λιανικής πώλησης,
(δ) οποιαδήποτε ενδιάµεση αποθήκευση και αποστολή,
(ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού µεταγενέστερου αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(ζ) τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς τον πρώτο αγοραστή σχετικά µε τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά και
(η) τα αρχεία πληρωµών από τον πρώτο αγοραστή για
οποιαδήποτε κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά.
Η επιχείρηση µπορεί µέσα στην ίδια προθεσµία να
προσκοµίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αµελλητί, µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου, στην τοπική αρµοδιότητα του
οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατάστηµα, σε περίπτωση που η έδρα της
επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, η
υποχρεωτική πληρωµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο:
(α) Ποσού που ισούται µε το 100% των φόρων και δασµών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόµιµα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
(β) Εάν τα γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχονται σε
συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 200% του ποσού των φόρων και δασµών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι
οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική
πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εφόσον η ποσότητα των κατασχεµένων βιοµηχανοποιηµένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή πο-
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σού ίσου µε το 400% του ποσού των φόρων και δασµών
επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί
εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν
τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Το ποσό της περίπτωσης αυτής
διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των προσπαθειών καταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων είναι νοµικό πρόσωπο, η πληρωµή επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο. Το δικαίωµα του Προϊσταµένου του Τελωνείου προς
έκδοση της καταλογιστικής πράξης υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόµενη από το τέλος του έτους εντός
του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Κατά τα λοιπά, ως
προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και την άσκηση
δικαστικής προσφυγής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 4, 150 παρ. 4 και 152 παρ. 3,
5, 6 και 7 του παρόντος Κώδικα.
Στην ανωτέρω περ. β΄, αν πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένα καπνά επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων της
παρ. 1, που έχουν συνάψει Συµφωνίες Συνεργασίας µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, στις οποίες προβλέπονται πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις γνήσιων βιοµηχανοποιηµένων καπνών τους και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν οι συµφωνίες, για την επιβολή της υποχρεωτικής
πληρωµής εφαρµόζονται αναλογικά τα οριζόµενα στην
παρ. 5Α.
5.Α. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων της παρ. 1, οι οποίες έχουν συνάψει Συµφωνίες Συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, στις οποίες προβλέπονται πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις γνήσιων βιοµηχανοποιηµένων καπνών τους και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν οι Συµφωνίες, η υποχρεωτική πληρωµή
της παρ. 5 επιβάλλεται ως εξής:
α) Εάν στο πλαίσιο των Συµφωνιών Συνεργασίας έχει
καταβληθεί πληρωµή για τη συγκεκριµένη κατάσχεση από την επιχείρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ποσό της πληρωµής που αναλογεί στην Ελλάδα υπολείπεται του ποσού της πληρωµής που οφείλει να καταβληθεί κατά την παρ. 5, επιβάλλεται το ποσό που προκύπτει
κατόπιν αφαίρεσης του ποσού που αναλογεί στην Ελλάδα και έχει καταβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν
το ποσό της πληρωµής που έχει καταβληθεί προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλογεί στην Ελλάδα υπερβαίνει το οφειλόµενο ποσό κατά την παρ. 5, δεν εκδίδεται
καταλογιστική πράξη σε βάρος της επιχείρησης.
β) Εάν η έκδοση της καταλογιστικής πράξης κατά την
παρ. 5 προηγηθεί της καταβολής πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η καταλογιστική πράξη τροποποιείται και το επιβαλλόµενο ποσό πληρωµής µειώνεται κατά το ποσό της πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
που αναλογεί στην Ελλάδα. Εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που επιβλήθηκε δυνάµει της καταλογιστικής
πράξης, η καταλογιστική πράξη ανακαλείται.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή της πληρωµής
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό αυτής που αναλογεί στην Ελλάδα αποδεικνύονται µε επίσηµο έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο οφείλει να προσκοµίσει η επιχείρηση στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή.
6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισµού δεν συντρέχουν, αν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκλάπη-

σαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η
επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της και να προσκοµίσει τουλάχιστον αντίγραφο της µήνυσης που υπέβαλε
για το αδίκηµα της κλοπής, πριν από την κατάσχεση της
παρ. 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης του περιστατικού της κλοπής στο βιβλίο συµβάντων της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώτερης
βίας, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει, τουλάχιστον, βεβαίωση της αρµόδιας για την αντιµετώπισή
του δηµόσιας αρχής, ότι συνέβη το περιστατικό και η απώλεια των βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Εάν µεταγενέστερα µε αµετάκλητη ποινική απόφαση ή αµετάκλητο
βούλευµα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω
κλοπή, αναβιώνει η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά για τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της που είχαν κατασχεθεί. Κατά το
χρονικό διάστηµα από τη διάπραξη της παράβασης µέχρι
να καταστεί αµετάκλητη η ποινική απόφαση ή το βούλευµα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώµατος του
Δηµοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη.
7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν
έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της
ποινικής κύρωσης αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση οφειλόµενη στο πλαίσιο αντικειµενικής ευθύνης έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου για το γεγονός της εκτροπής
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της επιχείρησης στο
παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχείρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.
Η καταβολή των ανωτέρω πληρωµών ουδόλως εµποδίζει την κατά τις κείµενες διατάξεις έρευνα και τον κολασµό τυχόν λαθρεµπορικών παραβάσεων που έλαβαν χώρα σε σχέση µε την ποσότητα βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατασχέθηκαν.
8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας της δειγµατοληψίας, της διαδικασίας της χηµικής εξέτασης των δειγµάτων, της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων της χηµικής εξέτασης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
9. Τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της
παρ. 2 καταστρέφονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 171.»
Άρθρο 19
Φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του Φ.Π.Α.
λεπτοκοµµένου καπνού και άλλων καπνών
για κάπνισµα - Προσθήκη άρθρου 98Α
στον ν. 2960/2001
Mετά το άρθρο 98 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 98Α ως εξής:
«Άρθρο 98Α
Λεπτοκοµµένος καπνός και άλλα καπνά προοριζόµενα
για κάπνισµα - Φορολογητέα αξία
για τον υπολογισµό του Φ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή

15
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλων καπνών
που προορίζονται για κάπνισµα, όπως αυτά ορίζονται
στα άρθρα 94 και 95 και τα οποία:
α) αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας ή
β) κατέχονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες
χώρες αποκλειστικά για ατοµική χρήση του προσώπου
που τα κατέχει, σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη
που επιτρέπεται ατελώς σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 98 και η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των
πεντακοσίων (500) γραµµαρίων µικτού βάρους ή
γ) παραλαµβάνονται στο εσωτερικό της χώρας µε ταχυδροµικά δέµατα, σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη
που επιτρέπεται ατελώς, εφόσον προβλέπεται από την
παρ. 1 του άρθρου 98, και όχι πάνω από πεντακόσια
(500) γραµµάρια µικτού βάρους και προορίζονται αποκλειστικά για ατοµική χρήση ή
δ) παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν
προορίζονται για εµπορία ή
ε) διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς,
ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε βάση τη µέση, κατ’ έτος,
σταθµισµένη τιµή λιανικής πώλησης σύµφωνα µε τα
στοιχεία φορολογίας του προηγούµενου έτους που είναι
γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ως µέση
σταθµισµένη τιµή λιανικής πώλησης νοείται το πηλίκο
της συνολικής φορολογητέας αξίας του κατά περίπτωση
είδους προς τη συνολική ποσότητα του είδους αυτού σε
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους που τέθηκε σε ανάλωση
το προηγούµενο έτος. Η µέση σταθµισµένη τιµή λιανικής
πώλησης κάθε έτους καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και εφαρµόζεται για όλο το έτος.»
Άρθρο 20
Κατασχέσεις καπνικών - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 171 του ν. 2960/2001
Η παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Βιοµηχανοποιηµένα καπνά, που κατάσχονται, ως
αντικείµενο λαθρεµπορίας, καταστρέφονται ως εξής:
α) Όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 119Β, το
αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την κατάσχεση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί δειγµατοληψίες που προβλέπονται στην παρ. 3
του ίδιου άρθρου και σε κάθε περίπτωση αµέσως µετά από τη γνωστοποίηση των Εκθέσεων Εξέτασης Δειγµάτων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του
Κράτους στην Τελωνειακή Αρχή που διενήργησε την κατάσχεση ή στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διενεργήθηκε η κατάσχεση από άλλη ελεγκτική αρχή και στην
εταιρεία καπνικών, για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται
αίτηµα σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
119Β.
β) Τα λοιπά προϊόντα, πλην όσων αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 119Β, και ποσότητες µικρότερες των
50.000 τεµαχίων για προϊόντα που φέρουν τα εµπορικά
σήµατα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων
από τις µνηµονευόµενες στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου,
όταν παρέρχονται άπρακτες οι προθεσµίες που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 167.
γ) Η καταστροφή διενεργείται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε σχετική απόφαση του

Προϊσταµένου της αρµόδιας τελωνειακής αρχής. Για κατασχέσεις έως χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων ή έως πέντε (5) χιλιόγραµµα καθαρού βάρους για τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα καπνά του άρθρου 94, η επιτροπή καταστροφής αποτελείται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και τον προϊστάµενο του δικαστικού τµήµατος ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους και
έναν (1) υπάλληλο µε ελεγκτικά καθήκοντα της ίδιας Τελωνειακής Αρχής. Για κατασχέσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες του προηγούµενου εδαφίου, η επιτροπή καταστροφής αποτελείται από έναν υπάλληλο
της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της κατά τόπο αρµόδιας αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής και έναν (1) υπάλληλο της πλησιέστερης
οµοίως Δ.Ο.Υ., ως µέλη. Ως αναπληρωτής του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ., δύναται να ορίζεται και υπάλληλος του
Δήµου, στον οποίο εδρεύει η αρµόδια Τελωνειακή
Αρχή. Ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής ορίζονται
µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών προέλευσής τους. Είναι δυνατή η µαζική καταστροφή κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών από την Επιτροπή του τρίτου εδαφίου, εφόσον αυτά προέρχονται από µεµονωµένες κατασχέσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων ή τα πέντε (5)
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους για τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα καπνά του άρθρου 94.
Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Οµοίως καταστρέφονται µετά από την τήρηση της
διαδικασίας της περ. γ΄ τα ανωτέρω προϊόντα σε περίπτωση δήµευσής τους από δικαστήριο.
ε) Η καταστροφή σύµφωνα µε τις περ. α΄, β΄ δεν κωλύει τη διερεύνηση και την τιµώρηση τυχόν διοικητικών
παραβάσεων και ποινικών αδικηµάτων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 21
Επιβολή προστίµων για την παρεµπόδιση
του τελωνειακού ελέγχου - Προσθήκη
παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται
παρ. 11 ως εξής:
«11. Αν, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για τη διαπίστωση της τήρησης ή µη των εθνικών και ενωσιακών
διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, ο ελεγχόµενος
δεν συνεργαστεί µε την τελωνειακή αρχή ή δεν προσκοµίσει τα ζητούµενα στοιχεία και αρχεία ή δεν επιτρέψει
στην τελωνειακή αρχή την είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο
της επαγγελµατικής του εγκατάστασης ή του µεταφορικού του µέσου, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε βάρος του. Για την εφαρµογή της παρούσας, ως µη συνεργασία νοείται η µη
ανταπόκριση σε αίτηµα της τελωνειακής αρχής για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε χρόνο που ορίζεται
από την τελωνειακή αρχή, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, ούτε να υπολείπεται
των πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης.»
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Άρθρο 22
Αυστηροποίηση ποινών λαθρεµπορίας - Τροποποίηση
του άρθρου 157 του ν. 2960/2001
1. Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν.
2690/2001 (Α΄ 265), οι λέξεις «τουλάχιστον ενός (1) έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο τουλάχιστον
(2) ετών», στην περ. γ΄ µετά από τις λέξεις «Με κάθειρξη» προστίθενται οι λέξεις «δέκα τουλάχιστον (10) ετών» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρο 155 του παρόντος λαθρεµπορία
τιµωρείται µε:
α) Φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον µηνών. Εάν όµως το
αντικείµενο της λαθρεµπορίας δεν έχει σηµαντική αξία
και προορίζεται για ατοµική χρήση ή ανάλωση του υπαιτίου, το ελάχιστο όριο της ποινής µειώνεται στο ένα έκτο.
β) Φυλάκιση δύο (2) τουλάχιστον ετών εάν:
βα) διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν,
ββ) διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων µαζί,
βγ) οι δασµοί, οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις που
στερήθηκε το Δηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) τουλάχιστον ευρώ και άνω,
βδ) ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα.
γ) Κάθειρξη, δέκα (10) τουλάχιστον ετών, εάν οι δασµοί, φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε
το Δηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό
των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.»
Άρθρο 23
Καθορισµός κινήτρων και αµοιβών - Μέτρα
προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 158
του ν. 2960/2001
Η παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αµοιβών σε
όσους παρέχουν πληροφορίες, οι οποίοι συµβάλλουν:
αα) στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση
και καταστολή λαθρεµπορικών πράξεων των άρθρων 155
και επόµενα ή
αβ) στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εµπορευµάτων,
β) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αµοιβών
στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες χορηγούνται
για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους, που συµβάλλουν:
βα) στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση
και καταστολή σηµαντικών υποθέσεων λαθρεµπορικών
πράξεων των άρθρων 155 και επόµενα ή
ββ) στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εµπορευµάτων, και
γ) το ύψος και το είδος των αµοιβών που δίδονται ως
αντάλλαγµα στα πρόσωπα των περ. α΄ και β΄, οι οποίες
µπορεί να είναι υλικές, χρηµατικές ή άλλες. Οι χρηµατικές αµοιβές που καταβάλλονται είναι κατ’ αποκοπή ποσά
ή και ποσοστιαίες, έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των
εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του εκπλειστηριάσµατος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών. Με όµοια

απόφαση καθορίζονται τα µέτρα προστασίας για τα πρόσωπα των προηγούµενων περιπτώσεων.»
Άρθρο 24
Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά µε εµπορεύµατα
που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη - Προσθήκη
των παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 148
και τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 2960/2001
1. Στο άρθρο 148 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθενται οι παρ. 5 έως και 11, ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 οπότε επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται από
τις διατάξεις αυτές, για τη µη τήρηση των διαδικασιών
του ειδικού καθεστώτος ελευθέρων ζωνών, όπως αυτές
ορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 952/2013, τον Κανονισµό (ΕΕ) 2446/15 και τον Κανονισµό (ΕΕ) 2447/2015, το
άρθρο 33, το άρθρο 39 και την απόφαση της παρ. 2 αυτού, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή στην εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο από εκατό (100) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε
παράβαση, ανάλογα µε τη βαρύτητά της.
6. Στον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστηµένη επιχείρηση που συντάσσει Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα µε την οποία µη ενωσιακά εµπορεύµατα, τα οποία
εισέρχονται έµµεσα στην ελεύθερη ζώνη, δηλώνονται,
είτε µε έντυπο είτε µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, ως
ενωσιακά, επιβάλλεται πρόστιµο από δύο (2.000) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη σοβαρότητα
της παράβασης.
7. Όταν κατά τον έλεγχο στις αποθήκες του φορέα
διαχείρισης ή εγκατεστηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη ανακαλύπτονται διαφορές κατά ένα ποσοστό
µεγαλύτερο ή µικρότερο, οι οποίες υπερβαίνουν κατά
δύο τοις εκατό (2%) την, σύµφωνα µε την απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 39, οριζόµενη φύρα ή µεταβολές του
είδους ή της ποιότητας των εµπορευµάτων που τελούν
υπό το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης επιβάλλεται
στον φορέα διαχείρισης ή στην εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των
δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων για τα εµπορεύµατα
που λείπουν ή για αυτά στα οποία βρέθηκαν διαφορές
στο είδος ή στην ποιότητά τους.
8. Εάν οι διαφορές στην ποιότητα, στην ποσότητα ή
στο είδος υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%), εκτός
της πληρωµής του, κατά την παρ. 7 προστίµου, ο φορέας
διαχείρισης ή η εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταβάλλει αµέσως τους δασµούς, τους φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις για όλα
τα εµπορεύµατα που αφορούν στον ίδιο Αριθµό Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.).
9. Eάν, κατά τον έλεγχο στις αποθήκες του φορέα διαχείρισης ή εγκατεστηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη
ζώνη, προκύπτει έλλειµµα στα δοχεία ή τα δέµατα που
έχουν καταχωρισθεί στη λογιστική αποθήκη, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή στην εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο
των οφειλόµενων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για τα εµπορεύµατα που λείπουν. Εάν το βάρος κάθε δοχείου ή δέµατος που λείπει, δεν είναι γνωστό, αυτό
υπολογίζεται βάσει του µέσου βάρους των οµοειδών δοχείων ή δεµάτων, που έχουν καταχωρισθεί µε τον ίδιο Αριθµό Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.). Η
εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων δεν αποκλείει τη
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δίωξη για λαθρεµπορία σύµφωνα µε την περ. ιδ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 155.
10. Εάν µέσα στις αποθήκες του φορέα διαχείρισης ή
εγκατεστηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη, βρίσκονται εµπορεύµατα τα οποία τελούν υπό το ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης και δεν έχουν καταχωρισθεί στη λογιστική αποθήκη, επιβάλλεται στον φορέα
διαχείρισης ή την εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των οφειλόµενων
δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται
να ειδικεύονται οι παραβάσεις της παρ. 5 και να ρυθµίζεται το ύψος των προστίµων για κάθε παράβαση µέσα στα
όρια που προβλέπονται στο παρόν.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 προστίθεται περ. ιδ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ως λαθρεµπορία θεωρείται:
α) η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια
της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωµή του εισαγωγικού δασµού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εµπορευµάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάµει νόµου ή
σύµβασης, ατελώς ή µε µειωµένες επιβαρύνσεις για ορισµένες ειδικές χρήσεις ή η χρησιµοποίηση αυτών των εµπορευµάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισµένων ειδικών τοιούτων,
β) η εξαγωγή ή η εισαγωγή εµπορευµάτων των οποίων, κατά νόµο ή µε απόφαση της αρµόδιας Αρχής, είναι
απαγορευµένη η εξαγωγή ή η εισαγωγή, εκτός εάν µε
έγγραφη άδεια επιτράπηκε αυτή κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης από την αρµόδια Αρχή,
γ) κάθε έλλειψη εµπορευµάτων από αποθήκες αποταµίευσης, µε σκοπό να στερήσει το Δηµόσιο από τους εισπρακτέους δασµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις
επί των ελλειπόντων, εκτός αν το σύνολο των ως άνω
δασµοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ελλείποντα εµπορεύµατα δεν υπερβαίνει τα
χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και καταβληθούν τα οφειλόµενα µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την ανακάλυψη και βεβαίωση του ελλείµµατος, οπότε χαρακτηρίζεται η πράξη ως απλή τελωνειακή παράβαση και εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 148 του παρόντος,
δ) η ύπαρξη εµπορευµάτων σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας τα οποία παραπλέουν στην ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιµάνι χωρίς να αναφέρονται στο
δηλωτικό του πλοίου,
ε) η ύπαρξη εµπορευµάτων, έστω και αναγεγραµµένων στο δηλωτικό, σε πλοίο, πλοιάριο ή πλωτό µέσο ανεξαρτήτου χωρητικότητας, το οποίο έχει προσορµίσει
χωρίς ανώτερη βία σε λιµάνι ή όρµο του Κράτους, στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσέγγιση,
στ) η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εµπορευµάτων, που φορτώθηκαν για το εξωτερικό
ή για άλλο λιµάνι του Κράτους µε παραστατικό διαµετακόµισης,
ζ) η αγορά, πώληση και κατοχή εµπορευµάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που
συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας,
η) η µε οποιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθµού
πλαισίου από αυτοκίνητο ή παραποίηση αυτού και η µε οποιονδήποτε τρόπο τοποθέτησή του, ενσωµάτωσή του
σε άλλο αυτοκίνητο, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί
οι οφειλόµενοι δασµοί και λοιποί φόροι. Ως αυτουργοί
του αδικήµατος διώκονται τόσο οι τεχνικοί και οι άλλοι
εκτελούντες τις σχετικές εργασίες, όσο και ο ιδιοκτήτης

ή εκµεταλλευόµενος το αυτοκίνητο στο οποίο µεταφέρεται ο ως άνω αριθµός,
θ) η υποτιµολόγηση ή υπερτιµολόγηση εισαγόµενων ή
εξαγόµενων εµπορευµάτων, εφόσον συνεπάγεται απώλεια δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων,
ι) η παράνοµη εισαγωγή ή µεταφορά ειδών και δειγµάτων άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, και προστατεύονται από Κοινοτικές ή Διεθνείς Συµβάσεις, τιµωρείται µε τις διατάξεις περί λαθρεµπορίας, εκτός της περίπτωσης λαθραίας εισαγωγής αγρίων ζώντων ζώων, η οποία τιµωρείται µε πρόστιµο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται
ανεξαρτήτως των κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Τα άγρια ζώντα ζώα επαναπροωθούνται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς στο φυσικό τους περιβάλλον,
ια) η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση στην κατανάλωση εµπορευµάτων που τελούν υπό καθεστώς κοινοτικής
διαµετακόµισης,
ιβ) η χωρίς άδεια εξαγωγή ειδών πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ως βάση επιβολής του πολλαπλού τέλους θα
λαµβάνεται η αξία των ειδών αυτών, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού ή άλλης αρµόδιας Αρχής,
ιγ) η χρήση πλαστού ή νοθευµένου πιστοποιητικού ταξινόµησης, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή τέχνασµα µε
σκοπό τη µη καταβολή του τέλους ταξινόµησης παντός
οχήµατος,
ιδ) κάθε έλλειψη από την ελεύθερη ζώνη εµπορευµάτων, τα οποία τελούν υπό το ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης, µε σκοπό να στερήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Δηµόσιο από τους εισπρακτέους δασµούς,
φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις επί των ελλειπόντων, εκτός αν το σύνολο των ως άνω δασµοφορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ελλείποντα εµπορεύµατα δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ και καταβληθούν τα οφειλόµενα µέσα σε σαράντα
οκτώ (48) ώρες, από τη βεβαίωση του ελλείµµατος, οπότε η πράξη χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 148.»
Άρθρο 25
Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από τη Γενική
Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος
1. Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
εφαρµόζεται και για ελέγχους σε εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εµπορίας και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίοι διενεργούνται από τη Γενική
Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για τη
δίωξη του λαθρεµπορίου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄253) και το π.δ. 142/2017
(Α΄ 181). Στην περίπτωση αυτή, η σφράγιση διενεργείται
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 119Α
του ν. 2960/2001.
2. Η παρ. 11 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 εφαρµόζεται και για ελέγχους τήρησης της τελωνειακής νοµοθεσίας, οι οποίοι διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για τη δίωξη του λα-
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θρεµπορίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και το π.δ. 142/2017. Στην
περίπτωση αυτή, το πρόστιµο του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται από τον προϊστάµενο της τελωνειακής αρχής
στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εδρεύει η ελεγχοµένη από το Σ.Δ.Ο.Ε. εγκατάσταση, κατόπιν διαβίβασης
του σχετικού φακέλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται ειδικότερα το πεδίο εφαρµογής της
παρ. 1 του άρθρου 6, οι όροι και προϋποθέσεις, οι υπόχρεοι, τα στοιχεία που καταχωρίζονται και η διαδικασία
της ηλεκτρονικής απογραφής, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδοµένα του µητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται οι παραβάσεις της παρ. 2
του άρθρου 6, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των
κυρώσεων και προβλέπονται τα κριτήρια για τον ακριβή
καθορισµό του ύψους των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην
παρ. 2 του ίδιου άρθρου καθώς και η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
3. Στο άρθρο 178 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται η παρ. 8 ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις
έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών µέσων ως µέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασµού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η τρέχουσα θητεία του Προέδρου και των µελών
του Σ.Ε.Κ. παρατείνεται έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)
και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021. Η θητεία του
προσωπικού που συνεπικουρεί το έργο του Σ.Ε.Κ. και υπηρετεί σε αυτό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
παρατείνεται έως και την 31η.3.2021.
2. Οι κανονιστικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δυνάµει της παρ.
12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) για την υπο-

χρεωτική σήµανση υγρών καυσίµων εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η παρ. 5Α του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001 (Α΄
265), όπως η προστέθηκε µε το άρθρο 18 του παρόντος,
καταλαµβάνει και περιπτώσεις κατασχεθέντων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος γνήσιων λαθραίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
καταλογιστική πράξη από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Άρθρο 28
Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη
του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού
της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1
του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο για
την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2013, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
PROTOCOL TO ELIMINATE ILLICIT TRADE
IN TOBACCO PRODUCTS
Preamble
The Parties to this Protocol,
Considering that on 21 May 2003, the Fifty-sixth World
Health Assembly adopted by consensus the WHO Framework Convention on Tobacco Control, which came into
force on 27 February 2005;
Recognizing that the WHO Framework Convention on
Tobacco Control is one of the United Nations’ most rapidly
ratified treaties and a fundamental tool for attaining the objectives of the World Health Organization;
Recalling the Preamble to the Constitution of the World
Health Organization, which states that the enjoyment of
the highest attainable standard of health as a fundamental
right of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition;
Determined also to give priority to their right to protect
public health;
Deeply concerned that the illicit trade in tobacco products is contributing to the spread of the tobacco epidemic,
which is a global problem with serious consequences for
public health that calls for effective, appropriate and comprehensive domestic and international responses;
Recognizing further that illicit trade in tobacco products
undermines price and tax measures designed to strengthen tobacco control and thereby increases the accessibility
and affordability of tobacco products;
Seriously concerned by the adverse effects that the increase in accessibility and affordability of illicitly traded tobacco products has on public health and the well-being, in
particular of young people, the poor and other vulnerable
groups;
Seriously concerned about the disproportionate econom-
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ic and social implications of illicit trade in tobacco products
on developing countries and countries with economies in
transition;
Aware of the need to develop scientific, technical and institutional capacity to plan and implement appropriate national, regional and international measures to eliminate all
forms of illicit trade in tobacco products;
Acknowledging that access to resources and relevant
technologies is of great importance for enhancing the ability of Parties, particularly in developing countries and countries with economies in transition, to eliminate all forms of
illicit trade in tobacco products;
Acknowledging also that, although free zones are established to facilitate legal trade, they have been used to facilitate the globalization of illicit trade in tobacco products,
both in relation to the illicit transit of smuggled products
and in the manufacture of illicit tobacco products;
Recognizing also that illicit trade in tobacco products undermines the economies of Parties and adversely affects
their stability and security;
Also aware that illicit trade in tobacco products generates financial profits that are used to fund transnational
criminal activity, which interferes with government objectives;
Recognizing that the illicit trade in tobacco products undermines health objectives, imposes additional strain on
health systems and causes losses of revenue to the economies of the Parties;
Mindful of Article 5.3 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control in which Parties agree that in setting
and implementing their public health policies with respect
to tobacco control, Parties shall act to protect these policies
from commercial and other vested interests of the tobacco
industry in accordance with national law;
Emphasizing the need to be alert to any efforts by the tobacco industry to undermine or subvert strategies to combat illicit trade in tobacco products and the need to be informed of activities of the tobacco industry that have a negative impact on strategies to combat illicit trade in tobacco
products;
Mindful of Article 6.2 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control, which encourages Parties to prohibit
or restrict, as appropriate, sales to and/or importation by international travellers of tax- and duty-free tobacco products;
Recognizing in addition that tobacco and tobacco products in international transit and transhipment find a channel
for illicit trade;
Taking into account that effective action to prevent and
combat illicit trade in tobacco products requires a comprehensive international approach to, and close cooperation
on, all aspects of illicit trade, including, as appropriate, illicit trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment;
Recalling and emphasizing the importance of other relevant international agreements such as the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances and the obligation
that Parties to these Conventions have to apply, as appropriate, the relevant provisions of these Conventions to illicit trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment and encouraging those Parties that have not yet

become Parties to these agreements to consider doing so;
Recognizing the need to build enhanced cooperation between the Convention Secretariat of the WHO Framework
Convention on Tobacco Control and the United Nations Office on Drugs and Crime, the World Customs Organization
and other bodies, as appropriate;
Recalling Article 15 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control, in which Parties recognize, inter alia,
that the elimination of all forms of illicit trade in tobacco
products, including smuggling and illicit manufacturing, is
an essential component of tobacco control;
Considering that this Protocol does not seek to address
issues concerning intellectual property rights; and
Convinced that supplementing the WHO Framework
Convention on Tobacco Control by a comprehensive protocol will be a powerful, effective means to counter illicit trade
in tobacco products and its grave consequences,
Hereby agree as follows:
PART I: INTRODUCTION
Article 1
Use of terms
1 “Brokering” means acting as an agent for others, as in
negotiating contracts, purchases, or sales in return for a
fee or commission.
2. “Cigarette” means a roll of cut tobacco for smoking,
enclosed in cigarette paper. This excludes specific regional
products such as bidis, ang hoon, or other similar products
which can be wrapped in paper or leaves. For the purpose
of Article 8, “cigarette” also includes fine cut “roll your own”
tobacco for the purposes of making a cigarette.
3. “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.
4. “Controlled delivery” means the technique of allowing
illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge
and under the supervision of their competent authorities,
with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence.
5. “Free zone” means a part of the territory of a Party
where any goods introduced are generally regarded, in so
far as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.
6. “Illicit trade” means any practice or conduct prohibited
by law and which relates to production, shipment, receipt,
possession, distribution, sale or purchase, including any
practice or conduct intended to facilitate such activity.
7. “Licence” means permission from a competent authority following submission of the requisite application or other
documentation to the competent authority.
8. (a) “Manufacturing equipment” means machinery
which is designed, or adapted, to be used solely for the
manufacture of tobacco products and is integral to the
manufacturing process. (1)
(b) “Any part thereof” in the context of manufacturing equipment means any identifiable part which is unique to
manufacturing equipment used in the manufacture of tobacco products.
9. “Party” means, unless the context indicates otherwise,
a Party to this Protocol.
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10. “Personal data” means any information relating to an
identified or identifiable natural person.
11. ”Regional economic integration organization” means
an organization that is composed of several sovereign states, and to which its Member States have transferred
competence over a range of matters, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters. (2)
12. The “supply chain” covers the manufacture of tobacco products and manufacturing equipment; and import or
export of tobacco products and manufacturing equipment;
and may be extended, where relevant, to one or more of
the following activities when so decided by a Party:
(a) retailing of tobacco products;
(b) growing of tobacco, except for traditional small-scale
growers, farmers and producers;
(c) transporting commercial quantities of tobacco products or manufacturing equipment; and
(d) wholesaling, brokering, warehousing or distribution of
tobacco and tobacco products or manufacturing equipment.
13. “Tobacco products” means products entirely or partly
made of the leaf tobacco as raw material, which are manufactured to be used for smoking, sucking, chewing or snuffing.
14. “Tracking and tracing” means systematic monitoring
and re-creation by competent authorities or any other person acting on their behalf of the route or movement taken
by items through the supply chain, as outlined in Article 8.
Article 2
Relationship between this Protocol and other
agreements and legal instruments
1. The provisions of the WHO Framework Convention on
Tobacco Control that apply to its protocols shall apply to
this Protocol.
2. Parties that have entered into the types of agreements
mentioned in Article 2 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control shall communicate such agreements to
the Meeting of the Parties through the Convention Secretariat.
3. Nothing in this Protocol shall affect the rights and obligations of any Party pursuant to any other international
convention, treaty or international agreement in force for
that Party that it deems to be more conducive to the
achievement of the elimination of illicit trade in tobacco
products.
4. Nothing in this Protocol shall affect other rights, obligations and responsibilities of Parties under international
law, including the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime.
Article 3
Objective
The objective of this Protocol is to eliminate all forms of
illicit trade in tobacco products, in accordance with the
terms of Article 15 of the WHO Framework Convention on
Tobacco Control.

PART II: GENERAL OBLIGATIONS
Article 4
General obligations
1. In addition to the provisions of Article 5 of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control, Parties shall:
(a) adopt and implement effective measures to control or
regulate the supply chain of goods covered by this Protocol
in order to prevent, deter, detect, investigate and prosecute
illicit trade in such goods and shall cooperate with one another to this end;
(b) take any necessary measures in accordance with
their national law to increase the effectiveness of their
competent authorities and services, including customs and
police responsible for preventing, deterring, detecting, investigating, prosecuting and eliminating all forms of illicit
trade in goods covered by this Protocol;
(c) adopt effective measures for facilitating or obtaining
technical assistance and financial support, capacity building and international cooperation in order to achieve the
objectives of this Protocol and ensure the availability to,
and secure exchange with, the competent authorities of information to be exchanged under this Protocol;
(d) cooperate closely with one another, consistent with
their respective domestic legal and administrative systems,
in order to enhance the effectiveness of law enforcement
action to combat the unlawful conduct including criminal offences established in accordance with Article 14 of this
Protocol;
(e) cooperate and communicate, as appropriate, with relevant regional and international intergovernmental organizations in the secure(3) exchange of information covered
by this Protocol in order to promote the effective implementation of this Protocol; and
(f) within the means and resources at their disposal, cooperate to raise financial resources for the effective implementation of this Protocol through bilateral and multilateral
funding mechanisms.
2. In implementing their obligations under this Protocol,
Parties shall ensure the maximum possible transparency
with respect to any interactions they may have with the tobacco industry.
Article 5
Protection of personal data
Parties shall protect personal data of individuals regardless of nationality or residence, subject to national law, taking into consideration international standards regarding the
protection of personal data, when implementing this Protocol.
PART III: SUPPLY CHAIN CONTROL
Article 6
Licence, equivalent approval or control system
1. To achieve the objectives of the WHO Framework
Convention on Tobacco Control and with a view to eliminating illicit trade in tobacco products and manufacturing e-
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quipment, each Party shall prohibit the conduct of any of
the following activities by any natural or legal person except pursuant to a licence or equivalent approval (hereafter
“licence”) granted, or control system implemented, by a
competent authority in accordance with national law:
(a) manufacture of tobacco products and manufacturing
equipment; and
(b) import or export of tobacco products and manufacturing equipment.
2. Each Party shall endeavour to license, to the extent
considered appropriate, and when the following activities
are not prohibited by national law, any natural or legal person engaged in:
(a) retailing of tobacco products;
(b) growing of tobacco, except for traditional small-scale
growers, farmers and producers;
(c) transporting commercial quantities of tobacco products or manufacturing equipment; and
(d) wholesaling, brokering, warehousing or distribution of
tobacco and tobacco products or manufacturing equipment.
3. With a view to ensuring an effective licensing system,
each Party shall:
(a) establish or designate a competent authority or authorities to issue, renew, suspend, revoke and/or cancel licences, subject to the provisions of this Protocol, and in accordance with its national law, to conduct the activities
specified in paragraph 1;
(b) require that each application for a licence contains all
the requisite information about the applicant, which should
include, where applicable:
(i) where the applicant is a natural person, information
regarding his or her identity, including full name, trade
name, business registration number (if any), applicable tax
registration numbers (if any) and any other information to
allow identification to take place;
(ii) when the applicant is a legal person, information regarding its identity, including full legal name, trade name,
business registration number, date and place of incorporation, location of corporate headquarters and principal place
of business, applicable tax registration numbers, copies of
articles of incorporation or equivalent documents, its corporate affiliates, names of its directors and of any designated
legal representatives, including any other information to allow identification to take place;
(iii) precise business location of the manufacturing
unit(s), warehouse location and production capacity of the
business run by the applicant;
(iv) details of the tobacco products and manufacturing equipment covered by the application, such as product description, name, registered trade mark if any, design,
brand, model or make and serial number of the manufacturing equipment;
(v) description of where manufacturing equipment will be
installed and used;
(vi) documentation or a declaration regarding any criminal records;
(vii) complete identification of the bank accounts intended to be used in the relevant transactions and other relevant payment details; and
(viii) a description of the intended use and intended market of sale of the tobacco products, with particular attention
to ensuring that tobacco product production or supply is

commensurate with reasonably anticipated demand;
(c) monitor and collect, where applicable, any licence
fees that may be levied and consider using them in effective administration and enforcement of the licensing system or for public health or any other related activity in accordance with national law;
(d) take appropriate measures to prevent, detect and investigate any irregular or fraudulent practices in the operation of the licensing system;
(e) undertake measures such as periodic review, renewal, inspection or audit of licences where appropriate;
(f) establish, where appropriate, a time frame for expiration of licences and subsequent requisite reapplication or
updating of application information;
(g) oblige any licensed natural or legal person to inform
the competent authority in advance of any change of location of their business or any significant change in information relevant to the activities as licensed;
(h) oblige any licensed natural or legal person to inform
the competent authority, for appropriate action, of any acquisition or disposal of manufacturing equipment; and
(i) ensure that the destruction of any such manufacturing
equipment or any part thereof, shall take place under the
supervision of the competent authority.
4. Each Party shall ensure that no licence shall be assigned and/or transferred without receipt from the proposed licensee of the appropriate information contained in
paragraph 3, and without prior approval from the competent authority.
5. Five years following the entry into force of this Protocol, the Meeting of the Parties shall ensure at its next session that evidence-based research is conducted to ascertain whether any key inputs exist that are essential to the
manufacture of tobacco products, are identifiable and can
be subject to an effective control mechanism. On the basis
of such research, the Meeting of the Parties shall consider
appropriate action.
Article 7
Due diligence
1. Each Party shall require, consistent with its national
law and the objectives of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control, that all natural and legal persons engaged in the supply chain of tobacco, tobacco products and
manufacturing equipment:
(a) conduct due diligence before the commencement of
and during the course of, a business relationship;
(b) monitor the sales to their customers to ensure that
the quantities are commensurate with the demand for such
products within the intended market of sale or use; and
(c) report to the competent authorities any evidence that
the customer is engaged in activities in contravention of its
obligations arising from this Protocol.
2. Due diligence pursuant to paragraph 1 shall, as appropriate, consistent with its national law and the objectives of
the WHO Framework Convention on Tobacco Control, include, inter alia, requirements for customer identification,
such as obtaining and updating information relating to the
following:
(a) establishing that the natural or legal person holds a licence in accordance with Article 6;
(b) when the customer is a natural person, information
regarding his or her identity, including full name, trade
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name, business registration number (if any), applicable tax
registration numbers (if any) and verification of his or her
official identification;
(c) when the customer is a legal person, information regarding its identity, including full name, trade name, business registration number, date and place of incorporation,
location of corporate headquarters and principal place of
business, applicable tax registration numbers, copies of articles of incorporation or equivalent documents, its corporate affiliates, names of its directors and any designated legal representatives, including the representatives’ names
and verification of their official identification;
(d) a description of the intended use and intended market of sale of tobacco, tobacco products or manufacturing
equipment; and
(e) a description of the location where manufacturing equipment will be installed and used.
3. Due diligence pursuant to paragraph 1 may include requirements for customer identification, such as obtaining
and updating information relating to the following:
(a) documentation or a declaration regarding any criminal
records; and
(b) identification of the bank accounts intended to be
used in transactions.
4. Each Party shall, on the basis of the information reported in paragraph 1(c), take all necessary measures to
ensure compliance with the obligations arising from this
Protocol, which may include the designation of a customer
within the jurisdiction of the Party to become a blocked customer as defined by national law.
Article 8
Tracking and tracing
1. For the purposes of further securing the supply chain
and to assist in the investigation of illicit trade in tobacco
products, the Parties agree to establish within five years of
entry into force of this Protocol a global tracking and tracing
regime, comprising national and/or regional tracking and
tracing systems and a global information sharing focal point
located at the Convention Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control and accessible to all
Parties, enabling Parties to make enquiries and receive relevant information.
2. Each Party shall establish, in accordance with this Article, a tracking and tracing system, controlled by the Party
for all tobacco products that are manufactured in or imported onto its territory taking into account their own national or
regional specific needs and available best practice.
3. With a view to enabling effective tracking and tracing,
each Party shall require that unique, secure and non-removable identification markings (hereafter called unique identification markings), such as codes or stamps, are affixed to or form part of all unit packets and packages and
any outside packaging of cigarettes within a period of five
years and other tobacco products within a period of ten
years of entry into force of this Protocol for that Party.
4.1 Each Party shall, for purposes of paragraph 3, as
part of the global tracking and tracing regime, require that
the following information be available, either directly or accessible by means of a link, to assist Parties in determining
the origin of tobacco products, the point of diversion where
applicable, and to monitor and control the movement of tobacco products and their legal status:

(a) date and location of manufacture;
(b) manufacturing facility;
(c) machine used to manufacture tobacco products; (d)
production shift or time of manufacture;
(e) the name, invoice, order number and payment
records of the first customer who is not affiliated with the
manufacturer;
(f) the intended market of retail sale; (g) product description;
(h) any warehousing and shipping;
(i) the identity of any known subsequent purchaser; and
(j) the intended shipment route, the shipment date, shipment destination, point of departure and consignee.
4.2 The information in subparagraphs (a), (b), (g) and
where available (f), shall form part of the unique identification markings.
4.3 Where the information in subparagraph (f) is not
available at the time of marking, Parties shall require the inclusion of such information in accordance with Article
15.2(a) of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control.
5. Each Party shall require, within the time limits specified in this Article, that the information set out in paragraph
4 is recorded, at the time of production, or at the time of
first shipment by any manufacturer or at the time of import
onto its territory.
6. Each Party shall ensure that the information recorded
under paragraph 5 is accessible by that Party by means of
a link with the unique identification markings required under paragraphs 3 and 4.
7. Each Party shall ensure that the information recorded
in accordance with paragraph 5, as well as the unique identification markings rendering such information accessible in accordance with paragraph 6 shall be included in a
format established or authorized by the Party and its competent authorities.
8. Each Party shall ensure that the information recorded
under paragraph 5 is accessible to the global information
sharing focal point on request, subject to paragraph 9,
through a standard electronic secure interface with its national and/or regional central point. The global information
sharing focal point shall compile a list of the competent authorities of Parties and make the list available to all Parties.
9. Each Party or the competent authority shall:
(a) have access to the information outlined in paragraph
4 in a timely manner by making a query to the global information sharing focal point;
(b) request such information only where it is necessary
for the purpose of detection or investigation of illicit trade in
tobacco products;
(c) not unreasonably withhold information;
(d) answer the information requests in relation to paragraph 4, in accordance with its national law; and
(e) protect and treat as confidential, as mutually agreed,
any information that is exchanged.
10. Each Party shall require the further development and
expansion of the scope of the applicable tracking and tracing system up to the point that all duties, relevant taxes,
and where appropriate, other obligations have been discharged at the point of manufacture, import or release from
customs or excise control.
11. Parties shall cooperate with each other and with
competent international organizations, as mutually agreed,
in sharing and developing best practices for tracking and
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tracing systems including:
(a) facilitation of the development, transfer and acquisition of improved tracking and tracing technology, including
knowledge, skills, capacity and expertise;
(b) support for training and capacity-building programmes for Parties that express such a need; and
(c) further development of the technology to mark and scan unit packets and packages of tobacco products to
make accessible the information listed in paragraph 4.
12. Obligations assigned to a Party shall not be performed by or delegated to the tobacco industry.
13. Each Party shall ensure that its competent authorities, in participating in the tracking and tracing regime, interact with the tobacco industry and those representing the
interests of the tobacco industry only to the extent strictly
necessary in the implementation of this Article.
14. Each Party may require the tobacco industry to bear
any costs associated with that Party’s obligations under
this Article.

accordance with its national law.
5. For the purposes of implementing paragraph 1, each
Party shall adopt effective legislative, executive, administrative or other measures to require that all records are:
(a) maintained for a period of at least four years;
(b) made available to the competent authorities; and
(c) maintained in a format, as required by the competent
authorities.
6. Each Party shall, as appropriate and subject to national law, establish a system for sharing details contained in
all records kept in accordance with this Article with other
Parties.
7. Parties shall endeavour to cooperate, with each other
and with competent international organizations, in progressively sharing and developing improved systems for
record-keeping.

Article 9
Record-keeping

1. Each Party shall, where appropriate, consistent with
its national law and the objectives of the WHO Framework
Convention on Tobacco Control, require that all natural and
legal persons subject to Article 6 take the necessary measures to prevent the diversion of tobacco products into illicit
trade channels, including, inter alia:
(a) reporting to the competent authorities:
(i) the cross-border transfer of cash in amounts stipulated in national law or of cross- border payments in kind; and
(ii) all “suspicious transactions”; and
(b) supplying tobacco products or manufacturing equipment only in amounts commensurate with the demand for
such products within the intended market of retail sale or
use.
2. Each Party shall, where appropriate, consistent with
its national law and the objectives of the WHO Framework
Convention on Tobacco Control, require that payments for
transactions carried out by natural or legal persons subject
to Article 6 be allowed only in the currency and in the same
amount as the invoice, and only through legal modes of
payment from financial institutions located on the territory
of the intended market and shall not be operated through
any other alternative remittance system.
3. A Party may require that payments carried out by natural or legal persons subject to Article 6 for materials used
for the manufacture of tobacco products in its jurisdiction
be allowed only in the currency and in the same amount as
the invoice, and only through legal modes of payment from
financial institutions located on the territory of the intended
market and shall not be operated through any other alternative remittance system.
4. Each Party shall ensure that any contravention of the
requirements of this Article is subject to appropriate criminal, civil or administrative procedures and effective, proportionate and dissuasive sanctions including, as appropriate,
suspension or cancellation of a licence.

1. Each Party shall require, as appropriate, that all natural and legal persons engaged in the supply chain of tobacco, tobacco products and manufacturing equipment maintain complete and accurate records of all relevant transactions. Such records must allow for the full accountability of
materials used in the production of their tobacco products.
2. Each Party shall, as appropriate, require persons licensed in accordance with Article 6 to provide, on request,
the following information to the competent authorities:
(a) general information on market volumes, trends, forecasts and other relevant information;
and
(b) the quantities of tobacco products and manufacturing
equipment in the licensee’s possession, custody or control
kept in stock, in tax and customs warehouses under the
regime of transit or transhipment or duty suspension as of
the date of the request.
3. With respect to tobacco products and manufacturing
equipment sold or manufactured on the territory of the Party for export, or subject to duty-suspended movement in
transit or transhipment on the territory of the Party, each
Party shall, as appropriate, require that persons licensed in
accordance with Article 6, provide, on request, to the competent authorities in the country of departure (electronically, where the infrastructure exists) at the time of departure
from their control with the following information:
(a) the date of shipment from the last point of physical
control of the products;
(b) the details concerning the products shipped (including brand, amount, warehouse);
(c) the intended shipping routes and destination;
(d) the identity of the natural or legal person(s) to whom
the products are being shipped; (e) the mode of transportation, including the identity of the transporter;
(f) the expected date of arrival of the shipment at the intended shipping destination; and
(g) intended market of retail sale or use.
4. If feasible, each Party shall require that retailers and
tobacco growers, except for traditional growers working on
a non-commercial basis, maintain complete and accurate
records of all relevant transactions in which they engage, in

Article 10
Security and preventive measures

Article 11
Sale by Internet, telecommunication
or any other evolving technology
1. Each Party shall require that all legal and natural persons engaged in any transaction with regard to tobacco
products through Internet-, telecommunication- or any oth-
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er evolving technology-based modes of sale comply with all
relevant obligations covered by this Protocol.
2. Each Party shall consider banning retail sales of tobacco product through Internet-, telecommunication- or
any other evolving technology-based modes of sale.
Article 12
Free zones and international transit
1. Each Party shall, within three years of the entry into
force of this Protocol for that Party, implement effective
controls on all manufacturing of, and transactions in, tobacco and tobacco products, in free zones, by use of all relevant measures as provided in this Protocol.
2. In addition, the intermingling of tobacco products with
non-tobacco products in a single container or any other
such similar transportation unit at the time of removal from
free zones shall be prohibited.
3. Each Party shall, in accordance with national law,
adopt and apply control and verification measures to the international transit or transhipment, within its territory, of tobacco products and manufacturing equipment in conformity with the provisions of this Protocol in order to prevent illicit trade in such products.
Article 13
Duty free sales
1. Each Party shall implement effective measures to subject any duty free sales to all relevant provisions of this Protocol, taking into consideration Article 6 of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control.
2. No later than five years following the entry into force of
this Protocol, the Meeting of the Parties shall ensure at its
next session that evidence-based research is conducted to
ascertain the extent of illicit trade in tobacco products related to duty free sales of such products. On the basis of such
research, the Meeting of the Parties shall consider appropriate further action.
PART IV: OFFENCES
Article 14
Unlawful conduct including criminal offences
1. Each Party shall adopt, subject to the basic principles
of its domestic law, such legislative and other measures as
may be necessary to establish all of the following conduct
as unlawful under its domestic law:
(a) manufacturing, wholesaling, brokering, selling, transporting, distributing, storing, shipping, importing or exporting tobacco, tobacco products or manufacturing equipment
contrary to the provisions of this Protocol;
(b) (i) manufacturing, wholesaling, brokering, selling,
transporting, distributing, storing, shipping, importing or
exporting tobacco, tobacco products or manufacturing equipment without the payment of applicable duties, taxes
and other levies or without bearing applicable fiscal
stamps, unique identification markings, or any other required markings or labels;
(ii) any other acts of smuggling or attempted smuggling
of tobacco, tobacco products or manufacturing equipment
not covered by paragraph (b)(i);
(c) (i) any other form of illicit manufacture of tobacco, to-

bacco products or manufacturing equipment, or tobacco
packaging bearing false fiscal stamps, unique identification
markings, or any other required markings or labels;
(ii) wholesaling, brokering, selling, transporting, distributing, storing, shipping, importing or exporting of illicitly manufactured tobacco, illicit tobacco products, products bearing false fiscal stamps and/or other required markings or labels, or illicit manufacturing equipment;
(d) mixing of tobacco products with non-tobacco products during progression through the supply chain, for the
purpose of concealing or disguising tobacco products;
(e) intermingling of tobacco products with non-tobacco
products in contravention of Article 12.2 of this Protocol;
(f) using Internet-, telecommunication- or any other evolving technology-based modes of sale of tobacco products in contravention of this Protocol;
(g) obtaining, by a person licensed in accordance with
Article 6, tobacco, tobacco products or manufacturing equipment from a person who should be, but is not, licensed
in accordance with Article 6;
(h) obstructing any public officer or an authorized officer
in the performance of duties relating to the prevention, deterrence, detection, investigation or elimination of illicit
trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment;
(i) (i) making any material statement that is false, misleading or incomplete, or failing to provide any required information to any public officer or an authorized officer in the
performance of duties relating to the prevention, deterrence, detection, investigation or elimination of illicit trade
in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment
and when not contrary to the right against self-incrimination;
(ii) mis-declaring on official forms the description, quantity or value of tobacco, tobacco products or manufacturing
equipment or any other information specified in the protocol to:
(a) evade the payment of applicable duties, taxes and
other levies, or
(b) prejudice any control measures for the prevention,
deterrence, detection, investigation or elimination of illicit
trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment;
(iii) failing to create or maintain records covered by this
Protocol or maintaining false records; and
(j) laundering of proceeds of unlawful conduct established as a criminal offence under paragraph 2.
2. Each Party shall, subject to the basic principles of its
domestic law, determine which of the unlawful conduct set
out in paragraph 1 or any other conduct related to illicit
trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment contrary to the provisions of this Protocol shall be
criminal offences and adopt legislative and other measures
as may be necessary to give effect to such determination.
3. Each Party shall notify the Secretariat of this Protocol
which of the unlawful conduct set out in paragraphs 1 and
2 that the Party has determined to be a criminal offence in
accordance with paragraph 2, and shall furnish to the Secretariat copies of its laws, or a description thereof, that give
effect to paragraph 2, and of any subsequent changes to
such laws.
4. In order to enhance international cooperation in combatting the criminal offences related to illicit trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment, Par-
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ties are encouraged to review their national laws regarding
money laundering, mutual legal assistance and extradition,
having regard to relevant international conventions to
which they are Parties, to ensure that they are effective in
the enforcement of the provisions of this Protocol.
Article 15
Liability of legal persons
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the
liability of legal persons for the unlawful conduct including
criminal offences established in accordance with Article 14
of this Protocol.
2. Subject to the legal principles of each Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.
3. Such liability shall be without prejudice to the liability of
the natural persons who have engaged in the unlawful conduct or committed the criminal offences established in accordance with national laws and regulations and Article 14
of this Protocol.
Article 16
Prosecutions and sanctions
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary, in accordance with national law, to ensure that natural and legal persons held liable for the unlawful conduct
including criminal offences established in accordance with
Article 14 are subjected to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
2. Each Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the
prosecution of persons for the unlawful conduct, including
criminal offences established in accordance with Article 14,
are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of such unlawful conduct including criminal offences, and with due regard to the need to
deter the commission of such unlawful conduct including
offences.
3. Nothing contained in this Protocol shall affect the principle that the description of the unlawful conduct including
criminal offences established in accordance with this Protocol and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to
the domestic law of a Party and that such unlawful conduct
including criminal offences shall be prosecuted and sanctioned in accordance with that law.
Article 17
Seizure payments
Parties should, in accordance with their domestic law,
consider adopting such legislative and other measures as
may be necessary to authorize competent authorities to
levy an amount proportionate to lost taxes and duties from
the producer, manufacturer, distributor, importer or exporter
of seized tobacco, tobacco products and/or manufacturing
equipment.

Article 18
Disposal or destruction
All confiscated tobacco, tobacco products and manufacturing equipment shall be destroyed, using environmentally
friendly methods to the greatest extent possible, or disposed of in accordance with national law.
Article 19
Special investigative techniques
1. If permitted by the basic principles of its domestic legal
system, each Party shall, within its possibilities and under
the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems it appropriate, for the
use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities on its territory for the
purpose of effectively combating illicit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment.
2. For the purpose of investigating the criminal offences
established in accordance with Article 14, Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using
the techniques referred to in paragraph 1 in the context of
cooperation at the international level.
3. In the absence of an agreement or arrangement as set
forth in paragraph 2, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made
on a case-by-case basis and may, when necessary, take
into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties concerned.
4. Parties recognize the importance of, and need for, international cooperation and assistance in this area and
shall cooperate, with each other and with international organizations, in developing capacity to achieve the goals of
this Article.
PART V: INTERNATIONAL COOPERATION
Article 20
General information sharing
1. Parties shall, for the purpose of achieving the objectives of this Protocol, report, as part of the WHO Framework Convention on Tobacco Control reporting instrument
relevant information, subject to domestic law, and where
appropriate, inter alia, on matters such as:
(a) in aggregate form, details of seizures of tobacco, tobacco products or manufacturing equipment, quantity, value of seizures, product descriptions, dates and places of
manufacture; and taxes evaded;
(b) import, export, transit, tax-paid and duty-free sales
and quantity or value of production of tobacco, tobacco
products or manufacturing equipment;
(c) trends, concealment methods and modi operandi
used in illicit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment; and
(d) any other relevant information, as agreed by the Parties.
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2. Parties shall cooperate with each other and with competent international organizations to build the capacity of
Parties to collect and exchange information.
3. Parties shall deem the said information to be confidential and for the use of Parties only, unless otherwise stated
by the transmitting Party.
Article 21
Enforcement information sharing
1. Parties shall, subject to domestic law or any applicable
international treaties, where appropriate, exchange, on
their own initiative or on the request of a Party that provides due justification that such information is necessary
for the purpose of detection or investigation of illicit trade in
tobacco, tobacco products or manufacturing equipment,
the following information:
(a) records of licensing for the natural and legal persons
concerned;
(b) information for identification, monitoring and prosecution of natural or legal persons involved in illicit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment;
(c) records of investigations and prosecutions;
(d) records of payment for import, export or duty-free
sales of tobacco, tobacco products or manufacturing equipment; and
(e) details of seizures of tobacco, tobacco products or
manufacturing equipment (including case reference information where appropriate, quantity, value of seizure, product description, entities involved, date and place of manufacture) and modi operandi (including means of transport,
concealment, routing and detection).
2. Information received from Parties under this Article
shall be used exclusively to meet the objectives of this Protocol. Parties may specify that such information may not be
passed on without the agreement of the Party which provided the information.
Article 22
Information sharing: confidentiality and protection of
information
1. Each Party shall designate the competent national authorities to which data referred to in Articles 20, 21 and 24
are supplied and notify Parties of such designation through
the Convention Secretariat.
2. The exchange of information under this Protocol shall
be subject to domestic law regarding confidentiality and privacy. Parties shall protect, as mutually agreed, any confidential information that is exchanged.
Article 23
Assistance and cooperation: training, technical
assistance and cooperation in scientific, technical
and technological matters
1. Parties shall cooperate, with each other and/or
through competent international and regional organizations
in providing training, technical assistance and cooperation
in scientific, technical and technological matters, in order to
achieve the objectives of this Protocol, as mutually agreed.
Such assistance may include the transfer of expertise or
appropriate technology in the areas of information gathering, law enforcement, tracking and tracing, information

management, protection of personal data, interdiction,
electronic surveillance, forensic analysis, mutual legal assistance and extradition.
2. Parties may, as appropriate, enter into bilateral, multilateral or any other agreements or arrangements in order
to promote training, technical assistance and cooperation
in scientific, technical and technological matters taking into
account the needs of developing-country Parties and Parties with economies in transition.
3. Parties shall cooperate, as appropriate, to develop and
research the possibilities of identifying the exact geographical origin of seized tobacco and tobacco products.
Article 24
Assistance and cooperation: investigation and prosecution of offences
1. Parties shall, in accordance with their domestic law,
take all necessary measures, where appropriate, to
strengthen cooperation by multilateral, regional or bilateral
arrangements for the prevention, detection, investigation,
prosecution and punishment of natural or legal persons engaged in illicit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment.
2. Each Party shall ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to
combating illicit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment (including, where permitted under
domestic law, judicial authorities) cooperate and exchange
relevant information at national and international levels
within the conditions prescribed by its domestic law.
Article 25
Protection of sovereignty
1. Parties shall carry out their obligations under this Protocol in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of
non-intervention in the domestic affairs of other States.
2. Nothing in this Protocol entitles a Party to undertake in
the territory of another State the exercise of jurisdiction and
performance of functions that are reserved exclusively for
the authorities of that other State by its domestic law.
Article 26
Jurisdiction
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the criminal offences
established in accordance with Article 14 when:
(a) the offence is committed in the territory of that Party;
or
(b) the offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that Party or an aircraft that is registered under the laws of that Party at the time that the offence is
committed.
2. Subject to Article 25, a Party may also establish its jurisdiction over any such criminal offence when:
(a) the offence is committed against that Party;
(b) the offence is committed by a national of that Party or
a stateless person who has his or her habitual residence on
its territory; or
(c) the offence is one of those established in accordance
with Article 14 and is committed outside its territory with a
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view to the commission of an offence established in accordance with Article 14 within its territory.
3. For the purposes of Article 30, each Party shall adopt
such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the criminal offences established in accordance with Article 14 when the alleged offender is present
on its territory and it does not extradite such person solely
on the ground that he or she is one of its nationals.
4. Each Party may also adopt such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction over the criminal offences established in accordance with Article 14 when the
alleged offender is present on its territory and it does not
extradite him or her.
5. If a Party exercising its jurisdiction under paragraph 1
or 2 has been notified, or has otherwise learnt, that one or
more other Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those Parties shall, as
appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.
6. Without prejudice to norms of general international
law, this Protocol does not exclude the exercise of any
criminal jurisdiction established by a Party in accordance
with its domestic law.
Article 27
Law enforcement cooperation
1. Each Party shall adopt, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, effective
measures to:
(a) enhance and, where necessary, establish channels of
communication between the competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid
exchange of information concerning all aspects of the criminal offences established in accordance with Article 14;
(b) ensure effective cooperation among the competent
authorities, agencies, customs, police and other law enforcement agencies;
(c) cooperate with other Parties in conducting enquiries
in specific cases with respect to criminal offences established in accordance with Article 14 concerning:
(i) the identity, whereabouts and activities of persons
suspected of involvement in such offences or the location
of other persons concerned;
(ii) the movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such offences; and
(iii) the movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use in the commission of
such offences;
(d) provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;
(e) facilitate effective coordination among its competent
authorities, agencies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including, subject
to bilateral agreements or arrangements between the Parties concerned, the posting of liaison officers;
(f) exchange relevant information with other Parties on
specific means and methods used by natural or legal persons in committing such offences, including, where applicable, routes and conveyances and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities; and
(g) exchange relevant information and coordinate admin-

istrative and other measures taken as appropriate for the
purpose of early identification of the criminal offences established in accordance with Article 14.
2. With a view to giving effect to this Protocol, Parties
shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between
their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them accordingly. In the absence of such agreements or arrangements between the Parties concerned, the Parties may
consider this Protocol as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this
Protocol. Whenever appropriate, Parties shall make full
use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation
between their law enforcement agencies.
3. Parties shall endeavour to cooperate within their
means to respond to transnational illicit trade of tobacco
products committed through the use of modern technology.
Article 28
Mutual administrative assistance
Consistent with their respective domestic legal and administrative systems, Parties shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information to
ensure proper application of customs and other relevant
law in the prevention, detection, investigation, prosecution
and combating of illicit trade in tobacco, tobacco products
or manufacturing equipment. The Parties shall deem the
said information to be confidential and for restricted use,
unless otherwise stated by the transmitting Party. Such information may include:
(a) new customs and other enforcement techniques of
demonstrated effectiveness;
(b) new trends, means or methods of engaging in illicit
trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment;
(c) goods known to be the subject of illicit trade in tobacco, tobacco products and manufacturing equipment as well
as details of description, packaging, transport and storage
and methods used in respect of those goods;
(d) natural or legal persons known to have committed or
to be a party to an offence established in accordance with
Article 14; and
(e) any other data that would assist designated agencies
in risk assessment for control and other enforcement purposes.
Article 29
Mutual legal assistance
1. Parties shall afford one another the widest measure of
mutual legal assistance in investigations, prosecutions and
judicial proceedings in relation to criminal offences established in accordance with Article 14 of this Protocol.
2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest
extent possible under relevant laws, treaties, agreements
and arrangements of the requested Party with respect to
investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which legal persons may be held
liable in accordance with Article 15 of this Protocol in the
requesting Party.
3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance

28
with this Article may be requested for any of the following
purposes:
(a) taking evidence or statements from persons;
(b) effecting service of judicial documents;
(c) executing searches and seizures, and freezing;
(d) examining objects and sites;
(e) providing information, evidentiary items and expert evaluations;
(f) providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial,
corporate or business records;
(g) identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
(h) facilitating the voluntary appearance of persons in the
requesting Party; and
(i) any other type of assistance that is not contrary to the
domestic law of the requested Party.
4. This Article shall not affect the obligations under any
other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will
govern, in whole or in part, mutual legal assistance.
5. Paragraphs 6 to 24 shall, on the basis of reciprocity,
apply to requests made pursuant to this Article if the Parties in question are not bound by a treaty or intergovernmental agreement of mutual legal assistance. If the Parties
are bound by such a treaty or intergovernmental agreement, the corresponding provisions of that treaty or intergovernmental agreement shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 6 to 24 in lieu thereof. Parties are
strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.
6. Parties shall designate a central authority that shall
have the responsibility and power to receive requests for
mutual legal assistance and either to execute them or to
transmit them to their respective competent authorities for
execution. When a Party has a special region or territory
with a separate system of mutual legal assistance, it may
designate a distinct central authority that shall have the
same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for
execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. Each Party
shall notify the Head of the Convention Secretariat at the
time of accession, acceptance, approval, formal confirmation or ratification of this Protocol of the central authority
designated for this purpose. Transmission of requests for
mutual legal assistance and any communication related
thereto shall be effected between the central authorities
designated by the Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the
diplomatic channel and, in urgent circumstances, where
the Parties agree, through appropriate international organizations, if possible.
7. Requests shall be made in writing or, where possible,
by any means capable of producing a written record, in a
language acceptable to the requested Party under conditions allowing the Party to establish authenticity. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Head of the Convention Secretariat at the time
of accession, acceptance, approval, formal confirmation or
ratification of this Protocol. In urgent circumstances, and
where agreed by the Parties, requests may be made orally,

but shall be confirmed in writing forthwith.
8. A request for mutual legal assistance shall contain:
(a) the identity of the authority making the request;
(b) the subject matter and nature of the investigation,
prosecution or judicial proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or judicial proceeding;
(c) a summary of the relevant facts, except in respect of
requests for the purpose of service of judicial documents;
(d) a description of the assistance sought and details of
any particular procedure that the requesting Party wishes
to be followed;
(e) where possible, the identity, location and nationality
of any person concerned;
(f) the purpose for which the evidence, information or action is sought; and
(g) the provisions of the domestic law relevant to the
criminal offence and the punishment therefore.
9. The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.
10. A request shall be executed in accordance with the
domestic law of the requested Party and, to the extent not
contrary to the domestic law of the requested Party and
where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
11. The requesting Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other
than those stated in the request without the prior consent
of the requested Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting Party from disclosing in its proceedings
information or evidence that is exculpatory to an accused
person. In the latter case, the requesting Party shall notify
the requested Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting
Party shall inform the requested Party of the disclosure
without delay.
12. The requesting Party may require that the requested
Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.
13. Wherever possible and consistent with fundamental
principles of domestic law, when an individual is in the territory of a Party and has to be heard as a witness or expert
by the judicial authorities of another Party, the first Party
may, at the request of the other, permit the hearing to take
place by video conference if it is not possible or desirable
for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting Party. Parties may agree that the
hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting Party and attended by a judicial authority of the
requested Party.
14. Mutual legal assistance may be refused:
(a) if the request is not made in conformity with this Article;
(b) if the requested Party considers that execution of the
request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre
public or other essential interests;
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(c) if the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;
(d) where the request involves a crime where the maximum penalty in the requested Party is less than two years
of imprisonment or other forms of deprivation of liberty or, if,
in the judgment of the requested Party, the provision of the
assistance would impose a burden on its resources that is
disproportionate to the seriousness of the crime; or
(e) if it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.
15. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal
assistance.
16. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this Article on the ground of bank secrecy.
17. Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
18. Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this Article on the ground of absence of
dual criminality. However, the requested Party may, when
it deems appropriate, provide assistance, to the extent it
decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of
the requested Party.
19. The requested Party shall execute the request for
mutual legal assistance as soon as possible and shall take
as full account as possible of any deadlines suggested by
the requesting Party and for which reasons are given,
preferably in the request. The requested Party shall respond to reasonable requests by the requesting Party regarding progress in its handling of the request. The requesting Party shall promptly inform the requested Party
when the assistance sought is no longer required.
20. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.
21. Before refusing a request pursuant to paragraph 14
or postponing its execution pursuant to paragraph 20, the
requested Party shall consult with the requesting Party to
consider whether assistance may be granted subject to
such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.
22. The ordinary costs of executing a request shall be
borne by the requested Party, unless otherwise agreed by
the Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and
conditions under which the request will be executed as well
as the manner in which the costs shall be borne.
23. In the event of a request, the requested Party:
(a) shall provide to the requesting Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public; and
(b) may, at its discretion, provide to the requesting Party
in whole, in part or subject to such conditions as it deems
appropriate, copies of any government records, documents
or information in its possession that under its domestic law
are not available to the general public.

24. Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or
arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this Article.
Article 30
Extradition
1. This Article shall apply to the criminal offences established in accordance with Article 14 of this Protocol when:
(a) the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested Party;
(b) the criminal offence for which extradition is sought is
punishable under the domestic law of both the requesting
Party and the requested Party; and
(c) the offence is punishable by a maximum period of imprisonment or other forms of deprivation of liberty of at
least four years or by a more severe penalty or such lesser
period as agreed by the Parties concerned pursuant to bilateral and multilateral treaties or other international agreements.
2. Each of the criminal offences to which this Article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties.
The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded
between them.
3. If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from
another Party with which it has no extradition treaty, it may
consider this Protocol as the legal basis for extradition in
respect of any criminal offence to which this Article applies.
4. Parties that do not make extradition conditional on the
existence of a treaty shall recognize the criminal offences
to which this Article applies as extraditable offences between themselves.
5. Extradition shall be subject to the conditions provided
for by the domestic law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in
relation to the minimum penalty requirement for extradition
and the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.
6. Parties shall, subject to their domestic law, endeavour
to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any criminal offences to which this Article applies.
7. A Party in whose territory an alleged offender is present, if it does not extradite such person in respect of a criminal offence to which this Article applies solely on the
ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the Party seeking extradition, be obliged to submit
the case without undue delay to its competent authorities
for the purpose of prosecution. Those authorities shall take
their decision and conduct their proceedings in the same
manner as in the case of any other offence of a similar nature under the domestic law of that Party. The Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of
such prosecution.
8. Whenever a Party is permitted under its domestic law
to extradite or otherwise surrender one of its nationals only
upon the condition that the person will be returned to that
Party to serve the sentence imposed as a result of the trial
or proceedings for which the extradition or surrender of the
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person was sought and that Party and the Party seeking
the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional
extradition or surrender shall be sufficient to discharge the
obligation set forth in paragraph 7.
9. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national
of the requested Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been
imposed under the domestic law of the requesting Party or
the remainder thereof.
10. Any person regarding whom proceedings are being
carried out in connection with any of the criminal offences
to which this Article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment
of all the rights and guarantees provided by the domestic
law of the Party in the territory of which that person is present.
11. Nothing in this Protocol shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested Party has
substantial grounds for believing that the request has been
made for the purpose of prosecuting or punishing a person
on account of that person’s sex, race, religion, nationality,
ethnic origin or political opinions or that compliance with
the request would cause prejudice to that person’s position
for any one of these reasons.
12. Parties may not refuse a request for extradition on
the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
13. Before refusing extradition, the requested Party
shall, where appropriate, consult with the requesting Party
to provide it with ample opportunity to present its opinions
and to provide information relevant to its allegation.
14. Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance
the effectiveness of extradition. Where Parties are bound
by an existing treaty or intergovernmental arrangement the
corresponding provisions of that treaty or intergovernmental arrangement shall apply unless the Parties agree to apply paragraph 1 to 13 in lieu thereof.
Article 31
Measures to ensure extradition
1. Subject to its domestic law and its extradition treaties,
the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request
of the requesting Party, take a person whose extradition is
sought and who is present in its territory into custody or
take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
2. Measures taken in accordance with paragraph 1 shall
be notified, in conformity with national law, as appropriate
and without delay, to the requesting Party.
3. Any person regarding whom the measures in accordance with paragraph 1 are being taken, shall be entitled
to:
(a) communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or, if that person is a stateless person, the State in
the territory of which that person habitually resides; and
(b) be visited by a representative of that State.

PART VI: REPORTING
Article 32
Reporting and exchange of information
1. Each Party shall submit to the Meeting of the Parties,
through the Convention Secretariat, periodic reports on its
implementation of this Protocol.
2. The format and content of such reports shall be determined by the Meeting of the Parties. These reports shall
form part of the regular WHO Framework Convention on
Tobacco Control reporting instrument.
3. The content of the periodic reports referred to in paragraph 1, shall be determined having regard, inter alia, to
the following:
(a) information on legislative, executive, administrative or
other measures taken to implement this Protocol;
(b) information, as appropriate, on any constraints or barriers encountered in the implementation of this Protocol
and on the measures taken to overcome those barriers;
(c) information, as appropriate, on financial and technical
assistance provided, received, or requested for activities
related to the elimination of illicit trade in tobacco products;
and
(d) the information specified in Article 20.
In those cases when relevant data are already being collected as part of the Conference of the
Parties reporting mechanism, the Meeting of the Parties
shall not duplicate these efforts.
4. The Meeting of the Parties, pursuant to Articles 33
and 36, shall consider arrangements to assist developingcountry Parties and Parties with economies in transition, at
their request, in meeting their obligations under this Article.
5. The reporting of information under those Articles shall
be subject to national law regarding confidentiality and privacy. Parties shall protect, as mutually agreed, any confidential information that is reported or exchanged.
PART VII: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
AND FINANCIAL RESOURCES
Article 33
Meeting of the Parties
1. A Meeting of the Parties is hereby established. The
first session of the Meeting of the Parties shall be convened by the Convention Secretariat immediately before or
immediately after the next regular session of the Conference of the Parties following the entry into force of this Protocol.
2. Thereafter, regular sessions of the Meeting of the Parties shall be convened by the Convention Secretariat, immediately before or immediately after regular sessions of
the Conference of the Parties.
3. Extraordinary sessions of the Meeting of the Parties
shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Meeting or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being
communicated to them by the Convention Secretariat, it is
supported by at least one third of the Parties.
4. The Rules of Procedure and the Financial Rules of the
Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control shall apply, mutatis mutandis, to
the Meeting of the Parties unless the Meeting of the Par-
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ties decides otherwise.
5. The Meeting of the Parties shall keep under regular
review the implementation of the Protocol and take the decisions necessary to promote its effective implementation.
6. The Meeting of the Parties shall decide on the scale
and mechanism of the voluntary assessed contributions
from the Parties to the Protocol for the operation of this
Protocol as well as other possible resources for its implementation.
7. At each ordinary session, the Meeting of the Parties
shall by consensus adopt a budget and workplan for the financial period until the next ordinary session, which shall
be distinct from the WHO Framework Convention on Tobacco Control budget and workplan.
Article 34
Secretariat
1. The Convention Secretariat shall be the Secretariat of
this Protocol.
2. The functions of the Convention Secretariat with regard to its role as the secretariat of this Protocol shall be to:
(a) make arrangements for sessions of the Meeting of
the Parties and any subsidiary bodies as well as working
groups and other bodies established by the Meeting of the
Parties and provide them with services as required;
(b) receive, analyse, transmit and provide feedback to
Parties concerned as needed and to the Meeting of the
Parties on reports received by it pursuant to this Protocol
and facilitate the exchange of information among Parties;
(c) provide support to the Parties, particularly developing
country Parties and Parties with economies in transition,
on request, in the compilation, communication, and exchange of information required in accordance with the provisions of this Protocol, and assistance in the identification
of available resources to facilitate implementation of the
obligations under this Protocol;
(d) prepare reports on its activities under this Protocol
under the guidance of and for submission to the Meeting of
the Parties;
(e) ensure, under the guidance of the Meeting of the Parties, the necessary coordination with the competent international and regional intergovernmental organizations and
other bodies;
(f) enter, under the guidance of the Meeting of the Parties, into such administrative or contractual arrangements
as may be required for the effective discharge of its functions as secretariat to this Protocol;
(g) receive and review applications by intergovernmental
and nongovernmental organizations wishing to be accredited as observers to the Meeting of the Parties, while ensuring that they are not affiliated with the tobacco industry,
and present the reviewed applications to the Meeting of the
Parties for its consideration; and
(h) perform other secretariat functions specified by this
Protocol and such other functions as may be determined
by the Meeting of the Parties.
Article 35
Relations between the Meeting of the Parties
and intergovernmental organizations
In order to provide technical and financial cooperation for
achieving the objective of this Protocol, the Meetings of the

Parties may request the cooperation of competent international and regional intergovernmental organizations, including financial and development institutions.
Article 36
Financial resources
1. Parties recognize the important role that financial resources play in achieving the objective of this Protocol, and
acknowledge the importance of Article 26 of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control in achieving
the objectives of the Convention.
2. Each Party shall provide financial support in respect of
its national activities intended to achieve the objective of
this Protocol, in accordance with its national plans, priorities and programmes.
3. Parties shall promote, as appropriate, the utilization of
bilateral, regional, subregional and other multilateral channels to provide funding for strengthening the capacity of
developing-country Parties and Parties with economies in
transition in order to meet the objectives of this Protocol.
4. Without prejudice to Article 18, Parties are encouraged, subject to national laws and policies and where appropriate, to use any confiscated proceeds of crime deriving from the illicit trade in tobacco, tobacco products and
manufacturing equipment to achieve the objectives set out
in this Protocol.
5. Parties represented in relevant regional and international intergovernmental organizations and financial and
development institutions shall encourage these entities to
provide financial assistance for developing-country Parties
and for Parties with economies in transition to assist them
in meeting their obligations under this Protocol, without limiting the rights of participation within these organizations.
6. Parties agree that:
(a) to assist Parties in meeting their obligations under
this Protocol, all relevant potential and existing resources
available for activities related to the objective of this Protocol should be mobilized and utilized for the benefit of all
Parties, especially developing-country Parties and Parties
with economies in transition; and
(b) the Convention Secretariat shall advise developingcountry Parties and Parties with economies in transition,
upon request, on available sources of funding to facilitate
implementation of their obligations under this Protocol.
7. Parties may require the tobacco industry to bear any
costs associated with a Party’s obligations to achieve the
objectives of this Protocol, in compliance with Article 5.3 of
the WHO Framework Convention on Tobacco Control.
8. Parties shall endeavour, subject to their domestic law,
to achieve self-financing of the implementation of the Protocol including through the levying of taxes and other forms
of charges on tobacco products.
PART VIII: SETTLEMENT OF DISPUTES
Article 37
Settlement of disputes
The settlement of disputes between Parties concerning
the interpretation or application of this Protocol is governed
by Article 27 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.
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PART IX: DEVELOPMENT OF THE PROTOCOL
Article 38
Amendments to this Protocol
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Amendments to this Protocol shall be considered and
adopted by the Meeting of the Parties. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be communicated
to the Parties by the Convention Secretariat at least six
months before the session at which it is proposed for adoption. The Convention Secretariat shall also communicate
proposed amendments to the signatories of this Protocol
and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement by consensus on any proposed amendment to this
Protocol. If all efforts at consensus have been exhausted
and no agreement reached, the amendment shall as a last
resort be adopted by a three-quarters majority vote of the
Parties present and voting at the session. For purposes of
this Article, “Parties present and voting” means Parties
present and casting an affirmative or negative vote. Any
adopted amendment shall be communicated by the Convention Secretariat to the Depositary, who shall circulate it
to all Parties for acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter
into force for those Parties having accepted it on the 90th
day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least two thirds of the Parties.
5. The amendment shall enter into force for any other
Party on the 90th day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of
the said amendment.
Article 39
Adoption and amendment of annexes to this Protocol
1. Any Party may make proposals for an annex to this
Protocol and may propose amendments to annexes to this
Protocol.
2. Annexes shall be restricted to lists, forms and any other descriptive material relating to procedural, scientific,
technical or administrative matters.
3. Annexes to this Protocol and amendments thereto
shall be proposed, adopted and enter into force in accordance with the procedure set forth in Article 38.
PART X: FINAL PROVISIONS
Article 40
Reservations
No reservations may be made to this Protocol.
Article 41
Withdrawal
1. At any time after two years from the date on which this
Protocol has entered into force for a
Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of
one year from the date of receipt by the Depositary of the
notification of withdrawal or on such later date as may be
specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the WHO Framework
Convention on Tobacco Control shall also be considered as
having withdrawn from this Protocol, with effect as of the
date of its withdrawal from the WHO Framework Convention on Tobacco Control.
Article 42
Right to vote
1. Each Party to this Protocol shall have one vote, except
as provided for in paragraph 2.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to
vote with a number of votes equal to the number of their
Member States that are Parties to the Protocol. Such an
organization shall not exercise its right to vote if any of its
Member States exercises its right, and vice versa.
Article 43
Signature
The Protocol shall be open for signature by all Parties to
the WHO Framework Convention on Tobacco Control at
World Health Organization Headquarters in Geneva from
10 to 11 January 2013, and thereafter at United Nations
Headquarters in New York until 9 January 2014.
Article 44
Ratification, acceptance, approval, formal
confirmation or accession
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and to formal confirmation or accession by regional economic integration organizations that are Party to the WHO Framework Convention on Tobacco Control. It shall be open for accession from
the day after the date on which the Protocol is closed for
signature. Instruments of ratification, acceptance, approval,
formal confirmation or accession shall be deposited with
the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that
becomes a Party without any of its Member States being a
Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of organizations one or more of whose
Member States is a Party, the organization and its Member
States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under this Protocol. In
such cases, the organization and the Member States shall
not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
3. Regional economic integration organizations shall, in
their instruments relating to formal confirmation or in their
instruments of accession, declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary,
who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification to the extent of their competence.
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Article 45
Entry into force
1. This Protocol shall enter into force on the 90th day following the date of deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession with the Depositary.
2. For each Party to the WHO Framework Convention on
Tobacco Control that ratifies, accepts, approves or formally
confirms this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 for entry into force have been
fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth
day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval, accession or formal confirmation.
3. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization
shall not be counted as additional to those deposited by States Members of that organization.
Article 46
Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall be the
Depositary of this Protocol.
Article 47
Authentic texts
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.
------------------------------------------------------------------------------------------(1)Parties may include reference to the Harmonized
Commodity Description and Coding System of the World
Customs Organization for this purpose, wherever applicable.
(2)Where appropriate, national or domestic will refer equally to regional economic integration organizations.
(3)A secure exchange of information between two parties is resistant to interception and tampering (falsification).
In other words, the information exchanged between the two parties cannot be read or modified by a third party.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου
προϊόντων καπνού
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, στις 21 Μαΐου 2003, η Πεντηκοστή
Έκτη Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας εξέδωσε οµόφωνα
τη σύµβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η οποία άρχισε να ισχύει στις 27 Φεβρουαρίου
2005,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύµβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ
για τον έλεγχο του καπνού συγκαταλέγεται στις συµβά-

σεις των Ηνωµένων Εθνών που επικυρώθηκαν µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεί βασικό µέσο για την επίτευξη των στόχων της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, το προοίµιο του Καταστατικού
της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρει ότι η απόλαυση των υψηλότερων δυνατών προτύπων υγείας αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα του κάθε ανθρώπου χωρίς
διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονοµικής ή κοινωνικής κατάστασης,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να δώσουν προτεραιότητα στο δικαίωµά τους για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ, διότι το παράνοµο εµπόριο
προϊόντων καπνού συµβάλλει στην εξάπλωση της επιδηµίας του καπνού, που αποτελεί παγκόσµιο πρόβληµα µε
σοβαρές συνέπειες για τη δηµόσια υγεία και το οποίο απαιτεί την αποτελεσµατική, σωστή και συνολική εσωτερική και διεθνή αντιµετώπιση,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού υπονοµεύει τα τιµολογιακά και
φορολογικά µέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του
ελέγχου του καπνού και, ως εκ τούτου, αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προϊόντα καπνού και την οικονοµική προσιτότητά τους,
ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσµενείς επιπτώσεις από την αύξηση της προσβασιµότητας και οικονοµικής προσιτότητας των παρανόµως διακινούµενων προϊόντων καπνού στη δηµόσια υγεία και την ευεξία, ιδίως
των νέων, των πτωχών και άλλων ευάλωτων οµάδων,
ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσανάλογα µεγάλες
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνοµου
εµπορίου προϊόντων καπνού στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες µε οικονοµία σε µεταβατικό στάδιο,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η επιστηµονική, τεχνική και θεσµική ικανότητα για
τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των κατάλληλων
εθνικών, περιφερειακών και διεθνών µέτρων για την εξάλειψη όλων των µορφών παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, η πρόσβαση σε πόρους και συναφείς τεχνολογίες έχει µεγάλη σηµασία για την αναβάθµιση της ικανότητας των µερών, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες και σε χώρες µε οικονοµία σε µεταβατικό στάδιο, να εξαλείψουν όλες τις µορφές παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, µολονότι έχουν αναπτυχθεί ελεύθερες ζώνες για τη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου, αυτές χρησιµοποιούνται για να διευκολυνθεί η παγκοσµιοποίηση του παράνοµου εµπορίου
προϊόντων καπνού, όσον αφορά τόσο την παράνοµη διαµετακόµιση προϊόντων λαθρεµπορίου, όσο και την κατασκευή παράνοµων προϊόντων καπνού,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού υπονοµεύει τις οικονοµίες των
µερών και επηρεάζει δυσµενώς τη σταθερότητα και ασφάλειά τους,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού αποφέρει οικονοµικά κέρδη που
χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση διεθνικών εγκληµατικών δραστηριοτήτων, πράγµα που παρεµποδίζει κυβερνητικούς στόχους,
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού υπονοµεύει τους στόχους για την υγεία, επιβάλλει πρόσθετα βάρη στα συστήµατα υγείας και προκαλεί απώλεια εσόδων για τις οικονοµίες των µερών,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 5, παρ. 3 της σύµβασηςπλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, µε το οποίο τα µέρη συµφωνούν ότι, κατά τον καθορισµό και
την εφαρµογή των πολιτικών τους για τη δηµόσια υγεία
σε σχέση µε τον έλεγχο του καπνού, τα µέρη λαµβάνουν
µέτρα για την προστασία αυτών των πολιτικών από εµπορικά και άλλα συµφέροντα της καπνοβιοµηχανίας,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο,
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στην ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει εγρήγορση όσον αφορά κάθε προσπάθεια της καπνοβιοµηχανίας να υπονοµεύσει ή να καταστρατηγήσει τις
στρατηγικές για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και την ανάγκη να ενηµερώνονται για τις δραστηριότητες της καπνοβιοµηχανίας
που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις στρατηγικές για την
καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 6 παρ. 2 της σύµβασηςπλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, που ενθαρρύνει τα µέρη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν, κατά περίπτωση, τις πωλήσεις και/ή την εισαγωγή από διεθνείς ταξιδιώτες αφορολόγητων και αδασµολόγητων
προϊόντων καπνού,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επιπλέον, ότι, ο καπνός και τα
προϊόντα καπνού κατά τη διεθνή διαµετακόµιση και µεταφόρτωση αποκτούν δίοδο παράνοµου εµπορίου,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η αποτελεσµατική δράση
για την πρόληψη και καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου των προϊόντων καπνού απαιτεί µια συνολική
διεθνή προσέγγιση και στενή συνεργασία για όλες τις
πτυχές του παράνοµου εµπορίου, που περιλαµβάνουν,
κατά περίπτωση, το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στη σηµασία άλλων συναφών διεθνών συµφωνιών, όπως της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση
του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος, της σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά
της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών, και την υποχρέωση των µερών αυτών των συµβάσεων να εφαρµόζουν, κατά περίπτωση,
τις διατάξεις αυτών των συµβάσεων σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής και ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ τα µέρη που
δεν έχουν καταστεί ακόµη µέρη σε αυτές τις συµφωνίες
να εξετάσουν το ενδεχόµενο να το πράξουν,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη οικοδόµησης αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ της Γραµµατείας της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και
του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για τον έλεγχο των
ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήµατος, του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων και άλλων φορέων, κατά περίπτωση,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 15 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, µε το οποίο τα
µέρη αναγνωρίζουν, µεταξύ άλλων, ότι η εξάλειψη όλων
των µορφών παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,

συµπεριλαµβανοµένων του λαθρεµπορίου και της παράνοµης κατασκευής, αποτελεί βασικό συστατικό του ελέγχου του καπνού,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι σκοπός του παρόντος πρωτοκόλλου
δεν είναι να διευθετήσει θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η συµπλήρωση της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού µε ένα περιεκτικό πρωτόκολλο θα αποτελέσει ισχυρό και αποτελεσµατικό µέσο για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και των σοβαρών συνεπειών
του,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1
Χρήση όρων
1. «Μεσιτεία»: η δραστηριότητα διαµεσολάβησης για
λογαριασµό άλλων, όπως η διαπραγµάτευση συµβάσεων, οι αγορές ή οι πωλήσεις έναντι αµοιβής ή προµήθειας.
2. «Τσιγάρο»: κύλινδρος κοµµένου καπνού για κάπνισµα, τυλιγµένου σε τσιγαρόχαρτο. Εξαιρούνται ειδικά
περιφερειακά προϊόντα όπως τα bidis και hoon ή άλλα οµοειδή προϊόντα που µπορούν να τυλιχτούν σε χαρτί ή
σε φύλλα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8, ο όρος «τσιγάρο» περιλαµβάνει επίσης λεπτοκοµµένο καπνό για
την κατασκευή στριφτών τσιγάρων για ατοµική χρήση.
3. «Κατάσχεση», η οποία περιλαµβάνει την έκπτωση
δικαιώµατος: κατά περίπτωση, η µόνιµη αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων µέσω διαταγής δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής.
4. «Ελεγχόµενη παράδοση»: η τεχνική που επιτρέπει
την έξοδο ή τη διέλευση παράνοµων ή ύποπτων αποστολών από το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών ή την
είσοδο σε αυτό, σε γνώση και υπό την επίβλεψη των αρµόδιων αρχών τους, µε σκοπό τη διερεύνηση µιας αξιόποινης πράξης και τον εντοπισµό των προσώπων που εµπλέκονται στη διάπραξή της.
5. «Ελεύθερη ζώνη»: τµήµα του εδάφους ενός µέρους
στο οποίο κάθε εισερχόµενο εµπόρευµα θεωρείται γενικά, ως προς τους εισαγωγικούς δασµούς και τους φόρους, ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους.
6. «Παράνοµο εµπόριο»: κάθε πρακτική ή συµπεριφορά που απαγορεύεται από τον νόµο και συνδέεται µε την
παραγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διανοµή, πώληση ή αγορά, συµπεριλαµβανοµένης κάθε πρακτικής ή
συµπεριφοράς που αποσκοπεί στη διευκόλυνση µιας τέτοιας δραστηριότητας.
7. «Άδεια»: άδεια από αρµόδια αρχή µετά την υποβολή
της απαιτούµενης αίτησης ή άλλων εγγράφων στην αρµόδια αρχή.
8. α) «Εξοπλισµός κατασκευής»: µηχανές που είναι
σχεδιασµένες ή προσαρµοσµένες ώστε να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κατασκευή προϊόντων καπνού και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας κατασκευής (1).
β) «Κάθε µέρος του εξοπλισµού»: όσον αφορά τον εξοπλισµό κατασκευής, σηµαίνει κάθε προσδιορίσιµο µέ-
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ρος που ανήκει αποκλειστικά σε εξοπλισµό κατασκευής
προϊόντων καπνού.
9. «Μέρος»: συµβαλλόµενο µέρος του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν δεν εννοείται κάτι διαφορετικό από τα
συµφραζόµενα.
10. «Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η
ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί.
11. «Περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης»: οργανισµός που απαρτίζεται από κυρίαρχα κράτη, στον οποίο τα κράτη µέλη του έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητες για ένα φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας να λαµβάνει αποφάσεις που δεσµεύουν τα κράτη µέλη του όσον αφορά τα εν λόγω θέµατα
(2).
12. Η «αλυσίδα εφοδιασµού» καλύπτει την κατασκευή
προϊόντων καπνού και τον µηχανισµό κατασκευής και
την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής και µπορεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση, σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εάν το αποφασίσει ένα µέρος:
α) τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,
β) την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουµένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών µικρής κλίµακας,
γ) τη µεταφορά εµπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής και
δ) τη χονδρική πώληση, τη µεσιτεία, την αποθήκευση ή
τη διανοµή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού
κατασκευής.
13. «Προϊόντα καπνού»: προϊόντα εξ ολοκλήρου ή εν
µέρει κατασκευασµένα από φύλλα καπνού ως πρώτη ύλη, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για κάπνισµα,
αναρρόφηση, µάσηση ή εισπνοή.
14. «Εντοπισµός και παρακολούθηση»: συστηµατική
παρακολούθηση και ανασύσταση εκ µέρους των αρµόδιων αρχών ή κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό τους της διαδροµής ή της διακίνησης των εµπορευµάτων µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 2
Σχέση µεταξύ του παρόντος πρωτοκόλλου και άλλων
συµφωνιών και νοµικών πράξεων
1. Οι διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της ΠΟΥ για
τον έλεγχο του καπνού οι οποίες εφαρµόζονται στα
πρωτόκολλά του εφαρµόζονται και στο παρόν πρωτόκολλο.
2. Τα µέρη που έχουν συνάψει συµφωνίες των τύπων
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύµβασης-πλαισίου
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού κοινοποιούν τις εν
λόγω συµφωνίες στη σύνοδο των µερών µέσω της Γραµµατείας της σύµβασης.
3. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις κανενός µέρους κατ' εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης διεθνούς σύµβασης, συνθήκης ή συµφωνίας που είναι σε ισχύ για το
εν λόγω µέρος, η οποία θεωρείται ότι συµβάλλει περισσότερο στην επίτευξη του στόχου της εξάλειψης του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.
4. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει άλλα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και ευθύνες των
µερών βάσει του διεθνούς δικαίου, περιλαµβανοµένης

της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού
οργανωµένου εγκλήµατος.
Άρθρο 3
Στόχος
Στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η εξάλειψη
όλων των µορφών παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 15 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

ΜΕΡΟΣ II
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις
1. Παράλληλα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, τα
µέρη:
α) εγκρίνουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικά µέτρα
για τον έλεγχο ή τη ρύθµιση της αλυσίδας εφοδιασµού
εµπορευµάτων καλυπτόµενων από το παρόν πρωτόκολλο, µε στόχο την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση και τη δίωξη του παράνοµου εµπορίου τέτοιων εµπορευµάτων και συνεργάζονται γι' αυτόν
τον σκοπό,
β) λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε
το εθνικό τους δίκαιο για να καταστούν οι αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες τους περισσότερο αποτελεσµατικές,
συµπεριλαµβανοµένων των τελωνειακών και των αστυνοµικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη,
την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση, τη δίωξη
και την εξάλειψη όλων των µορφών παράνοµου εµπορίου εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο,
γ) λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα για τη διευκόλυνση ή την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας και οικονοµικής στήριξης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων του παρόντος
πρωτοκόλλου και διασφαλίζουν τη διάθεση στις αρµόδιες αρχές και την ασφαλή ανταλλαγή µε αυτές των
πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου,
δ) συνεργάζονται στενά µεταξύ τους, σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα εθνικά νοµικά και διοικητικά συστήµατά τους,
µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη επιβολή του νόµου
για την καταπολέµηση της παράνοµης συµπεριφοράς,
περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου,
ε) συνεργάζονται και επικοινωνούν, κατά περίπτωση,
µε τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς για την ασφαλή (3) ανταλλαγή πληροφοριών που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, µε στόχο την προώθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, και
στ) µε τα µέσα και τους πόρους που διαθέτουν, συνεργάζονται για να αυξηθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι για
την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου µέσω διµερών και πολυµερών µηχανισµών χρηµατοδότησης.
2. Κατά την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορ-

36
ρέουν από το παρόν πρωτόκολλο, τα µέρη διασφαλίζουν
τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά κάθε ενδεχόµενη αλληλεπίδραση µε την καπνοβιοµηχανία.
Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατά την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα
µέρη προστατεύουν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα
ή τον τόπο κατοικίας, κατά το εθνικό δίκαιο, λαµβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 6
Άδεια, ισοδύναµη έγκριση ή σύστηµα ελέγχου
1. Για την επίτευξη των στόχων της συµφωνίας-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής, κάθε µέρος απαγορεύει την άσκηση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός εάν έχει
χορηγηθεί άδεια ή ισοδύναµη έγκριση (στο εξής «άδεια») ή εάν έχει εφαρµοστεί σύστηµα ελέγχου από αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο:
α) κατασκευής προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής και
β) εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής.
2. Κάθε µέρος καταβάλλει προσπάθεια να χορηγεί άδεια, όταν κρίνεται σκόπιµο, και εφόσον οι ακόλουθες
δραστηριότητες δεν απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο, σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασχολείται
µε:
α) τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,
β) την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουµένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών µικρής κλίµακας,
γ) τη µεταφορά εµπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής και
δ) τη χονδρική πώληση, τη µεσιτεία, την αποθήκευση
ή τη διανοµή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
3. Για να διασφαλίσει αποτελεσµατικό σύστηµα αδειοδότησης, κάθε µέρος:
α) συγκροτεί ή ορίζει µία ή περισσότερες αρµόδιες
αρχές για την έκδοση, την ανανέωση, την αναστολή, την
ανάκληση και/ή την ακύρωση αδειών, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του, για την άσκηση των
δραστηριοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 1,
β) απαιτεί κάθε αίτηση αδειοδότησης να περιέχει όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον αιτούντα, οι
οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση:
i) όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητά του, που περιλαµβάνουν πλήρες όνοµα, εµπορική επωνυµία, αριθµό µητρώου (εάν υπάρχει), ισχύοντες αριθµούς φορολογικού µητρώου (εάν υπάρχουν) και κάθε άλλη πληροφορία που επιτρέπει την
ταυτοποίησή του,

ii) όταν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητά του, συµπεριλαµβανοµένων της
πλήρους νοµικής ονοµασίας, της εµπορικής επωνυµίας,
του αριθµού µητρώου της επιχείρησης, της ηµεροµηνίας
και του τόπου σύστασης, του τόπου εγκατάστασης της
έδρας και του κύριου τόπου επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ισχύοντες αριθµούς φορολογικού µητρώου, αντίγραφα καταστατικού του ή ισοδύναµα έγγραφα, τις θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόµατα των διευθυντών του
και όλων των εξουσιοδοτηµένων νοµικών εκπροσώπων
του, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης πληροφορίας
που επιτρέπει την ταυτοποίησή του,
iii) την ακριβή γεωγραφική θέση της µεταποιητικής µονάδας ή των µεταποιητικών µονάδων, τη θέση της αποθήκης και την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης
του αιτούντος,
iv) τα καλυπτόµενα από την αίτηση λεπτοµερή στοιχεία των προϊόντων καπνού και του εξοπλισµού κατασκευής, όπως η περιγραφή του προϊόντος, η ονοµασία,
το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα, εάν υπάρχει, το σχέδιο, το εµπορικό σήµα, το υπόδειγµα ή ο τύπος και ο αριθµός σειράς του εξοπλισµού κατασκευής,
v) την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί και
θα χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός κατασκευής,
vi) έγγραφο ή δήλωση σχετικά µε ποινικό µητρώο,
vii) πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασµών
που προορίζονται να χρησιµοποιούνται στις σχετικές συναλλαγές και άλλα στοιχεία πληρωµών και
viii) περιγραφή της προβλεπόµενης χρήσης και αγοράς για την πώληση των προϊόντων καπνού, µε ιδιαίτερη
έµφαση στη διασφάλιση ότι η παραγωγή ή προµήθεια
των προϊόντων καπνού είναι ανάλογη µε την ευλόγως αναµενόµενη ζήτηση,
γ) παρακολουθεί και εισπράττει, κατά περίπτωση, τα
τέλη αδειών που µπορεί να εισπράττονται και εξετάζει
τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική διαχείριση και την εφαρµογή του συστήµατος αδειοδότησης ή στον τοµέα της δηµόσιας υγείας ή για κάθε
άλλη συναφή δραστηριότητα σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
δ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη,
την ανίχνευση και τη διερεύνηση τυχόν παράνοµων ή
δόλιων πρακτικών στη λειτουργία του συστήµατος αδειοδότησης,
ε) λαµβάνει µέτρα όπως η περιοδική επανεξέταση, η
ανανέωση, η επιθεώρηση ή ο έλεγχος των αδειών, κατά
περίπτωση,
στ) θεσπίζει, εάν είναι αναγκαίο, χρονικό πλαίσιο για
τη λήξη των αδειών και τη συνακόλουθη αναγκαία νέα
αίτηση ή την ενηµέρωση των στοιχείων της αίτησης,
ζ) υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτηµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή για τυχόν αλλαγή του τόπου δραστηριότητάς
του ή για κάθε σηµαντική µεταβολή των στοιχείων σχετικά µε τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια,
η) υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτηµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή, ώστε να προβεί στην κατάλληλη ενέργεια, για
τυχόν απόκτηση ή αποµάκρυνση εξοπλισµού κατασκευής, και
θ) διασφαλίζει ότι η καταστροφή κάθε εξοπλισµού κατασκευής ή µέρους του πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη της αρµόδιας αρχής.
4. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι δεν χορηγείται ούτε µε-
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ταβιβάζεται καµία άδεια χωρίς να λάβει ο προτεινόµενος
δικαιοδόχος τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην παράγραφο 3 και χωρίς την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής.
5. Πέντε (5) έτη µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η σύνοδος των µερών διασφαλίζει
τη διενέργεια τεκµηριωµένης έρευνας κατά την επόµενη
σύνοδό της για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν βασικές
εισροές που έχουν καθοριστική σηµασία για την κατασκευή των προϊόντων καπνού και που µπορούν να ταυτοποιηθούν και να υποβληθούν σε αποτελεσµατικό µηχανισµό ελέγχου. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος
των µερών εξετάζει τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.
Άρθρο 7
Δέουσα επιµέλεια
1. Κάθε µέρος απαιτεί, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ
για τον έλεγχο του καπνού, από όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασµού
καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής:
α) να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια πριν από την
έναρξη και κατά τη διάρκεια µιας επιχειρηµατικής σχέσης,
β) να παρακολουθούν τις πωλήσεις στους πελάτες
τους, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες είναι ανάλογες µε τη ζήτηση για τέτοια προϊόντα στην προβλεπόµενη αγορά πώλησης ή χρήσης, και
γ) να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές κάθε αποδεικτικό στοιχείο ότι ο πελάτης εµπλέκεται σε δραστηριότητες κατά παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο.
2. Η δέουσα επιµέλεια, κατά περίπτωση, κατ' εφαρµογή της παρ. 1 και σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο και
τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, απαιτήσεις για την ταυτοποίηση πελατών, όπως η λήψη και επικαιροποίηση στοιχείων σε σχέση µε τα ακόλουθα:
α) τη διαπίστωση ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατέχει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6,
β) όταν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία
σχετικά µε την ταυτότητά του, περιλαµβανοµένων του
πλήρους ονόµατος, της εµπορικής επωνυµίας, του αριθµού µητρώου (εάν υπάρχει) και των ισχυόντων αριθµών
φορολογικού µητρώου (εάν υπάρχουν), και την επαλήθευση της επίσηµης ταυτοποίησής του,
γ) όταν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, στοιχεία
σχετικά µε την ταυτότητά του, περιλαµβανοµένων της
πλήρους νοµικής ονοµασίας, της εµπορικής επωνυµίας,
του αριθµού µητρώου της επιχείρησης, της ηµεροµηνίας
και του τόπου σύστασης, του τόπου εγκατάστασης της
έδρας και του κύριου τόπου επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των ισχυόντων αριθµών φορολογικού µητρώου, αντίγραφα καταστατικού ή ισοδύναµα έγγραφα, τις
θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόµατα των διευθυντών
του και τυχόν εξουσιοδοτηµένων νοµικών εκπροσώπων
του, περιλαµβανοµένων των ονοµάτων των εκπροσώπων και της επαλήθευσης της επίσηµης ταυτοποίησής
τους,
δ) την περιγραφή της προβλεπόµενης χρήσης εσωτερικής αγοράς για την πώληση καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής και
ε) την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί

και θα χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός κατασκευής.
3. Η δέουσα επιµέλεια κατ' εφαρµογή της παρ. 1 µπορεί να περιλαµβάνει απαιτήσεις για την ταυτοποίηση του
πελάτη, όπως η απόκτηση και επικαιροποίηση στοιχείων
που αφορούν τα ακόλουθα:
α) έγγραφα ή δήλωση σε σχέση µε ποινικό µητρώο και
β) ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασµών που θα
χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές.
4. Κάθε µέρος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, βάσει
των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
στοιχείο γ), για να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν τον ορισµό ενός πελάτη
εντός της δικαιοδοσίας του µέρους να καταστεί δεσµευµένος πελάτης, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 8
Εντοπισµός και παρακολούθηση
1. Για την πρόσθετη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασµού και για να διευκολυνθεί η διερεύνηση παράνοµου
εµπορίου προϊόντων καπνού, τα µέρη συµφωνούν να θεσπίσουν, σε διάστηµα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού και παρακολούθησης που περιλαµβάνει τα εθνικά και/ή περιφερειακά συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης και ένα κεντρικό σηµείο ανταλλαγής συνολικών πληροφοριών που βρίσκεται στη Γραµµατεία
της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα µέρη, παρέχοντας στα µέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις
και να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
2. Κάθε µέρος θεσπίζει, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
σύστηµα εντοπισµού και παρακολούθησης υποκείµενο
στον έλεγχο του µέρους για όλα τα προϊόντα καπνού
που κατασκευάζονται ή εισάγονται στο έδαφός του,
λαµβάνοντας υπόψη τις δικές του εθνικές ή περιφερειακές ειδικές ανάγκες και τη διαθέσιµη βέλτιστη πρακτική.
3. Για να καταστεί δυνατή η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εντοπισµού και παρακολούθησης,
κάθε µέρος απαιτεί να τοποθετείται επάνω ή να ενσωµατώνεται σε όλες τις µονάδες συσκευασίας και εξωτερικές συσκευασίες τσιγάρων αποκλειστική, ασφαλής αναγνωριστική σήµανση που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί
(εφεξής «αποκλειστική αναγνωριστική σήµανση»), όπως
κωδικοί ή σφραγίδες, εντός διαστήµατος πέντε ετών και,
σε άλλα προϊόντα καπνού, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το
εν λόγω µέρος.
4.1 Κάθε µέρος, για τους σκοπούς της παρ. 3, στο
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος παρακολούθησης και εντοπισµού, απαιτεί να είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες
πληροφορίες, είτε απευθείας είτε µέσω ενός συνδέσµου, για την παροχή συνδροµής στα µέρη προκειµένου
να εντοπίζουν την προέλευση των προϊόντων καπνού
και το σηµείο εκτροπής, κατά περίπτωση, και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων καπνού και το νοµικό τους καθεστώς:
α) η ηµεροµηνία και ο τόπος κατασκευής,
β) η µονάδα κατασκευής,
γ) η µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή
προϊόντων καπνού,
δ) η βάρδια παραγωγής ή ο χρόνος κατασκευής,
ε) η ονοµασία, το τιµολόγιο, ο αριθµός παραγγελίας
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και τα αρχεία πληρωµών του πρώτου πελάτη που δεν είναι συνδεδεµένος µε τον κατασκευαστή,
στ) η προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης,
ζ) η περιγραφή του προϊόντος,
η) κάθε αποθήκευση και αποστολή,
θ) η ταυτότητα κάθε γνωστού επόµενου αγοραστή και
ι) η προβλεπόµενη διαδροµή της αποστολής, η ηµεροµηνία αποστολής, ο προορισµός του φορτίου, το σηµείο
εκκίνησης και ο παραλήπτης.
4.2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α),
β), ζ) και, εφόσον είναι διαθέσιµες, στο στοιχείο στ) αποτελούν µέρος της αποκλειστικής αναγνωριστικής σήµανσης.
4.3. Όταν οι πληροφορίες του στοιχείου στ) δεν είναι
διαθέσιµες τη στιγµή της σήµανσης, τα µέρη απαιτούν
να εισάγονται αυτές οι πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 στοιχείο α) της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
5. Κάθε µέρος απαιτεί, εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο, την καταγραφή των πληροφοριών που καθορίζονται στην παράγραφο 4, κατά τον χρόνο της παραγωγής ή τον χρόνο της πρώτης αποστολής
από κάθε κατασκευαστή ή κατά τον χρόνο εισαγωγής
στο έδαφός του.
6. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες που καταγράφονται βάσει της παρ. 5 µέσω
συνδέσµου µε τις αποκλειστικές αναγνωριστικές σηµάνσεις που απαιτούνται βάσει των παρ. 3 και 4.
7. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που καταγράφονται σύµφωνα µε την παρ. 5, καθώς και οι αποκλειστικές αναγνωριστικές σηµάνσεις που καθιστούν
αυτά τα στοιχεία προσβάσιµα σύµφωνα µε την παρ. 6,
περιλαµβάνονται σε µορφότυπο που καθορίζεται ή επιτρέπεται από το µέρος και τις αρµόδιες αρχές του.
8. Κάθε µέρος εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταγράφονται βάσει της παρ. 5 είναι προσβάσιµα στο εστιακό
σηµείο παγκόσµιας ανταλλαγής πληροφοριών µετά από
αίτηση, µε την επιφύλαξη της παρ. 9, µέσω ηλεκτρονικά
ασφαλούς τυποποιηµένης διεπαφής µε το εθνικό και/ή
περιφερειακό κεντρικό σηµείο του. Το εστιακό σηµείο
παγκόσµιας ανταλλαγής πληροφοριών καταρτίζει κατάλογο των αρµόδιων αρχών των µερών και θέτει τον κατάλογο στη διάθεση όλων των µερών.
9. Κάθε µέρος ή αρµόδια αρχή:
α) έχει έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που
προσδιορίζονται στην παρ. 4, υποβάλλοντας αίτηµα στο
εστιακό σηµείο παγκόσµιας ανταλλαγής πληροφοριών,
β) ζητεί αυτές τις πληροφορίες µόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο για τον σκοπό της εξακρίβωσης ή διερεύνησης παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,
γ) δεν αποκρύπτει σκόπιµα πληροφορίες,
δ) απαντά στις αιτήσεις πληροφοριών σε σχέση µε
την παράγραφο 4, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό του, και
ε) προστατεύει και χειρίζεται ως εµπιστευτικές, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
10. Κάθε µέρος απαιτεί την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του πεδίου εφαρµογής του συστήµατος εντοπισµού και παρακολούθησης που βρίσκεται σε ισχύ µέχρι
να καταβληθούν όλοι οι δασµοί και οι σχετικοί φόροι και,
κατά περίπτωση, µέχρι να εκπληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις στο σηµείο κατασκευής, εισαγωγής ή παραλαβής από το τελωνείο ή την άσκηση ελέγχου ειδικού φόρου κατανάλωσης.

11. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας, για την ανταλλαγή και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένων:
α) της διευκόλυνσης της ανάπτυξης, της µεταβίβασης
και της απόκτησης βελτιωµένων τεχνολογιών παρακολούθησης και εντοπισµού, περιλαµβανοµένων των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και πείρας,
β) της στήριξης προγραµµάτων κατάρτισης και δηµιουργίας ικανοτήτων για τα µέρη που δηλώνουν παρόµοια ανάγκη και
γ) της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας για τη
σήµανση και σάρωση µονάδων συσκευασίας και συσκευασιών προϊόντων καπνού, για να παρέχεται πρόσβαση
στις πληροφορίες που απαριθµούνται στην παρ. 4.
12. Οι υποχρεώσεις που ανατίθενται σε ένα µέρος δεν
υλοποιούνται από την καπνοβιοµηχανία ούτε ανατίθενται σε αυτήν.
13. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές του,
κατά τη συµµετοχή στο καθεστώς εντοπισµού και παρακολούθησης, έχουν επαφές µε την καπνοβιοµηχανία και
µε εκπροσώπους των συµφερόντων της καπνοβιοµηχανίας µόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
14. Κάθε µέρος µπορεί να ζητήσει από την καπνοβιοµηχανία να επιβαρυνθεί µε έξοδα που σχετίζονται µε τις
υποχρεώσεις του εν λόγω µέρους βάσει του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 9
Τήρηση αρχείων
1. Κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από όλα τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασµού καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής να τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία όλων των σχετικών συναλλαγών. Τα εν λόγω αρχεία πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη λογοδοσία για τα υλικά που
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των οικείων προϊόντων καπνού.
2. Κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6 να
παρέχουν στις αρµόδιες αρχές, µετά από αίτηση, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες της
αγοράς, τις τάσεις και τις προβλέψεις και άλλες σχετικές πληροφορίες και
β) τις ποσότητες των προϊόντων καπνού και τον εξοπλισµό κατασκευής που έχει ο δικαιοδόχος στην κατοχή
του, υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχό του, ως απόθεµα,
σε φορολογικές και τελωνειακές αποθήκες υπό καθεστώς διαµετακόµισης ή µεταφόρτωσης ή αναστολής δασµού από την ηµεροµηνία της αίτησης.
3. Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού και τον εξοπλισµό
κατασκευής που πωλούνται ή κατασκευάζονται προς εξαγωγή στο έδαφος του µέρους ή υπόκεινται σε διακίνηση µε αναστολή δασµού υπό καθεστώς διαµετακόµισης
ή µεταφόρτωσης στο έδαφος του µέρους, κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα πρόσωπα που κατέχουν
άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6, να παρέχουν, κατόπιν αιτήµατος, στις αρµόδιες αρχές της χώρας αναχώρησης,
(µε ηλεκτρονικά µέσα, όταν υπάρχει η υποδοµή) κατά
τον χρόνο εξόδου από τον έλεγχό τους τις ακόλουθα
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πληροφορίες:
α) την ηµεροµηνία αποστολής από το τελευταίο σηµείο φυσικού ελέγχου των προϊόντων,
β) τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά (µεταξύ άλλων σήµατα, ποσό, αποθήκη),
γ) τις προγραµµατιζόµενες διαδροµές αποστολής και
τον προορισµό,
δ) την ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή
προσώπων στα οποία αποστέλλονται τα προϊόντα,
ε) τον τρόπο µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της
ταυτότητας του µεταφορέα,
στ) την αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης της αποστολής στον προγραµµατισµένο προορισµό και
ζ) την προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.
4. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε µέρος απαιτεί οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και οι καλλιεργητές καπνού, µε
εξαίρεση τους παραδοσιακούς καλλιεργητές που εργάζονται σε µη εµπορική βάση, να τηρούν πλήρη και ακριβή
αρχεία µε όλες τις σχετικές συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο.
5. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρ. 1, κάθε µέρος λαµβάνει αποτελεσµατικά νοµοθετικά, εκτελεστικά,
διοικητικά ή άλλα µέτρα ώστε να απαιτείται ότι όλα τα
αρχεία:
α) διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων
(4) ετών,
β) τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών και
γ) διατηρούνται σε µορφότυπο που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές.
6. Κάθε µέρος θεσπίζει, κατά περίπτωση και µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, σύστηµα ανταλλαγής µε
τα άλλα µέρη πληροφοριών που περιέχονται σε όλα τα
τηρούµενα αρχεία σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
7. Τα µέρη προσπαθούν να συνεργάζονται µεταξύ
τους και µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς µέσω
σταδιακής ανταλλαγής και ανάπτυξης βελτιωµένων συστηµάτων τήρησης αρχείων.
Άρθρο 10
Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης
1. Κάθε µέρος, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το εθνικό
του δίκαιο και τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, απαιτεί από όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στο άρθρο 6 να
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη της εκτροπής προϊόντων καπνού σε δίκτυα παράνοµου εµπορίου, τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:
α) την αναφορά στις αρµόδιες αρχές:
i) της διασυνοριακής µεταφοράς µετρητών σε ποσά
που ορίζει το εθνικό δίκαιο ή των διασυνοριακών πληρωµών σε είδος και
ii) όλων των «ύποπτων συναλλαγών» και
β) την προµήθεια προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής µόνο για ποσά ανάλογα µε τη ζήτηση για τα εν
λόγω προϊόντα στην προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.
2. Κάθε µέρος, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το εθνικό
του δίκαιο και τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, απαιτεί οι πληρωµές
για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα υποκείµενα στο άρθρο 6 να επιτρέπο-

νται µόνο στο νόµισµα και στο ίδιο ποσό µε αυτό που αναγράφεται στο τιµολόγιο και µόνο µε νόµιµους τρόπους πληρωµής από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς
που βρίσκονται στο έδαφος της αγοράς προορισµού και
δεν πραγµατοποιούνται µε κανένα άλλο εναλλακτικό
σύστηµα εµβασµάτων.
3. Μέρος µπορεί να ζητήσει οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποκείµενα
στο άρθρο 6, όσον αφορά υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καπνού που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να επιτρέπονται µόνο στο νόµισµα και στο ίδιο ποσό µε αυτό του τιµολογίου και µόνο
µε νόµιµους τρόπους πληρωµής από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που βρίσκονται στο έδαφος της αγοράς προορισµού και δεν πραγµατοποιούνται µε κανένα
άλλο εναλλακτικό σύστηµα εµβασµάτων.
4. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται στις αναγκαίες
ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες και σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που
περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή ή την ακύρωση άδειας.
Άρθρο 11
Πώληση µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλης εξελισσόµενης τεχνολογίας
1. Κάθε µέρος απαιτεί όλα τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετιζόµενη µε προϊόντα καπνού µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή άλλης εξελισσόµενης τεχνολογίας να τηρούν όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο.
2. Κάθε µέρος εξετάζει το ενδεχόµενο απαγόρευσης
λιανικών πωλήσεων προϊόντων καπνού µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόµενου σε εξελισσόµενη τεχνολογία.
Άρθρο 12
Ελεύθερες ζώνες και διεθνής διαµετακόµιση
1. Κάθε µέρος εφαρµόζει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το εν λόγω µέρος, αποτελεσµατικούς ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες κατασκευής και τις συναλλαγές σε καπνό
και προϊόντα καπνού σε ελεύθερες ζώνες, κάνοντας
χρήση όλων των συναφών µέτρων που προβλέπονται
στο παρόν πρωτόκολλο.
2. Επιπλέον, απαγορεύεται η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε µη καπνικά προϊόντα στο ίδιο εµπορευµατοκιβώτιο ή σε κάθε άλλη παρόµοια µονάδα µεταφοράς κατά
την αποµάκρυνση από ελεύθερες ζώνες.
3. Κάθε µέρος, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό του, θεσπίζει και εφαρµόζει µέτρα ελέγχου και επαλήθευσης
στη διεθνή διαµετακόµιση ή µεταφόρτωση, εντός του εδάφους του, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, µε σκοπό την αποτροπή του παράνοµου εµπορίου αυτών των προϊόντων.
Άρθρο 13
Πωλήσεις χωρίς δασµούς
1. Κάθε µέρος εφαρµόζει αποτελεσµατικά µέτρα για
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την υπαγωγή των πωλήσεων αδασµολόγητων προϊόντων σε όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
2. Το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος πρωτοκόλλου, η σύνοδος των µερών διασφαλίζει στην επόµενη συνεδρίασή της τη διενέργεια τεκµηριωµένης έρευνας για να διαπιστωθεί η έκταση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού που συνδέεται µε
τις πωλήσεις παρόµοιων προϊόντων χωρίς δασµούς. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος των µερών εξετάζει
την ανάληψη της αναγκαίας περαιτέρω δράσης.
ΜΕΡΟΣ IV
ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Παράνοµη συµπεριφορά συµπεριλαµβανοµένων ποινικών αδικηµάτων
1. Κάθε µέρος θεσπίζει, µε την επιφύλαξη των βασικών αρχών του εθνικού δικαίου του, νοµοθετικά και άλλα
µέτρα που είναι αναγκαία για να χαρακτηριστούν όλες οι
ακόλουθες συµπεριφορές παράνοµες βάσει του εθνικού
δικαίου του:
α) η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η πώληση, η µεταφορά, η διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού
ή εξοπλισµού κατασκευής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου,
β) i) η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η
πώληση, η µεταφορά, η διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής χωρίς την καταβολή των
οφειλόµενων δασµών, φόρων και άλλων τελών ή εάν
δεν υπάρχουν τα παράβολα ή οι αποκλειστικές αναγνωριστικές σηµάνσεις που ισχύουν ή κάθε άλλη απαιτούµενη επισήµανση ή ετικέτα,
ii) οποιεσδήποτε άλλες πράξεις λαθρεµπορίου ή απόπειρας λαθρεµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής που δεν καλύπτονται από το στοιχείο β) σηµείο i),
γ) i) κάθε άλλη µορφή παράνοµης κατασκευής καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής ή
συσκευασίας καπνού που φέρει πλαστά παράβολα ή αποκλειστικές αναγνωριστικές σηµάνσεις ή κάθε άλλη
πλαστή απαιτούµενη επισήµανση ή ετικέτα,
ii) η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η πώληση, η µεταφορά, η διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή παράνοµα κατασκευασµένου καπνού,
παράνοµων προϊόντων καπνού, προϊόντων που φέρουν
πλαστά παράβολα και/ή άλλες απαιτούµενες σηµάνσεις
ή ετικέτες ή παράνοµου εξοπλισµού κατασκευής,
δ) η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε µη καπνικά προϊόντα κατά τη διάθεση µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού,
µε σκοπό την απόκρυψη ή συγκάλυψη προϊόντων καπνού,
ε) η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε µη καπνικά προϊόντα κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος
πρωτοκόλλου,
στ) η χρησιµοποίηση του Διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου µέσου πώλησης προϊόντων καπνού
βάσει εξελισσόµενης τεχνολογίας, κατά παράβαση του
παρόντος πρωτοκόλλου,

ζ) η απόκτηση, από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια
σύµφωνα µε το άρθρο 6, καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής εκ προσώπου που θα έπρεπε να
διαθέτει αλλά δεν διαθέτει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο
6,
η) η παρεµπόδιση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργού ή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του που σχετίζονται µε την πρόληψη,
την αποτροπή, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,
θ) i) κάθε εσφαλµένη, παραπλανητική ή ατελής δήλωση επί της ουσίας ή η µη παροχή οποιωνδήποτε ζητούµενων πληροφοριών σε οποιονδήποτε δηµόσιο λειτουργό
ή εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του που σχετίζονται µε την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη
του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή
εξοπλισµού κατασκευής και εφόσον δεν παραβιάζεται
το δικαίωµα της µη αυτοενοχοποίησης,
ii) η παραπλανητική δήλωση σε επίσηµα έντυπα της
περιγραφής, της ποσότητας ή της αξίας του καπνού, των
προϊόντων καπνού ή του εξοπλισµού κατασκευής ή κάθε
άλλης πληροφορίας που ορίζεται στο πρωτόκολλο µε
σκοπό:
α) την αποφυγή της πληρωµής των οφειλόµενων δασµών, φόρων και άλλων εισφορών ή
β) την παρεµπόδιση της λήψης οποιωνδήποτε µέτρων
ελέγχου για την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,
iii) η µη δηµιουργία ή η µη τήρηση αρχείων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο ή η τήρηση ψευδών
αρχείων και
ι) η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκηµα βάσει της
παρ. 2.
2. Κάθε µέρος, µε την επιφύλαξη των βασικών αρχών
του εθνικού δικαίου του, καθορίζει ποιες από τις παράνοµες συµπεριφορές που ορίζονται στην παρ. 1 ή κάθε άλλη συµπεριφορά που συνδέεται µε το παράνοµο εµπόριο
καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, συνιστούν ποινικά αδικήµατα και θεσπίζει νοµοθετικά και άλλα µέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία ώστε ο χαρακτηρισµός αυτός να παράγει αποτελέσµατα.
3. Κάθε µέρος κοινοποιεί στη Γραµµατεία του παρόντος πρωτοκόλλου την παράνοµη συµπεριφορά που ορίζεται στις παρ. 1 και 2 την οποία το µέρος έχει χαρακτηρίσει ποινικό αδίκηµα, σύµφωνα µε την παρ. 2, και υποβάλλει στη Γραµµατεία αντίγραφα των νόµων του ή την
περιγραφή τους που εφαρµόζουν την παρ. 2 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των νόµων.
4. Για την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας κατά
την καταπολέµηση των ποινικών αδικηµάτων που συνδέονται µε το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής, τα µέρη ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν τους εθνικούς νόµους τους που
αφορούν τη νοµιµοποίηση εσόδων, την αµοιβαία νοµική
συνδροµή και την έκδοση προσώπων, έχοντας υπόψη τις
συναφείς διεθνείς συµβάσεις των οποίων είναι µέρη, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επιβολή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 15
Ευθύνη νοµικών προσώπων

Άρθρο 18
Διάθεση ή καταστροφή

1. Κάθε µέρος θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα
µε τις αρχές δικαίου του, για να στοιχειοθετήσει την ευθύνη νοµικών προσώπων για παράνοµη συµπεριφορά και
ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Με την επιφύλαξη των αρχών δικαίου του κάθε µέρους, η ευθύνη νοµικών προσώπων µπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική.
3. Η εν λόγω ευθύνη υπόκειται στην επιφύλαξη της ευθύνης των φυσικών προσώπων που εµπλέκονται σε παράνοµη συµπεριφορά ή διαπράττουν ποινικά αδικήµατα
που καθορίζονται σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς και µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Όλα τα κατασχεµένα καπνά, τα προϊόντα καπνού και ο
εξοπλισµός κατασκευής καταστρέφονται µε τη χρήση
φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων, κατά τον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ή διατίθενται σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο.
Άρθρο 19
Ειδικές τεχνικές έρευνας

Άρθρο 16
Άσκηση διώξεων και επιβολή κυρώσεων
1. Κάθε µέρος θεσπίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία,
σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, για να διασφαλίσει ότι
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κρίνονται υπεύθυνα
για την παράνοµη συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των
ποινικών αδικηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 14, υπόκεινται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές ποινικές ή µη ποινικές κυρώσεις, περιλαµβανοµένων των χρηµατικών ποινών.
2. Κάθε µέρος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι
διακριτικές νοµικές εξουσίες βάσει του εθνικού δικαίου
του σε σχέση µε τη δίωξη προσώπων για παράνοµη συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, ασκούνται µε σκοπό να αυξηθεί κατά το µέγιστο η αποτελεσµατικότητα των µέτρων επιβολής του νόµου σε σχέση
µε παρόµοια παράνοµη συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων, και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να αποτραπεί η διάπραξη παρόµοιων αξιόποινων πράξεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων.
3. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν θίγει
την αρχή ότι η περιγραφή της παράνοµης συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων
που καθορίζονται σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο και
των εφαρµοστέων νοµικών µέσων ή άλλων αρχών δικαίου για τον έλεγχο της νοµιµότητας της συµπεριφοράς,
ορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο των µερών και ότι η άσκηση δίωξης και η επιβολή ποινών για µια τέτοια παράνοµη
συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων, είναι σύµφωνη µε το εν λόγω δίκαιο.
Άρθρο 17
Κατάσχεση πληρωµών
Τα µέρη οφείλουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο,
να εξετάσουν το ενδεχόµενο θέσπισης εκείνων των νοµοθετικών και άλλων µέτρων που ενδεχοµένως κρίνουν
αναγκαία για να εξουσιοδοτήσουν τις αρµόδιες αρχές
να εισπράττουν ποσό ανάλογο µε διαφυγόντες φόρους
και δασµούς από τον παραγωγό, τον κατασκευαστή, τον
διανοµέα, τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα κατασχεµένου καπνού, προϊόντων καπνού και/ή εξοπλισµού κατασκευής.

1. Εάν το επιτρέπουν οι βασικές αρχές του εθνικού νοµικού συστήµατός του, κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, εντός των δυνατοτήτων του και σύµφωνα
µε τους όρους που ορίζει το εθνικό του δίκαιο, για να επιτρέψει την κατάλληλη χρήση ελεγχόµενης παράδοσης
και, όταν το κρίνει αναγκαίο, τη χρήση άλλων ειδικών τεχνικών έρευνας, όπως η ηλεκτρονική ή άλλες µορφές εποπτείας και µυστικών ενεργειών, από τις αρµόδιες αρχές του στο έδαφός του µε σκοπό την αποτελεσµατική
καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
2. Για τον σκοπό της διερεύνησης των ποινικών αδικηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, τα
µέρη ενθαρρύνονται να συνάπτουν, όταν είναι αναγκαίο,
τις κατάλληλες διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµούς για τη χρησιµοποίηση των τεχνικών που αναφέρονται στην παρ. 1 στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.
3. Εάν δεν υπάρχουν συµφωνίες ή διακανονισµοί, όπως ορίζει η παρ. 2, οι αποφάσεις για τη χρήση παρόµοιων ειδικών τεχνικών έρευνας σε διεθνές επίπεδο λαµβάνονται κατά περίπτωση και µπορούν, όταν είναι απαραίτητο, να λαµβάνουν υπόψη χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις και µνηµόνια κατανόησης σε σχέση µε την άσκηση
δικαιοδοσίας από τα εµπλεκόµενα µέρη.
4. Τα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία και την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας και συνδροµής σε αυτόν τον τοµέα και συνεργάζονται µεταξύ τους και µε διεθνείς οργανισµούς για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την
επίτευξη των στόχων του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 20
Γενική ανταλλαγή πληροφοριών
1. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, τα µέρη αναφέρουν, βάσει του µέσου υποβολής
εκθέσεων της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, σχετικές πληροφορίες, µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και κατά περίπτωση, µεταξύ άλλων για θέµατα όπως:
α) σε συγκεντρωτική µορφή, στοιχεία σχετικά µε τις
κατασχέσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού
κατασκευής, την ποσότητα, την αξία των κατασχεµένων
προϊόντων, περιγραφές προϊόντων, ηµεροµηνίες και τόπους κατασκευής και διαφυγόντες φόρους,
β) η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαµετακόµιση, οι πωλήσεις µε καταβολή φόρου και χωρίς φόρο και η ποσότητα
ή η αξία της παραγωγής καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,
γ) οι τάσεις, οι µέθοδοι απόκρυψης και οι τρόποι δρά-
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σης κατά το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής και
δ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως συµφωνείται
από τα µέρη.
2. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς µε στόχο τη δηµιουργία ικανοτήτων για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών.
3. Τα µέρη θεωρούν ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι
εµπιστευτικές και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση
από τα µέρη, εκτός εάν το µέρος που τις διαβιβάζει ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 21
Ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόµου
1. Τα µέρη ανταλλάσσουν, µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου ή των εφαρµοστέων διεθνών συνθηκών, κατά περίπτωση, µε δική τους πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα µέρους το οποίο παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση παράνοµου εµπορίου καπνού,
προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα αρχεία των αδειών για τα εµπλεκόµενα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα,
β) πληροφορίες για τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και τη δίωξη φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπλέκονται σε παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων
καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,
γ) µητρώα ερευνών και διώξεων,
δ) αρχεία πληρωµών για εισαγωγή, εξαγωγή ή αφορολόγητες πωλήσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού παρασκευής και
ε) αναλυτικά στοιχεία για τις κατασχέσεις καπνού,
προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων αναφοράς της υπόθεσης
κατά περίπτωση, της ποσότητας, της αξίας των κατασχεµένων, της περιγραφής του προϊόντος, των εµπλεκόµενων οντοτήτων, της ηµεροµηνίας και του τόπου κατασκευής) και τις µεθόδους δράσης (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µεταφοράς, της απόκρυψης, των δροµολογίων και του εντοπισµού).
2. Οι πληροφορίες που λαµβάνουν τα µέρη βάσει του
παρόντος άρθρου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.
Τα µέρη µπορούν να προσδιορίσουν ότι οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι δυνατό να κοινοποιηθούν χωρίς τη συµφωνία του µέρους που παρέσχε την πληροφορία.
Άρθρο 22
Ανταλλαγή πληροφοριών: εµπιστευτικότητα
και προστασία των πληροφοριών
1. Κάθε µέρος ορίζει τις αρµόδιες εθνικές αρχές στις
οποίες παρέχονται τα δεδοµένα που αναφέρονται στα
άρθρα 20, 21 και 24 και κοινοποιεί στα µέρη τις εν λόγω
αρχές µέσω της Γραµµατείας της σύµβασης.
2. Η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος
πρωτοκόλλου διέπεται από το εθνικό δίκαιο σχετικά µε
την εµπιστευτικότητα και την ιδιωτική ζωή. Τα µέρη προστατεύουν, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας, τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται.

Άρθρο 23
Συνδροµή και συνεργασία: κατάρτιση, τεχνική βοήθεια
και συνεργασία σε επιστηµονικά, τεχνικά
και τεχνολογικά θέµατα
1. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και/ή µέσω αρµόδιων διεθνών και περιφερειακών οργανισµών για την
παροχή κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας και τη συνεργασία σε επιστηµονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέµατα,
για να επιτύχουν τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλλου, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας. Η συνδροµή αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τη µεταφορά εµπειρογνωµοσύνης ή
της κατάλληλης τεχνολογίας στους τοµείς της συλλογής πληροφοριών, της επιβολής του νόµου, του εντοπισµού και της παρακολούθησης, της διαχείρισης πληροφοριών, της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της απαγόρευσης, της ηλεκτρονικής επιτήρησης,
της εγκληµατολογικής ανάλυσης, της αµοιβαίας νοµικής
συνδροµής και της έκδοσης.
2. Τα µέρη δύνανται, κατά περίπτωση, να συνάπτουν
διµερείς, πολυµερείς ή κάθε είδους άλλες συµφωνίες ή
διακανονισµούς µε στόχο την προώθηση της κατάρτισης, της τεχνικής βοήθειας και της συνεργασίας σε επιστηµονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέµατα, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες µερών που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και µερών µε οικονοµίες σε µεταβατικό
στάδιο.
3. Τα µέρη συνεργάζονται, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη και αναζήτηση δυνατοτήτων προσδιορισµού
της ακριβούς γεωγραφικής προέλευσης κατασχεµένων
καπνών και προϊόντων καπνού.
Άρθρο 24
Συνδροµή και συνεργασία: έρευνα και δίωξη
αξιόποινων πράξεων
1. Τα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, κατά περίπτωση, για να ενισχύσουν τη συνεργασία µέσω πολυµερών, περιφερειακών ή διµερών ρυθµίσεων για την πρόληψη, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιµωρία φυσικών ή
νοµικών προσώπων που εµπλέκονται στο παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
2. Κάθε µέρος εγγυάται ότι οι διοικητικές, ρυθµιστικές,
διωκτικές και άλλες αρχές που έχουν οριστεί για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής (περιλαµβανοµένων των δικαστικών αρχών, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν συναφείς πληροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε τους
όρους που ορίζει το εθνικό τους δίκαιο.
Άρθρο 25
Προστασία της κυριαρχίας
1. Τα µέρη εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του
παρόντος πρωτοκόλλου κατά τρόπο συνεπή µε τις αρχές
της ίσης κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και της µη παρέµβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
άλλων κρατών.
2. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν παρέχει σε ένα µέρος το δικαίωµα να ασκήσει στο έδαφος
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άλλου κράτους δικαιοδοσία ούτε καθήκοντα που ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των αρχών του εν
λόγω άλλου κράτους βάσει του εθνικού δικαίου του.
Άρθρο 26
Δικαιοδοσία
1. Κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήµατα που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όταν:
α) το αδίκηµα διαπράττεται στο έδαφος του εν λόγω
µέρους ή
β) το αδίκηµα διαπράττεται επάνω σε σκάφος το οποίο φέρει σηµαία του εν λόγω µέρους ή σε αεροσκάφος που είναι ταξινοµηµένο, κατά τον χρόνο διάπραξης
του αδικήµατος, κατά το δίκαιο του εν λόγω µέρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, ένα µέρος µπορεί
επίσης να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του για κάθε τέτοιο
ποινικό αδίκηµα όταν:
α) το αδίκηµα διαπράττεται σε βάρος του εν λόγω µέρους,
β) το αδίκηµα διαπράττεται από υπήκοο του εν λόγω
µέρους ή από άπατρι ο οποίος έχει τη συνήθη διαµονή
του στο έδαφός του ή
γ) το αδίκηµα περιλαµβάνεται σε εκείνα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 και διαπράττεται εκτός
του εδάφους του, µε σκοπό την τέλεση αδικήµατος που
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 εντός της Επικράτειάς του.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου 30, κάθε µέρος θεσπίζει τα µέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία για να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όταν ο εικαζόµενος αυτουργός είναι παρών στο έδαφός του και δεν εκδίδει το εν λόγω πρόσωπο για τον αποκλειστικό λόγο ότι είναι υπήκοός του.
4. Κάθε µέρος µπορεί επίσης να θεσπίζει τα µέτρα που
κρίνει αναγκαία για να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του σε
ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όταν ο εικαζόµενος αυτουργός βρίσκεται στο έδαφός του και δεν τον εκδίδει.
5. Σε περίπτωση κοινοποίησης σε µέρος το οποίο ασκεί τη δικαιοδοσία του βάσει της παρ. 1 ή 2 ή ενηµέρωσης του µε άλλον τρόπο, ότι ένα ή περισσότερα άλλα
µέρη διενεργούν έρευνα, ασκούν δίωξη ή διεξάγουν δικαστική διαδικασία για το ίδιο αδίκηµα, οι αρµόδιες αρχές των εν λόγω µερών πραγµατοποιούν µεταξύ τους
διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για να συντονίσουν τις
ενέργειές τους.
6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του γενικού διεθνούς δικαίου, το παρόν πρωτόκολλο δεν αποκλείει την
άσκηση τυχόν ποινικής δικαιοδοσίας την οποία θεµελιώνει ένα µέρος σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο.
Άρθρο 27
Συνεργασία για την επιβολή του νόµου
1. Κάθε µέρος θεσπίζει, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εσωτερικά νοµικά και διοικητικά του συστήµατα, αποτελεσµατικά µέτρα για:
α) την ενίσχυση και, όποτε είναι αναγκαίο, τη θέσπιση
διαύλων επικοινωνίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών, οργανισµών και υπηρεσιών για να διευκολυνθεί η ασφαλής
και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε όλες τις

πτυχές των ποινικών αδικηµάτων τα οποία καθορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 14,
β) τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής συνεργασίας
µεταξύ των αρµόδιων αρχών, των οργανισµών, των τελωνείων, της αστυνοµίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής
του νόµου,
γ) τη συνεργασία µε άλλα µέρη στη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που αφορούν ποινικά αδικήµατα τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όσον αφορά:
i) την ταυτότητα, τις κινήσεις και τις δραστηριότητες
προσώπων ύποπτων για συµµετοχή στην τέλεση παρόµοιων αξιόποινων πράξεων ή το σηµείο όπου βρίσκονται
άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα,
ii) τη διακίνηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα ή περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν µε τη
διάπραξη τέτοιων αξιόποινων πράξεων και
iii) Τη διακίνηση περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισµού
ή άλλων εργαλείων που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για διάπραξη τέτοιων αδικηµάτων,
δ) την παροχή, κατά περίπτωση, των αναγκαίων στοιχείων ή ποσοτήτων των ουσιών για τη διενέργεια αναλύσεων ή ερευνών,
ε) τη διευκόλυνση του αποτελεσµατικού συντονισµού
µεταξύ των αρµόδιων αρχών, οργανισµών και υπηρεσιών
και την προώθηση της ανταλλαγής προσωπικού και εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβανοµένης, µε την επιφύλαξη διµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, και της απόσπασης αξιωµατικώνσυνδέσµων,
στ) την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών µε άλλα
µέρη για ειδικά µέσα και µεθόδους που χρησιµοποιούν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά τη διάπραξη τέτοιων αδικηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
διαδροµών και των µεταφορικών οχηµάτων και της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων, παραποιηµένων ή πλαστών
εγγράφων ή άλλων µέσων απόκρυψης των δραστηριοτήτων τους, και
ζ) την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και τον συντονισµό των διοικητικών και άλλων µέτρων που κρίνονται κατάλληλα για τον έγκαιρο εντοπισµό των ποινικών
αδικηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14.
2. Ενόψει της εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα µέρη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων άµεσης συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών τους επιβολής του νόµου ή της ανάλογης τροποποίησή τους, όταν υφίστανται
ήδη παρόµοιες συµφωνίες ή ρυθµίσεις. Εάν δεν υπάρχουν παρόµοιες συµφωνίες ή ρυθµίσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, τα µέρη µπορούν να θεωρήσουν
το παρόν πρωτόκολλο ως βάση της συνεργασίας για την
αµοιβαία επιβολή του νόµου σε σχέση µε τις αξιόποινες
πράξεις που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο. Όποτε κρίνεται σκόπιµο, τα µέρη κάνουν πλήρη χρήση
συµφωνιών ή ρυθµίσεων, περιλαµβανοµένων διεθνών ή
περιφερειακών οργανισµών, για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου.
3. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συνεργάζονται, µε τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, για να αντιµετωπίσουν το διεθνικό παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού που διαπράττεται µε τη χρήση σύγχρονης
τεχνολογίας.
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Άρθρο 28
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή
Συνεπώς προς τα αντίστοιχα εθνικά νοµικά και διοικητικά τους συστήµατα, τα µέρη παρέχουν µεταξύ τους, είτε κατόπιν αιτήµατος είτε µε δική τους πρωτοβουλία,
πληροφορίες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής
της τελωνειακής και άλλης συναφούς νοµοθεσίας, µε
σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση, τη
δίωξη και την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου
καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
Τα µέρη θεωρούν τις πληροφορίες αυτές εµπιστευτικές
και ότι προορίζονται για περιορισµένη χρήση, εκτός εάν
το µέρος που τις κοινοποιεί ορίζει διαφορετικά. Οι εν λόγω πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν:
α) νέες τεχνικές επιβολής της τελωνειακής νοµοθεσίας και άλλων νοµοθεσιών αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας,
β) νέες τάσεις, µέσα και µεθόδους εµπλοκής σε παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,
γ) εµπορεύµατα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής, καθώς και λεπτοµερή
στοιχεία για την περιγραφή, τη συσκευασία, τη µεταφορά και την αποθήκευση και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε σχέση µε τα εν λόγω εµπορεύµατα,
δ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν διαπράξει ή εµπλέκονται σε αξιόποινη πράξη
που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 και
ε) κάθε άλλο δεδοµένο που θα µπορούσε να βοηθήσει
τους ορισµένους οργανισµούς στην εκτίµηση κινδύνου
για τη διενέργεια ελέγχου και άλλους σκοπούς επιβολής
της εφαρµογής.
Άρθρο 29
Αµοιβαία νοµική συνδροµή
1. Τα µέρη παρέχουν µεταξύ τους τη µεγαλύτερη δυνατή αµοιβαία νοµική συνδροµή κατά τη διερεύνηση, την
άσκηση διώξεων και τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών σε σχέση µε ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Η αµοιβαία νοµική συνδροµή παρέχεται στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, τις συνθήκες, τις συµφωνίες και τις ρυθµίσεις από
το µέρος που είναι ο αποδέκτης αίτησης σε σχέση µε τη
διερεύνηση, την άσκηση διώξεων και διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών όσον αφορά τα αδικήµατα για τα οποία
µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα νοµικά πρόσωπα στο
µέρος που υποβάλλει την αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
15 του παρόντος πρωτοκόλλου.
3. Η αµοιβαία νοµική συνδροµή που παρέχεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο µπορεί να ζητείται για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
α) τη διεξαγωγή αποδείξεων ή τη λήψη µαρτυρικών
καταθέσεων,
β) την επίδοση δικογράφων,
γ) την εκτέλεση ενταλµάτων έρευνας και κατάσχεσης
και τη δέσµευση,
δ) την εξέταση αντικειµένων και χώρων,
ε) την παροχή πληροφοριών, αποδεικτικών στοιχείων
και εµπειρογνωµοσύνης,
στ) την παροχή πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντι-

γράφων σχετικών εγγράφων και αρχείων, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων, τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών, εταιρικών ή επαγγελµατικών αρχείων,
ζ) Τον εντοπισµό ή την παρακολούθηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, περιουσιακών στοιχείων,
εργαλείων ή άλλων µέσων για τη διεξαγωγή αποδείξεων,
η) τη διευκόλυνση της εκούσιας εµφάνισης προσώπων
στο µέρος που υποβάλλει την αίτηση και
θ) την παροχή κάθε άλλης συνδροµής που δεν αντίκειται στο εθνικό δίκαιο του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις βάσει καµίας άλλης διµερούς ή πολυµερούς συνθήκης, η οποία
διέπει ή θα διέπει, συνολικά ή εν µέρει, την αµοιβαία νοµική συνδροµή.
5. Οι παρ. 6 έως 24 εφαρµόζονται, βάσει της αρχής
της αµοιβαιότητας, σε αιτήσεις που υποβάλλονται κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εάν τα εν λόγω µέρη
δεν δεσµεύονται από συνθήκη ή διακυβερνητική συµφωνία αµοιβαίας νοµικής συνδροµής. Εάν τα µέρη δεσµεύονται από παρόµοια συνθήκη ή διακυβερνητική συµφωνία, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εν λόγω
συνθήκης ή διακυβερνητικής συµφωνίας, εκτός εάν τα
µέρη συµφωνήσουν να εφαρµόσουν αντ’ αυτών τις παρ.
6 έως 24. Ενθαρρύνονται έντονα τα µέρη να εφαρµόσουν αυτές τις παραγράφους, εάν διευκολύνουν τη συνεργασία.
6. Τα µέρη ορίζουν µια κεντρική αρχή που έχει την αρµοδιότητα και την εξουσία να λαµβάνει αιτήσεις αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και είτε να τις εκτελεί η ίδια είτε
να τις διαβιβάζει για εκτέλεση στις αντίστοιχες αρµόδιες
αρχές. Όταν ένα µέρος έχει ειδική περιοχή ή έδαφος µε
χωριστό σύστηµα αµοιβαίας νοµικής συνδροµής, µπορεί
να ορίσει µια χωριστή κεντρική αρχή που θα ασκεί την ίδια λειτουργία για την εν λόγω περιοχή ή το έδαφος. Οι
κεντρικές αρχές διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή εκτέλεση ή τη διαβίβαση των αιτήσεων που λαµβάνουν. Όταν
η κεντρική αρχή διαβιβάζει την αίτηση προς εκτέλεση σε
αρµόδια αρχή, ενθαρρύνει την ταχεία και ορθή εκτέλεση
της αίτησης από την αρµόδια αρχή. Κάθε µέρος γνωστοποιεί την κεντρική αρχή που ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό
στον Προϊστάµενο της Γραµµατείας της σύµβασης κατά
την προσχώρηση, την αποδοχή, την έγκριση, την τυπική
επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος πρωτοκόλλου.
Η διαβίβαση αιτήσεων αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και
κάθε σχετικής ανακοίνωσης πραγµατοποιείται µεταξύ
των κεντρικών αρχών που ορίζονται από τα µέρη. Η απαίτηση αυτή ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
ενός µέρους να ζητεί να απευθύνονται σε αυτό οι εν λόγω αιτήσεις και ανακοινώσεις διά της διπλωµατικής οδού
και, σε επείγουσες περιστάσεις, εάν συµφωνούν τα µέρη, µέσω των κατάλληλων διεθνών οργανισµών, όταν
αυτό είναι εφικτό.
7. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή, όταν είναι
δυνατόν, µε κάθε µέσο που παράγει γραπτό αποτύπωµα,
σε γλώσσα αποδεκτή από το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, µε τους όρους που επιτρέπουν στο µέρος
να διαπιστώσει την αυθεντικότητα του εγγράφου. Η
γλώσσα ή οι γλώσσες που είναι αποδεκτές από το κάθε
µέρος κοινοποιούνται στον Προϊστάµενο της Γραµµατείας της σύµβασης κατά την προσχώρηση, αποδοχή, έγκριση, τυπική επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος
πρωτοκόλλου. Σε επείγουσες περιστάσεις και όταν υ-
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πάρχει συµφωνία µεταξύ των µερών, οι αιτήσεις µπορεί
να υποβάλονται προφορικά, αλλά στη συνέχεια πρέπει
να επιβεβαιώνονται εγγράφως.
8. Μια αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής περιέχει:
α) τα στοιχεία της αιτούσας αρχής,
β) το αντικείµενο και τη φύση της έρευνας, δίωξης ή
δικαστικής διαδικασίας την οποία αφορά η αίτηση, καθώς και το όνοµα και τα καθήκοντα της αρχής η οποία
διεξάγει την εν λόγω έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία,
γ) περίληψη των σχετικών πραγµατικών περιστατικών,
εκτός από τις αιτήσεις µε σκοπό την επίδοση δικογράφων,
δ) περιγραφή της αιτούµενης συνδροµής και στοιχεία
τυχόν ειδικής διαδικασίας που επιθυµεί να ακολουθηθεί
το αιτούν µέρος,
ε) αν είναι δυνατό, την ταυτότητα, τον τόπο και την εθνικότητα κάθε εµπλεκόµενου,
στ) τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα αποδεικτικά
στοιχεία, οι πληροφορίες ή η δράση και
ζ) τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά µε το ποινικό αδίκηµα και την ποινή που αυτό επισύρει.
9. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, όταν αυτό φαίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης, σύµφωνα µε το εσωτερικό του δίκαιο, ή όταν µπορεί να διευκολύνει την
εκτέλεση.
10. Η αίτηση εκτελείται σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του µέρους στο οποίο απευθύνεται, εφόσον δεν αντιβαίνει το εθνικό δίκαιο του µέρους στο οποίο απευθύνεται και, εάν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που ορίζονται στην αίτηση.
11. Το αιτούν µέρος δεν κοινοποιεί ούτε χρησιµοποιεί
πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που του παρέχει το
µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση για τη διενέργεια
ερευνών, την άσκηση διώξεων ή τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στην αίτηση, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του
µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Καµία διάταξη
της παρούσας παρ. δεν εµποδίζει το αιτούν µέρος να αποκαλύψει στο πλαίσιο των διαδικασιών του πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία απαλλακτικά για έναν κατηγορούµενο. Σε αυτή την περίπτωση, το αιτούν µέρος
γνωστοποιεί στο µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση
πριν τη δηµοσιοποίηση και, εάν ζητηθεί, συµβουλεύεται
το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων
ειδοποίηση, το αιτούν µέρος ενηµερώνει άµεσα το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση.
12. Το αιτούν µέρος µπορεί να ζητήσει από το µέρος
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να µη γνωστοποιήσει το
γεγονός και το αντικείµενο της αίτησης, παρά µόνο στον
βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης.
Εάν το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν µπορεί να τηρήσει την απαίτηση της εµπιστευτικότητας, ενηµερώνει άµεσα το αιτούν µέρος.
13. Εφόσον είναι δυνατό και σύµφωνο µε τις θεµελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου, όταν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στο έδαφος ενός µέρους και πρέπει να καταθέσει ως µάρτυρας ή εµπειρογνώµονας στις δικαστικές αρχές άλλου µέρους, το πρώτο µέρος µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του άλλου, να επιτρέψει τη διεξαγωγή της
κατάθεσης µε βιντεοδιάσκεψη, όταν δεν είναι εφικτό ή

εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν επιθυµεί να εµφανιστεί αυτοπροσώπως στο έδαφος του αιτούντος µέρους. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν να ληφθεί η
κατάθεση από δικαστική αρχή του αιτούντος µέρους µε
την παρουσία δικαστικού λειτουργού του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
14. Η αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής µπορεί να
απορριφθεί:
α) εάν η αίτηση δεν υποβληθεί σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο,
β) εάν το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι η εκτέλεση της αίτησης µπορεί να θίξει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή άλλα ζωτικά
του συµφέροντα,
γ) εάν το εθνικό δίκαιό του απαγορεύει στις αρχές
του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να εκτελέσουν τη ζητούµενη ενέργεια για τυχόν παρόµοια αξιόποινη πράξη, σε περίπτωση που αυτή υποβαλλόταν σε έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία υπό τη δική τους δικαιοδοσία,
δ) όταν η αίτηση αφορά αξιόποινη πράξη για την οποία η ανώτατη ποινή στο µέρος στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση είναι κατώτερη από δύο έτη φυλάκισης ή άλλες
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή όταν, κατά την κρίση
του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η παροχή
της συνδροµής θα συνεπαγόταν δυσανάλογα µεγάλη επιβάρυνση για τους πόρους του σε σχέση µε τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης ή
ε) εάν θα ήταν αντίθετη µε το νοµικό σύστηµα του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση η εκτέλεση της αίτησης για παροχή αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής.
15. Κάθε άρνηση παροχής αµοιβαίας νοµικής συνδροµής αιτιολογείται.
16. Κανένα µέρος δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή
αµοιβαίας νοµικής συνδροµής βάσει του παρόντος άρθρου µε τη δικαιολογία του τραπεζικού απορρήτου.
17. Τα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής για τον αποκλειστικό λόγο ότι η
αξιόποινη πράξη θεωρείται ότι αφορά και φορολογικά
θέµατα.
18. Τα µέρη µπορούν να αρνηθούν την παροχή αµοιβαίας νοµικής συνδροµής βάσει του παρόντος άρθρου
λόγω απουσίας διττού αξιοποίνου. Εντούτοις, το µέρος
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί, εάν το κρίνει
σκόπιµο, να παρέχει συνδροµή, στην έκταση που αποφασίζει και κατά τη διακριτική ευχέρειά του, ανεξάρτητα αν
η πράξη θα συνιστούσε αδίκηµα βάσει του εθνικού δικαίου του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
19. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτελεί
το συντοµότερο δυνατό την αίτηση αµοιβαίας νοµικής
συνδροµής και λαµβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο ενδεχόµενες προθεσµίες που προτείνει το αιτούν µέρος και για τις οποίες παρέχονται εξηγήσεις, κατά προτίµηση στην αίτηση. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά σε εύλογα αιτήµατα του αιτούντος µέρους σχετικά µε την πρόοδο του χειρισµού της
αίτησής του. Το αιτούν µέρος ενηµερώνει άµεσα το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση όταν δεν απαιτείται
πλέον η ζητηθείσα συνδροµή.
20. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί
να αναβάλει την παροχή αµοιβαίας νοµικής συνδροµής
για τον λόγο ότι αυτή παρεµβάλλεται σε έρευνα, δίωξη ή
δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
21. Πριν απορρίψει µια αίτηση κατ' εφαρµογή της παρ.
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14 ή αναβάλει την εκτέλεσή της κατ' εφαρµογή της παρ.
20, το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβουλεύεται µε το αιτούν µέρος για να εξετάσουν αν η συνδροµή
µπορεί να παρασχεθεί µε την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που κρίνονται αναγκαία. Εάν το αιτούν µέρος
αποδεχθεί τη συνδροµή βάσει αυτών των όρων, συµµορφώνεται µε τους όρους.
22. Το σύνηθες κόστος εκτέλεσης µιας αίτησης βαρύνει το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκτός εάν
τα ενδιαφερόµενα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά. Σε
περίπτωση που, για την εκτέλεση της αίτησης, απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν σηµαντικές ή έκτακτες
δαπάνες, τα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η αίτηση, καθώς και τον τρόπο κάλυψης των εξόδων.
23. Σε περίπτωση αιτήσεως, το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση:
α) χορηγεί στο αιτούν µέρος αντίγραφα δηµόσιων αρχείων, εγγράφων ή δεδοµένων που έχει στην κατοχή
του τα οποία, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, είναι
διαθέσιµα στο ευρύ κοινό και
β) µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χορηγήσει στο αιτούν µέρος το σύνολο ή µέρος των αντιγράφων δηµόσιων αρχείων, εγγράφων ή δεδοµένων που έχει στην κατοχή του τα οποία, σύµφωνα µε το εθνικό του
δίκαιο, δεν είναι διαθέσιµα στο ευρύ κοινό ή να τα χορηγήσει υπό τους όρους που θεωρεί αναγκαίους.
24. Τα µέρη εξετάζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, τη δυνατότητα σύναψης διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή
ρυθµίσεων που θα εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή θα έθεταν σε εφαρµογή ή θα ενίσχυαν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 30
Έκδοση
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στα ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν:
α) το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση έκδοσης βρίσκεται στο έδαφος του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,
β) το ποινικό αδίκηµα για το οποίο ζητείται έκδοση τιµωρείται βάσει του εθνικού δικαίου τόσο του αιτούντος
µέρους όσο και του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και
γ) η αξιόποινη πράξη επισύρει ανώτατη ποινή φυλάκισης ή άλλες στερητικές της ελευθερίας ποινές τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή σοβαρότερη ποινή ή µικρότερη
ποινή που αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των
ενδιαφερόµενων µερών κατ' εφαρµογή διµερών και πολυµερών συνθηκών ή άλλων διεθνών συµφωνιών.
2. Κάθε ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ως αδίκηµα υποκείµενο σε έκδοση σε κάθε συµφωνία έκδοσης µεταξύ
των µερών. Τα µέρη δεσµεύονται να περιλαµβάνουν αυτά τα αδικήµατα ως αδικήµατα υποκείµενα σε έκδοση σε
κάθε συµφωνία έκδοσης που πρόκειται να συνάψουν µεταξύ τους.
3. Εάν ένα µέρος το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για
την έκδοση προσώπου την ύπαρξη συµφωνίας λάβει αίτηση έκδοσης από άλλο µέρος µε το οποίο δεν έχει συνάψει συµφωνία έκδοσης, µπορεί να θεωρήσει το παρόν

πρωτόκολλο ως τη νοµική βάση για την έκδοση όσον αφορά κάθε ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το
παρόν άρθρο.
4. Τα µέρη τα οποία δεν θέτουν ως προϋπόθεση για έκδοση την ύπαρξη συµφωνίας αναγνωρίζουν τα ποινικά αδικήµατα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν άρθρο ως αδικήµατα υποκείµενα σε έκδοση µεταξύ τους.
5. Η έκδοση υπόκειται στους όρους που ορίζει το εθνικό δίκαιο του αποδέκτη της αίτησης ή στις εφαρµοστέες
συµφωνίες έκδοσης που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
όρους σχετικά µε την απαίτηση ελάχιστης ποινής για
την έκδοση και τους λόγους για τους οποίους ο αποδέκτης της αίτησης µπορεί να αρνηθεί την έκδοση.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού τους
δικαίου, τα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επισπεύδουν τις διαδικασίες έκδοσης και να απλουστεύουν
τις απαιτήσεις ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία για ποινικά αδικήµατα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν άρθρο.
7. Ένα µέρος στο έδαφος του οποίου είναι παρών εικαζόµενος αυτουργός, εάν δεν εκδώσει το εν λόγω πρόσωπο για ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο για τον αποκλειστικό λόγο ότι το εν λόγω
πρόσωπο είναι υπήκοός του, έχει υποχρέωση, εάν το ζητήσει το µέρος που επιδιώκει την έκδοση, να παραπέµψει την υπόθεση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις
αρµόδιες αρχές του για την άσκηση δίωξης. Οι εν λόγω
αρχές εκδίδουν την απόφασή τους και διεξάγουν τις διαδικασίες τους κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για κάθε άλλο αδίκηµα παρόµοιας φύσης βάσει του εθνικού δικαίου
του εν λόγω µέρους. Τα εµπλεκόµενα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους, ιδίως για διαδικαστικά θέµατα και για
τη διεξαγωγή των αποδείξεων, για να διασφαλίσουν την
αποτελεσµατικότητα αυτής της δίωξης.
8. Όταν επιτρέπεται σε ένα µέρος βάσει του εθνικού
δικαίου του να εκδώσει ή να παραδώσει µε άλλον τρόπο
έναν υπήκοό του µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο θα επιστραφεί στο εν λόγω µέρος για να εκτίσει
την ποινή που του επιβάλλεται ως αποτέλεσµα της δίκης
ή των διαδικασιών για τα οποία ζητήθηκε η έκδοση ή η
παράδοση του προσώπου και το εν λόγω µέρος και το
µέρος που ζητεί την έκδοση του προσώπου συµφωνούν
µε αυτήν την επιλογή και µε άλλους όρους που κρίνουν
ενδεχοµένως απαραίτητους, η εν λόγω υπό όρους έκδοση ή παράδοση είναι επαρκής για την τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παρ. 7.
9. Εάν η έκδοση, που ζητείται για τους σκοπούς της επιβολής ποινής, απορριφθεί για τον λόγο ότι το καταζητούµενο πρόσωπο είναι υπήκοος του µέρους στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση, το µέρος στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση, εάν το επιτρέπει το εθνικό του δίκαιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω δικαίου, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος µέρους, εξετάζει τη δυνατότητα
έκτισης της ποινής που επιβλήθηκε βάσει του εθνικού δικαίου του αιτούντος µέρους ή την εκτέλεση της υπόλοιπης ποινής.
10. Κάθε πρόσωπο σε βάρος του οποίου διεξάγονται
διαδικασίες σε σχέση µε ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο απολαµβάνει εγγυηµένη δίκαιη µεταχείριση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, µε όλα τα δικαιώµατα και τις εγγυήσεις που παρέχει το εθνικό δίκαιο του µέρους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται
το εν λόγω πρόσωπο.
11. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν ερµηνεύεται κατά τρόπο που να επιβάλλει υποχρέωση έκ-
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δοσης, εάν το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι η αίτηση υποβάλλεται µε σκοπό τη δίωξη ή την τιµωρία ενός προσώπου λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, εθνοτικής
προέλευσης ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ότι η ικανοποίηση της αίτησης θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµία στο εν
λόγω πρόσωπο για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.
12. Τα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν αίτηση έκδοσης
για τον αποκλειστικό λόγο ότι το αδίκηµα θεωρείται ότι
ενέχει και φορολογικές πτυχές.
13. Πριν αρνηθεί την έκδοση, το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβουλεύεται, κατά περίπτωση, µε
το αιτούν µέρος για να του παράσχει ευρεία δυνατότητα
να καταθέσει τη γνώµη του και πληροφορίες σχετικά µε
τον ισχυρισµό του.
14. Τα µέρη επιδιώκουν να συνάπτουν διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις για την εκτέλεση ή τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της έκδοσης. Όταν
τα µέρη δεσµεύονται µε υφιστάµενη συµφωνία ή διακυβερνητικό διακανονισµό, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες
διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας ή διακυβερνητικού
διακανονισµού, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν να εφαρµόσουν αντ' αυτών τις παρ. 1 έως 13.
Άρθρο 31
Μέτρα για την εξασφάλιση της έκδοσης
1. Με την επιφύλαξη του εθνικού του δικαίου και τις
συµφωνίες έκδοσης που έχει συνάψει, το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί, εάν θεωρεί ότι το δικαιολογούν οι περιστάσεις και υπάρχει επείγουσα ανάγκη και σχετικό αίτηµα του αιτούντος µέρους, να θέσει
υπό προσωρινή κράτηση πρόσωπο του οποίου ζητείται η
έκδοση και το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του ή να λάβει άλλα αναγκαία µέτρα που θα διασφαλίσουν την παρουσία του στις διαδικασίες έκδοσης.
2. Τα µέτρα που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της παρ.
1 κοινοποιούνται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, κατά περίπτωση και χωρίς καθυστέρηση, στο αιτούν µέρος.
3. Κάθε πρόσωπο για το οποίο λαµβάνονται µέτρα
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 έχει δικαίωµα:
α) να επικοινωνήσει άµεσα µε τον πλησιέστερο κατάλληλο εκπρόσωπο του κράτους του οποίου είναι υπήκοος ή, εάν είναι άπατρις, του κράτους στο έδαφος του
οποίου διαµένει συνήθως το εν λόγω πρόσωπο και
β) να τον επισκεφθεί εκπρόσωπος του εν λόγω κράτους.
ΜΕΡΟΣ VI
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 32
Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών
1. Κάθε µέρος υποβάλλει στη διάσκεψη των µερών,
µέσω της Γραµµατείας της σύµβασης, περιοδικές εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Το µορφότυπο και το περιεχόµενο αυτών των εκθέσεων καθορίζεται από τη διάσκεψη των µερών. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν µέρος του µέσου τακτικής υποβολής εκθέσεων της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για
τον έλεγχο του καπνού.

3. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 περιεχόµενο
των περιοδικών εκθέσεων καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α) οι πληροφορίες σχετικά µε νοµοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου,
β) οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για ενδεχόµενους περιορισµούς ή εµπόδια που αντιµετωπίστηκαν κατά την εφαρµογή του εν λόγω πρωτοκόλλου, καθώς και
για τα µέτρα που λαµβάνονται για την άρση αυτών των
εµποδίων,
γ) οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για τη χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια που έχει χορηγηθεί, εισπραχθεί ή ζητηθεί για δραστηριότητες που σχετίζονται µε
την εξάλειψη του αθέµιτου εµπορίου των προϊόντων καπνού και
δ) οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 20.
Εάν έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεδοµένα στο πλαίσιο
του µηχανισµού αναφοράς της διάσκεψης των µερών, η
σύνοδος των µερών δεν επαναλαµβάνει αυτές τις προσπάθειες.
4. Η σύνοδος των µερών, κατ' εφαρµογή των άρθρων
33 και 36, εξετάζει τη δυνατότητα ρυθµίσεων που βοηθούν µέρη που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και
µέρη µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος άρθρου.
5. Η υποβολή των πληροφοριών βάσει των εν λόγω
άρθρων υπόκειται στο εθνικό δίκαιο σχετικά µε την εµπιστευτικότητα και την ιδιωτική ζωή. Τα µέρη προστατεύουν, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας, τυχόν εµπιστευτικές
πληροφορίες που υποβάλλονται ή ανταλλάσσονται.
ΜΕΡΟΣ VII
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 33
Σύνοδος των µερών
1. Θεσπίζεται σύνοδος των µερών. Η πρώτη συνεδρίαση της συνόδου των µερών συγκαλείται από τη Γραµµατεία της σύµβασης αµέσως πριν ή αµέσως µετά την επόµενη τακτική συνεδρίαση της διάσκεψης των µερών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Μετέπειτα, η Γραµµατεία τη σύµβασης συγκαλεί τακτικές συνεδριάσεις της συνόδου των µερών, αµέσως
πριν ή αµέσως µετά τις τακτικές συνεδριάσεις της διάσκεψης των µερών.
3. Συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις της συνόδου
των µερών όποτε η σύνοδος το κρίνει απαραίτητο ή µετά
από γραπτό αίτηµα οποιουδήποτε µέρους, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός έξι µηνών από την κοινοποίηση του αιτήµατος στα µέρη από τη Γραµµατεία της Σύµβασης, το
αίτηµα υποστηρίζεται τουλάχιστον από το ένα τρίτο των
µερών.
4. Ο εσωτερικός κανονισµός και οι δηµοσιονοµικές
διατάξεις της διάσκεψης των µερών της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού εφαρµόζονται,
κατ' αναλογία, στη σύνοδο των µερών, εκτός εάν η σύνοδος των µερών αποφασίσει διαφορετικά.
5. Η σύνοδος των µερών επανεξετάζει σε τακτά διαστήµατα την εφαρµογή του πρωτοκόλλου και λαµβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις για την προώθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του.
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6. Η σύνοδος των µερών αποφασίζει σχετικά µε την
κλίµακα και τον µηχανισµό των προαιρετικών συνεισφορών των µερών του πρωτοκόλλου για τη λειτουργία του
παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και άλλους πιθανούς πόρους για την εφαρµογή του.
7. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, η σύνοδος των µερών
εγκρίνει µε οµοφωνία προϋπολογισµό και σχέδιο εργασίας για την οικονοµική περίοδο µέχρι την επόµενη τακτική συνεδρίαση, τα οποία είναι διαφορετικά από τον
προϋπολογισµό και το πρόγραµµα εργασίας της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
Άρθρο 34
Γραµµατεία
1. Η Γραµµατεία της σύµβασης είναι η Γραµµατεία του
παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Η Γραµµατεία της σύµβασης ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα µε την ιδιότητα της Γραµµατείας του παρόντος
πρωτοκόλλου:
α) ρυθµίζει τις συνεδριάσεις της συνόδου των µερών
και, ενδεχοµένως, επικουρικών οργάνων, καθώς και οµάδων εργασίας και άλλων οργάνων που συγκροτούνται από τη σύνοδο των µερών, και τους παρέχει τις αναγκαίες
υπηρεσίες,
β) λαµβάνει, αναλύει, διαβιβάζει και παρέχει υλικό ανάδρασης στα ενδιαφερόµενα µέρη, κατά τα απαιτούµενα, και προς τη σύνοδο των µερών σχετικά µε τις εκθέσεις που λαµβάνει σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο
και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των µερών,
γ) παρέχει βοήθεια στα µέρη, ιδιαίτερα τα µέρη που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και τα µέρη µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήσεως, µε τη
συλλογή, κοινοποίηση και ανταλλαγή των αναγκαίων
πληροφοριών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
πρωτοκόλλου, και συνδροµή για τον εντοπισµό διαθέσιµων πόρων, προκειµένου να διευκολύνει την τήρηση των
υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου,
δ) συντάσσει εκθέσεις των δραστηριοτήτων της βάσει
του παρόντος πρωτοκόλλου υπό την καθοδήγηση της
συνόδου και τις υποβάλλει στη σύνοδο των µερών,
ε) διασφαλίζει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των
µερών, τον αναγκαίο συντονισµό µε τους αρµόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισµούς και άλλους φορείς,
στ) συνάπτει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των
µερών, τις διοικητικές ή συµβατικές ρυθµίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται για την αποτελεσµατική εκτέλεση
των καθηκόντων της ως Γραµµατείας του παρόντος πρωτοκόλλου,
ζ) λαµβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις διακυβερνητικών
και µη κυβερνητικών οργανισµών που επιθυµούν να διαπιστευθούν ως παρατηρητές της συνόδου των µερών, αφού βεβαιωθεί παράλληλα ότι δεν συνδέονται µε την καπνοβιοµηχανία, και υποβάλλει τις αναθεωρηµένες αιτήσεις στη σύνοδο των µερών προς εξέταση και
η) εκτελεί άλλα γραµµατειακά καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και άλλα καθήκοντα που ενδέχεται να ορίσει η σύνοδος των µερών.

Άρθρο 35
Σχέσεις µεταξύ της συνόδου των µερών
και διακυβερνητικών οργανισµών
Για την παροχή τεχνικής και χρηµατοδοτικής συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, οι σύνοδοι των µερών µπορούν να ζητήσουν τη
συνεργασία αρµόδιων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισµών, περιλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών και αναπτυξιακών οργανισµών.
Άρθρο 36
Χρηµατοδοτικοί πόροι
1. Τα µέρη αναγνωρίζουν τον σηµαντικό ρόλο των
χρηµατοδοτικών πόρων στην επίτευξη του στόχου του
παρόντος πρωτοκόλλου και αναγνωρίζουν τη σηµασία
του άρθρου 26 της σύµβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού για την επίτευξη των στόχων της
σύµβασης.
2. Κάθε µέρος χορηγεί χρηµατοδοτική στήριξη για τις
εθνικές δραστηριότητές του για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τα εθνικά
σχέδια, τις προτεραιότητες και τα προγράµµατά του.
3. Τα µέρη προωθούν, κατά περίπτωση, τη χρήση διµερών, περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων πολυµερών διαύλων για τη χορήγηση χρηµατοδότησης για
την ενίσχυση της ικανότητας των µερών που αποτελούν
αναπτυσσόµενες χώρες και των µερών µε οικονοµίες σε
µεταβατικό στάδιο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, ενθαρρύνονται τα
µέρη, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και τις πολιτικές
τους και όταν είναι απαραίτητο, να χρησιµοποιούν κατασχεµένα έσοδα που προέρχονται από το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.
5. Τα µέρη που εκπροσωπούνται σε συναφείς περιφερειακούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς και
χρηµατοπιστωτικούς και αναπτυξιακούς οργανισµούς
ενθαρρύνουν αυτές τις οντότητες να χορηγούν χρηµατοδοτική συνδροµή για να βοηθήσουν τα µέρη που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και τα µέρη µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, χωρίς να
περιορίζουν τα δικαιώµατα συµµετοχής σε αυτούς τους
οργανισµούς.
6. Τα µέρη συµφωνούν ότι:
α) για να βοηθηθούν τα µέρη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο, θα
πρέπει να συγκεντρώνονται και να χρησιµοποιούνται όλοι οι πιθανοί και υφιστάµενοι πόροι που διατίθενται για
δραστηριότητες που συνδέονται µε τον στόχο του παρόντος πρωτοκόλλου, προς όφελος όλων των µερών, ιδίως
των µερών που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και
των µερών µε οικονοµίες µετάβασης, και
β) η Γραµµατεία της σύµβασης παρέχει σε µέρη που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και σε µέρη µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, συµβουλές σχετικά µε τις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης,
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για να τους διευκολύνει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.
7. Τα µέρη µπορούν να ζητήσουν από την καπνοβιοµηχανία να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα που συνδέονται µε τις
υποχρεώσεις ενός µέρους να επιτύχει τους στόχους του
παρόντος πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
8. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια, µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου τους, να επιτύχουν την αυτοχρηµατοδότηση της εφαρµογής του πρωτοκόλλου, µεταξύ
άλλων µέσω της είσπραξης φόρων και άλλων επιβαρύνσεων σε προϊόντα καπνού.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 37
Επίλυση διαφορών
Η επίλυση διαφορών µεταξύ των µερών σχετικά µε
την ερµηνεία ή την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου διέπεται από το άρθρο 27 της σύµβασης-πλαισίου
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
ΜΕΡΟΣ IX
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου
1. Κάθε µέρος µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του
παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου εξετάζονται και εγκρίνονται από τη σύνοδο των µερών. Το
κείµενο κάθε προτεινόµενης τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου κοινοποιείται στα µέρη από τη Γραµµατεία της σύµβασης τουλάχιστον έξι µήνες πριν τη συνεδρίαση στην οποία υποβάλλεται για έγκριση. Η Γραµµατεία της σύµβασης κοινοποιεί επίσης τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στα µέρη που έχουν υπογράψει το
παρόν πρωτόκολλο και, για ενηµέρωση, στον θεµατοφύλακα.
3. Τα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να
καταλήξουν σε οµόφωνη απόφαση για κάθε προτεινόµενη τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη οµοφωνίας και δεν επιτευχθεί, η τροποποίηση εγκρίνεται, ως έσχατη λύση, από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων
των µερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη συνεδρίαση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον
όρο «παρόντα και ψηφίζοντα µέρη» νοούνται τα µέρη
που είναι παρόντα και αποθέτουν θετική ή αρνητική ψήφο. Η Γραµµατεία της σύµβασης διαβιβάζει κάθε εγκριθείσα τροπολογία στον θεµατοφύλακα, ο οποίος την κοινοποιεί σε όλα τα µέρη προς αποδοχή.
4. Τα µέσα αποδοχής µιας τροποποίησης κατατίθενται
στον θεµατοφύλακα. Τροποποίηση που εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τίθεται σε ισχύ για τα µέρη
που την έχουν αποδεχτεί την 90ή ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον θεµατοφύλακα της πράξης αποδοχής τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των µερών.
5. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για όλα τα άλλα µέρη την 90ή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία το
εν λόγω µέρος καταθέτει στον θεµατοφύλακα την πράξη

του αποδοχής της εν λόγω τροποποίησης.
Άρθρο 39
Έκδοση και τροποποίηση παραρτηµάτων
του παρόντος πρωτοκόλλου
1. Κάθε µέρος µπορεί να υποβάλει προτάσεις για παράρτηµα του παρόντος πρωτοκόλλου και να προτείνει
τροποποιήσεις των παραρτηµάτων του παρόντος πρωτοκόλλου.
2. Τα παραρτήµατα περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και κάθε άλλο περιγραφικό υλικό που αφορά διαδικαστικά, επιστηµονικά, τεχνικά ή διοικητικά θέµατα.
3. Τα παραρτήµατα του παρόντος πρωτοκόλλου και οι
τροποποιήσεις τους προτείνονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 38.
ΜΕΡΟΣ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Επιφυλάξεις
Το παρόν πρωτόκολλο δεν επιδέχεται επιφυλάξεων.
Άρθρο 41
Αποχώρηση
1. Ανά πάσα στιγµή µετά την παρέλευση δύο (2) ετών
από την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει τεθεί σε ισχύ το
παρόν πρωτόκολλο για ένα µέρος, το εν λόγω µέρος δύναται να αποχωρήσει από το πρωτόκολλο παραδίδοντας
έγγραφη κοινοποίηση στον θεµατοφύλακα.
2. Κάθε τέτοια αποχώρηση αρχίζει να ισχύει κατά τη
λήξη ενός έτους από την ηµεροµηνία παραλαβής από
τον θεµατοφύλακα της κοινοποίησης της αποχώρησης ή
από µεταγενέστερη ηµεροµηνία η οποία ορίζεται στην
κοινοποίησης της αποχώρησης.
3. Κάθε µέρος που αποχωρεί από τη σύµβαση-πλαίσιο
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού θεωρείται ότι αποχωρεί και από το παρόν πρωτόκολλο, µε ισχύ από την ηµεροµηνία αποχώρησής του από τη σύµβαση-πλαίσιο
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
Άρθρο 42
Δικαίωµα ψήφου
1. Κάθε µέρος του παρόντος πρωτοκόλλου έχει µία
ψήφο, εκτός από την πρόβλεψη της παρ. 2.
2. Οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης, για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, ασκούν το δικαίωµα ψήφου µε αριθµό ψήφων ίσο προς τον αριθµό
των κρατών µελών τους που είναι µέρη του παρόντος
πρωτοκόλλου. Οι οργανισµοί αυτοί δεν µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα ψήφου, εάν κάποιο από τα κράτη
µέλη τους ασκήσει το δικαίωµα ψήφου του, και αντιστρόφως.
Άρθρο 43
Υπογραφή
Το πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή από όλα
τα µέρη της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο
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του καπνού στην έδρα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στη Γενεύη από τις 10 έως τις 11 Ιανουαρίου 2013
και µετέπειτα στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα
Υόρκη έως τις 9 Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 44
Κύρωση, αποδοχή, έγκριση, τυπική επιβεβαίωση
ή προσχώρηση
1. Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση των κρατών και την τυπική
επιβεβαίωση ή την προσχώρηση των οργανισµών περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης που είναι µέρη της
σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.
Είναι ανοικτό για προσχώρηση από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υπογραφής του πρωτοκόλλου. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στον
θεµατοφύλακα.
2. Κάθε οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης που γίνεται µέρος, χωρίς να είναι µέρος κανένα από τα κράτη µέλη του, δεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Όσον αφορά τους οργανισµούς ένα ή περισσότερα κράτη µέλη
των οποίων είναι µέρη, ο οργανισµός και τα κράτη µέλη
του αποφασίζουν σχετικά µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους για την τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει
του παρόντος πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
οργανισµός και τα κράτη µέλη δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώµατα δυνάµει του παρόντος
πρωτοκόλλου.
3. Οι οργανισµοί περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δηλώνουν, στις πράξεις τους για την τυπική επιβεβαίωση ή στις πράξεις προσχώρησής τους, την έκταση
της αρµοδιότητάς τους όσον αφορά τα θέµατα που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο. Οι οργανισµοί αυτοί
ενηµερώνουν επίσης τον θεµατοφύλακα, ο οποίος µε τη
σειρά του ενηµερώνει τα µέρη για κάθε ουσιαστική τροποποίηση όσον αφορά την αρµοδιότητά τους.
Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος
1. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την 90ή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης στον θεµατοφύλακα της 40ής πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης.
2. Για κάθε µέρος της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για
τον έλεγχο του καπνού που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή επιβεβαιώνει τυπικά το παρόν πρωτόκολλο ή
προσχωρεί σε αυτό, αφού εκπληρωθούν οι όροι που ορίζονται στην παρ. 1 για την έναρξη της ισχύος, το παρόν
πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της πράξης επικύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή τυπικής επιβεβαίωσής του.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καµία νοµική πράξη που κατατίθεται από έναν οργανισµό περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν προστίθεται στα
µέσα που έχουν ήδη καταθέσει τα κράτη-µέλη του εν λόγω οργανισµού.

Άρθρο 46
Θεµατοφύλακας
Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών εκτελεί
χρέη θεµατοφύλακα του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 47
Αυθεντικά κείµενα
Το πρωτότυπο του παρόντος πρωτοκόλλου, του οποίου τα κείµενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική,
κινεζική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.».
________________________________________
(1) Τα µέρη µπορούν να παραπέµπουν στο εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων
για τον σκοπό αυτό, κατά περίπτωση.
(2) Κατά περίπτωση, µε τον όρο εθνικός ή εσωτερικός
νοούνται επίσης και οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης.
(3) Η ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ δύο
µερών είναι ανθεκτική στην υποκλοπή και στην επέµβαση (παραποίηση). Με άλλους όρους, τα στοιχεία που ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο µερών δεν µπορούν να
αναγνωσθούν ούτε να τροποποιηθούν από έναν τρίτο.
Άρθρο 28A
Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού
Μετά το άρθρο 28 του σχεδίου νόµου, προστίθεται άρθρο 28Α το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 28Α
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), µπορεί να ρυθµίζονται κατά περίπτωση ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής
του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του Μέρους V
του Πρωτοκόλλου της παρ. 1.
3. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων
του Πρωτοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της
ΑΑΔΕ. Ειδικά για τον συντονισµό της εφαρµογής των
διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του Πρωτοκόλλου του Καπνού, αρµόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.»
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ,
ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.
Άρθρο 29
Δικαιούµενοι εγγραφής στο Μητρώο - Ελάχιστη
αµοιβή - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4182/2013
1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185) τροποποιείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Στο Μητρώο εγγράφονται, µε αίτησή τους και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα
της παρ. 1 του άρθρου 18:
α) δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, πτυχιούχοι οικονοµικών σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή κάτοχοι ισοτιµίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονοµικής επιστήµης µε πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων λογιστή-φοροτεχνικού ή οικονοµολόγου ή
κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας µε τίτλο α΄ κύκλου σπουδών οικονοµικής επιστήµης
σύµφωνα µε το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
β) νοµικά πρόσωπα µε εταιρική µορφή και αντικείµενο
την παροχή νοµικών ή οικονοµικών υπηρεσιών, τα οποία
όµως υποχρεούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων
του εκτελεστή διαθήκης, εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεµόνα σχολάζουσας κληρονοµιάς, να
χρησιµοποιούν ως προστηθέντες µόνον φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα της περ. α΄.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία γνωστοποίησης και υποβολής αίτησης
από τους ενδιαφερόµενους για την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την κατάρτιση του Μητρώου.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.
4182/2013 προστίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Μετά την αποδοχή του διορισµού τους για την εκτέλεση καθηκόντων από αυτά που ορίζονται στην παρ.
1, τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για όσο διάστηµα προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) για τους υπόχρεους της περ. µθ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, µετά την ολοκλήρωση του έργου τους ή την τυχόν διαγραφή τους,
δήλωση σχετικά µε την περιουσιακή τους κατάσταση. Η
ελάχιστη αµοιβή των διορισθέντων από το Μητρώο του
παρόντος, ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, για την ολοκλήρωση του έργου τους κατά περίπτωση και καταβάλλεται ως ακολούθως:
α) Για τους εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές: µε
την παράδοση της περιουσίας στα τετιµηµένα πρόσωπα
ή στους κληρονόµους, την έγκριση σύστασης ιδρύµατος
ή την εκτέλεση εφάπαξ έργου ή σκοπού από τους ίδιους.
β) Για τους κηδεµόνες σχολαζουσών κληρονοµιών: µε
την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος του Δηµοσίου ή τρίτου.
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»

Άρθρο 30
Αποποίηση διορισµού - Διαγραφή και επανεγγραφή
στο Μητρώο - Τροποποίηση του άρθρου 17
του ν. 4182/2013
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4182/2013 (Α΄ 185) τροποποιείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Όταν η εκκαθάριση ή η εκτέλεση του κοινωφελούς
σκοπού ή έργου δεν ανατίθεται µε τη συστατική πράξη
στον κληρονόµο ή κληροδόχο ή εκτελεστή διαθήκης,
διορίζεται εκκαθαριστής της κληρονοµίας µε απόφαση
της αρµόδιας αρχής, µετά από κλήρωση, κατά την παρ. 1
του άρθρου 16. Ο διοριζόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
πράξης διορισµού, να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή
στην αρµόδια αρχή, αλλιώς τεκµαίρεται άρνηση του διορισµού και ο διορισθείς διαγράφεται από το Μητρώο του
άρθρου 16, δικαιούµενος να επανεγγραφεί σε αυτό µετά
την παρέλευση χρονικού διαστήµατος δυο (2) ετών από
της αποποιήσεως.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Φυσικά πρόσωπα που διορίζονται κατά τα άρθρα
16 έως 21 δεν επιτρέπεται να διοριστούν εκ νέου πριν
την υποβολή της οριστικής λογοδοσίας επί του έργου
τους.»
Άρθρο 31
Αντικατάσταση - Τροποποίηση του άρθρου 19
του ν. 4182/2013
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.
4182/2013 (Α΄ 185) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Αν αποποιηθεί τον διορισµό ή υποβάλλει παραίτηση εκτελεστής διαθήκης ή διοικητής ιδρύµατος που ορίζεται µε τη διαθήκη, λόγω της ιδιότητάς του ως κρατικού
λειτουργού, ως αντικαταστάτης διορίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του στην κύρια θέση του. Αν και αυτός κωλύεται, αποποιηθεί ή παραιτηθεί ή αν δεν υφίσταται αναπληρωτής, ο αντικαταστάτης εκτελεστή διαθήκης διορίζεται από την αρµόδια αρχή κατά τα άρθρα 16 και 17 και
ο αντικαταστάτης διοικητή ιδρύµατος διορίζεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής και επιλέγεται πρόσωπο µε εµπειρία και τεχνογνωσία, κατά το δυνατόν, συναφή µε
αυτή του οριζόµενου στη συστατική πράξη διοικητή.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν.
4182/2013 τροποποιείται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως
εξής:
«6. Εφόσον είναι ανέφικτος ο ορισµός αντικαταστάτη
ή εκτελεστή διαθήκης ή διοικητή ιδρύµατος, κατά τις διατυπώσεις που ορίζονται στη συστατική πράξη, ο ορισµός
γίνεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. Οµοίως και αν δεν ορίζεται εκτελεστής στη συστατική πράξη
ή αποποιηθεί ο οριζόµενος σε αυτή χωρίς να προβλέπεται ο τρόπος αντικατάστασής του.»
Άρθρο 32
Παραίτηση - Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4182/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Εφόσον ο παραιτηθείς είναι εγγεγραµµένος στο
Μητρώο του άρθρου 16, διαγράφεται από αυτό, δικαιούµενος να επανεγγραφεί µετά την παρέλευση χρονικού
διαστήµατος τριών (3) ετών από της παραιτήσεώς του.»
Άρθρο 33
Διάρκεια µίσθωσης - Τροποποίηση του άρθρου 24
του ν. 4182/2013
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν.
4182/2013 (Α΄ 185) τροποποιείται και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Η αρχική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπονται από τον νόµο,
όσον αφορά στις µισθώσεις κατοικιών, ενώ για τις µισθώσεις εµπορικών ή επαγγελµατικών χώρων ορίζεται
στα ελάχιστα χρονικά όρια των εµπορικών µισθώσεων
και µέχρι τα δώδεκα (12) έτη. Μετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή
και βραχύτερο, µε τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς, όρους, το δε σχετικό µισθωτήριο υποβάλλεται
στην αρµόδια αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Με το µισθωτήριο συµβόλαιο συµφωνείται η αναπροσαρµογή
του µισθώµατος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να συµφωνηθεί έκτακτη αναπροσαρµογή όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (ιδίως απρόοπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών
της αγοράς). Η σχετική τροποποιητική σύµβαση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Η αρµόδια αρχή µπορεί, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, να µην εγκρίνει την υποβληθείσα σε αυτήν τροποποιητική σύµβαση, αλλιώς τεκµαίρεται η συναίνεση
της. Για την υπεκµίσθωση του ακινήτου µε τους ίδιους όρους της αρχικής µίσθωσης ενηµερώνεται ο εκτελεστής
και η αρµόδια αρχή.»
Άρθρο 34
Δηµοσιοποίηση οικονοµικών στοιχείων - Τροποποίηση
του άρθρου 59 του ν. 4182/2013
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.
4182/2013 (Α΄ 185) τροποποιείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των εσόδων και εξόδων των ιδρυµάτων, καθώς και ο ισολογισµός τους συντάσσονται µε βάση τις ρυθµίσεις του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του άρθρου 73. Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εµφανίζονται στον
προϋπολογισµό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί µε τον απολογισµό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισµός της περιουσίας του ιδρύµατος, στον οποίο περιλαµβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους και όλες οι
µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο προϋπολογισµός, ισολογισµός και απολογισµός αναρτώνται
στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, εφόσον υπάρχει,
και δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου
Κοινωφελών Περιουσιών µε την καταχώρισή τους στο
Μητρώο. Η παράλειψη ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η οποία τιµωρείται σύµφωνα
µε την παρ. 2α του άρθρου 71.»

Άρθρο 35
Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία - Τροποποίηση
του άρθρου 68 του ν. 4182/2013
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 68 του ν. 4182/2013 (Α΄
185) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 68
Πληροφορίες
Οι αρµόδιες αρχές, οι εκκαθαριστές και διοικητές περιουσιών, οι εκτελεστές διαθηκών και οι κηδεµόνες σχολαζουσών κληρονοµιών δικαιούνται να ζητούν από δηµόσιους φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές, νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα που µπορεί να κατέχουν στοιχεία της περιουσίας, ιδίως πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες
και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, πληροφορίες για τα
στοιχεία αυτά και να ενεργούν έλεγχο για την εξακρίβωση των περιουσιών αυτών. Οι ζητούµενες πληροφορίες
παρέχονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής
ή τέλους.»
Άρθρο 36
Τµηµατική καταβολή τιµήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 58 του π.δ. 715/1979
Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212)
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
« Άρθρο 58
Παραλαβή ακινήτου
1. Η παραλαβή του αγορασθέντος ακινήτου ενεργείται, µετά τη µεταγραφή του περί αγοράς αυτού συµβολαίου, από τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του διοικούντος το Ν.ΠΔ.Δ. συλλογικού οργάνου,
κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 2 του
παρόντος.
2. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο εις διπλούν, από τα οποία το ένα υποβάλλεται στην αρµόδια
Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. και το άλλο λαµβάνει ο πωλητής.
Ευθύς από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής καταβάλλεται το τίµηµα στον πωλητή, ενώπιον συµβολαιογράφου και συντάσσεται σχετική πράξη εξόφλησης αυτού. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου/κτίσµατος υπό ανέγερση ή διαµόρφωση, µε υποχρέωση του πωλητή να το
παραδώσει πλήρως αποπερατωµένο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, είναι δυνατή, πριν
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής, η πληρωµή
µέρους του τιµήµατος µε τµηµατικές προκαταβολές, αναλόγως των σταδίων αποπεράτωσης του κτίσµατος, µε
την προσκόµιση εκ µέρους του πωλητή ισόποσων εγγυητικών επιστολών αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος.
3. Από την παραλαβή του ακινήτου κατά την προηγουµένη παράγραφο, το Ν.Π.Δ.Δ. φέρει τον κίνδυνο της
τυχαίας καταστροφής ή χειροτερεύσεως αυτού.»
Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4182/2013 (Α΄185) καταργείται.
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2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4182/2013 καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 38
Υπολογισµός τελών κυκλοφορίας µε βάση
την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης
εκποµπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 20
του ν. 2948/2001
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄
242) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Α. Πριν από τον πίνακα της υποπερ. β) της περ. Α΄ της
παρ. 1 προστίθεται τίτλος «Πίνακας Ι».
Β. Μετά την υποπερ. β) της περ. Α΄ της παρ. 1, προστίθενται υποπερ. β.1) και β.2) ως εξής:
«β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος - µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1.11.2010 µέχρι την
31.12.2020, µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), σύµφωνα µε τον
Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving
Cycle) όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή
άλλο δικαιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο
για τις ανάγκες υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265). Σε
περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν, λαµβάνονται υπόψη οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι της υποπερ. β΄.
β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος - µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την
1η.1.2021 κι εφεξής, µε βάση τις τιµές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), σύµφωνα µε την Παγκοσµίως Εναρµονισµένη Διαδικασία
Δοκιµής Ελαφρών Οχηµάτων (Worldwide Light Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή
άλλο δικαιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο
για τις ανάγκες υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν, λαµβάνονται υπόψη
οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται µε βάση τον Πίνακα ΙΙ.

Γ. Πριν τον πίνακα της υποπερ. β) της περ. Β΄ της παρ.
1 προστίθεται τίτλος «Πίνακας ΙΙΙ»
Δ. Μετά την υποπερ. β) της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 20, προστίθενται υποπερ. β.1) και β.2) ως εξής:
«β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ, από την 1η.11.2010 µέχρι την
31.12.2020, µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), σύµφωνα µε τον
Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving
Cycle), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή
άλλο δικαιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο
για τις ανάγκες υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν, λαµβάνονται υπόψη
οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ της υποπερ. β΄.
β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος - µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την
1η.1.2021 και εφεξής, µε βάση τις τιµές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο)
σύµφωνα µε την Παγκοσµίως Εναρµονισµένη Διαδικασία Δοκιµής Ελαφρών Οχηµάτων (Worldwide Light Test
Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης
ή άλλο δικαιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο
για τις ανάγκες υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν λαµβάνονται υπόψη
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οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται µε βάση τον ΠΙΝΑΚΑ IV.

Άρθρο 39
Υπολογισµός τέλους ταξινόµησης µε βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµπών
ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν.
2960/2001
1. Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 8, προστίθεται νέα παρ. 3Α, και το
άρθρο 121 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 121
Τέλος ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 2948/2001 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής
χρήσης οχήµατα, για τις δίκυκλες τρίκυκλες µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήµατα αυτά θεωρείται ότι
κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6
του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) για ολόκληρο το
έτος.
β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήµατα,
µε εξαίρεση τα οχήµατα που περιγράφονται στις περ. Ε΄
και Π΄ της παρ. 1, περιορίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον τα οχήµατα αυτά δεν κυκλοφόρησαν
για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο λόγω διαγραφής
τους κατά το πρώτο ηµερολογιακό εξάµηνο, θέσης σε
κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολογιακό εξάµηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο.
γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιµο ευθύνονται εις ολόκληρο
όλοι οι συνιδιοκτήτες.»
3. Στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001, όπου αναφέρονται
οι φράσεις «… στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ…»
και «…στη Χώρα µας ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ…», αντικαθίστανται µε τη φράση «…σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ».

1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης
87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Κανονισµός
ΕΟΚ 2658/1987 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987
ΕΕ I της 7.9.1987), υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης
επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 126 του ν. 2960/2001 και το άρθρο
4 του ν. 1573/1985 (Α΄ 201).
2. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της παρ.
1 ορίζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα προοδευτικής φορολόγησης:

Για την επιλογή των ως άνω συντελεστών, για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη η
φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις µειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
β) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού
168/2013 (Ε.Ε.) και της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E. L 124 της 9.5.2002)
και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού 168/2013 (Ε.Ε.) ή της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ. ή µεταγενέστερης, οι συντελεστές τέλους ταξινόµησης ορίζονται ως ακολούθως:
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Το άρθρο 26 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) και η υπ’ αριθµ.
Β.27660/712/10.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 519), εφαρµόζονται
και για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα αυτής της περίπτωσης.
3. α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία
ταξινοµούνται για πρώτη φορά σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 31η.12.2020, των οποίων η
εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σύµφωνα µε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) είναι:
αα) µικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2
µειώνονται κατά 5%,
αβ) µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και µικρότερη
από ή ίση µε εκατόν σαράντα (140) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),
αγ) µεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και µικρότερη από ή ίση µε εκατόν εξήντα (160) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2
αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
αδ) µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και µικρότερη από ή ίση µε εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2
αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
αε) µεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και µικρότερη από ή ίση µε διακόσια (200) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),
αστ) µεγαλύτερη από διακόσια (200) και µικρότερη από ή ίση µε διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),
αζ) µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ,
οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).
β) Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξινοµούνται για πρώτη φορά, σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η.1.2021 και εφεξής, των οποίων η εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2
(συνδυασµένος κύκλος), σύµφωνα µε την Παγκοσµίως
Εναρµονισµένη Διαδικασία Δοκιµής Ελαφρών Οχηµάτων (Worldwide Light Test Procedure), είναι:
βα) µικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλµ,
οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 µειώνονται κατά 5%,
ββ) µεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και µικρότερη από ή ίση µε εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλµ,
οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),
βγ) µεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και µικρότερη από ή ίση µε διακόσια οκτώ (208) γρ./χλµ, οι
συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
βδ) µεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και µικρότερη από ή ίση µε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) γρ./χλµ,
οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
βε) µεγαλύτερη από διακόσια τριάντα τέσσερα (234)
και µικρότερη από ή ίση µε διακόσια εξήντα (260)
γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της

περ. α΄ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό
(40%),
βστ) µεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και µικρότερη από ή ίση µε τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλµ,
οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α΄ της
παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),
βζ) µεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325)
γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της
περ. α΄ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό
(100%).
3.A. Ως εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2, συνδυασµένος κύκλος, λαµβάνεται υπόψη, για τα
υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα εξωτερικής
φόρτισης, η σταθµισµένη, σε συνδυασµένο κύκλο, τιµή
της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα -CO2
και για τα επιβατικά αυτοκίνητα διπλής τροφοδοσίας,
βενζίνης-αερίου ή πετρελαίου-αερίου, η τιµή, σε συνδυασµένο κύκλο, της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου
του άνθρακα -CO2 του αερίου καυσίµου.
4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων
εκποµπών EURO 6 µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και 31.8.2018,
όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ)
και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους
τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές του Κανονισµού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, µε τελευταία ηµεροµηνία
ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και
31.8.2019 οι συντελεστές της περ. α΄ της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων
εκποµπών EURO 6 και 5 b, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και
31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισµούς
715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2
ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V,
οι συντελεστές της περ. α΄ της παρ. 2 προσαυξάνονται
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων
εκποµπών EURO 6a και EURO 5a, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως
και 31.12.2012, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισµούς
715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές της Οδηγίας
98/69 ΕΚ γραµµή (φάση) Β Euro 4, ή τις προδιαγραφές
της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της
Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραµµή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας
94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1 ή τις
προδιαγραφές των Οδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ,
φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ
φάση Α Euro I, οι συντελεστές της περ. α΄ της παρ. 2
προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό
(200%.),
δ) δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκποµπών (Euro)
συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%), µε επιπλέον εφαρµογή επί αυτών της προσαύξησης της περ. ζ) της παρ. 3,
ε) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του
Κανονισµού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι
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συντελεστές της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
5. Τα υβριδικά µηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ ΕΚ,
όπως ισχύει, και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισµό
692/2008, όπως ισχύει, µε εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου
του άνθρακα µεγαλύτερη από ή ίση µε πενήντα ένα (51)
γρ./χλµ., απαλλάσσονται από το πενήντα τοις εκατό
(50%) του προβλεπόµενου από το άρθρο αυτό τέλους
ταξινόµησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούµενου
εδαφίου µε εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα
µικρότερη ή ίση µε πενήντα (50) γρ./χλµ. απαλλάσσονται
από το εβδοµήντα πέντε (75%) του προβλεπόµενου από
τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόµησης. Τα
αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισµό 692/2008, δεν υπόκεινται στο
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλους
ταξινόµησης.
6. Τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα της Δασµολογικής
Κλάσης Δ.Κ. 8703 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
(Σ.Ο.), απαλλάσσονται από το εβδοµήντα πέντε (75%)
του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόµησης.
7. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασµολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, τα οποία είχαν ταξινοµηθεί και κυκλοφορήσει
στην Ελλάδα, εφόσον µεταφέρονται ή αποστέλλονται
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ηµεδαπή
µέσα σε διάστηµα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους
από τα µητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, µε σκοπό να επαναταξινοµηθούν και να
τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλος ταξινόµησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές
τέλους ταξινόµησης των παρ. 2, 3 και 4, η διαπίστωση
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων («Euro»), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται από την αρµόδια τελωνειακή αρχή µε βάση
την έγκριση τύπου που προσκοµίζεται σε αυτήν ή το
δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο
πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µεταξύ του πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος
και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο
συντελεστή τέλους ταξινόµησης γίνεται µε βάση τις αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το
αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχηµα.
Προκειµένου για µεταχειρισµένα οχήµατα, απαιτείται
η προσκόµιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας
αυτών που είχαν λάβει στην ξένη χώρα.
Στις ειδικές περιπτώσεις οχηµάτων που δεν διαθέτουν
τα δικαιολογητικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου, για
την υπαγωγή του οχήµατος στον αντίστοιχο συντελεστή
τέλους ταξινόµησης, καθορίζονται, µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκοµίζονται
στην αρµόδια τελωνειακή αρχή για τον χαρακτηρισµό
του οχήµατος ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη
διαπίστωση των προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αυτό πληροί εκ κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Άρθρο 40
Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος από
µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα
που προκύπτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που
µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
- Προσθήκη άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)
1. Μετά το άρθρο 5B του ν. 4172/2013 (A΄167) προστίθεται νέο άρθρο 5Γ ως εξής:
«Άρθρο 5Γ΄
Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος
από µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα
που προκύπτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που
µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
1. Ο φορολογούµενος, φυσικό πρόσωπο, που µεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται
σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα
προηγούµενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
β) µεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος
µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος µε το οποίο είναι σε ισχύ συµφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα της φορολογίας µε την Ελλάδα,
γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου
12, που ασκείται είτε σε ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα είτε σε µόνιµη εγκατάσταση αλλοδαπής
επιχείρησης στην Ελλάδα και
δ) δηλώνει ότι θα παραµείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για µία διετία.
2. Εφόσον η αίτηση του φορολογούµενου σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 γίνει δεκτή,
το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήµατός του από µισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα µέσα στο φορολογικό έτος, επιφυλασσοµένων των
παρ. 60 και 61 του άρθρου 72. Για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του φόρου του φυσικού προσώπου έχει εφαρµογή το άρθρο 67.
3. Η αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για
την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται
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στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός
του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του σύµφωνα µε την
περ. γ΄ της παρ. 1 και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτησης η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, µε την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων
της παρ. 1.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία
του µέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική
Διοίκηση ενηµερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά µε τη µεταφορά της φορολογικής
κατοικίας του εν λόγω φορολογουµένου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.
4. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή για τα
εισοδήµατα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου σύµφωνα µε
την παρ. 3 και λήγει µετά το πέρας επτά (7) συνολικά
φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν δύναται να παραταθεί πέραν των επτά (7) φορολογικών ετών.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις
του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν
πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1,
παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται
για το σύνολο του εισοδήµατός του από µισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.
6. Οι παρ. 1 έως και 6 εφαρµόζονται αποκλειστικά για
την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.
7. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται ανάλογα και για
τα φυσικά πρόσωπα που µεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, µε σκοπό να ασκήσουν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήµατός τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα
µέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο
εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η
αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη
Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του
φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας, η αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, τα δικαιολογητικά για
την απόδειξη συνδροµής των προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα ή λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 33 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περ.
ι΄ ως εξής:
«ι) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 5Γ΄, για το ποσό της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της

κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.»
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παρ.
62 ως εξής:
«62. Οι διατάξεις του άρθρου 5Γ΄ έχουν εφαρµογή για
τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2021 και µετά.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.)
µε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο
πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από
τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), εκδίδεται
από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας µετά από έλεγχο
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 3 και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, µε την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:
α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή
έργο του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούµενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή
κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο
χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια
όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων
κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης καθορίζονται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), τηρουµένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας
και της ισότητας.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο
εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου
προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.Ε.Π..
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή τουλάχιστον Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει
προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας εντός α-
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ποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της καταχώρησης αυτών στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΑ Α.Ε.. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει
στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ηµερών από την
κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νοµιµότητα
του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην ΕΛΤΑ Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών, τεκµαίρεται η έγκριση από
το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
5. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται
σύµφωνα µε το παρόν, διέπονται από τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου στον ιδιωτικό τοµέα και
από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από
την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας ή από τον Γενικό Κανονισµό Προσωπικού ΕΛΤΑ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συµφωνία, ρύθµιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές
των νεοπροσλαµβανοµένων, τις άδειες, τις κάθε είδους
προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόµατα και λοιπές
παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συµβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου των προσλαµβανοµένων που συνάπτονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε τις παρ. 1
έως 4, µπορούν να καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
6. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν εφαρµόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού
ΕΛΤΑ ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συµφωνίας
ή ρύθµισης, κατά το µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.
7. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στην ΕΛΤΑ Α.Ε. εξαιρείται από τις ρυθµίσεις των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), της περ. 1 της παρ. 20
και των παρ. 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α΄ 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49
του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του
ν. 2266/1994 (Α΄ 218).
Άρθρο 42
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών
γίνεται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης µε απόφαση του
Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ µέχρι ισόχρονου διαστήµατος. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται τα
κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συµβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συµµετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης
από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρού-

σας δεν διατηρούνται µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Με τη διαδικασία
της παρούσας δύναται να καλύπτεται και ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των προβλεπόµενων
θέσεων Διευθυντών.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της
ΕΛΤΑ Α.Ε. για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνεται µε απόφαση του Διευθύνοντος
Συµβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η διάρκεια της απασχόλησης
του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
οκτώ (8) µήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών.
Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι
συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Παράταση
ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.
3. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρµόζεται
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων
προσωπικού, κατά το µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
µέρους.
Άρθρο 43
Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών
1. Στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) συστήνεται Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µη
εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της
εταιρείας. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί µία φορά, παύει δε µε την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του µέλους Δ.Σ..
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης
προς έγκριση από τη Γ.Σ. για τον καθορισµό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράµµατος,
β) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης
προς έγκριση από τη Γ.Σ. για τον καθορισµό της διαδικασίας πρόσληψης και των αµοιβών των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών σύµφωνα µε την παρ. 1 του
προηγούµενου άρθρου,
γ) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης
προς έγκριση από τη Γ.Σ. για την πολιτική αποδοχών των
Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών σύµφωνα µε
την παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου σε συνδυασµό µε
τα άρθρα 110 -112 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
δ) η εποπτεία της τήρησης των πολιτικών προσλήψεων
και αποδοχών και η σύνταξη κατ’ έτος έκθεσης ελέγχου,
η οποία υποβάλλεται στη Γ.Σ..
3. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της οφείλει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι
διαδικασίες διορισµού είναι αδιάβλητες και ότι οι αµοιβές και παροχές αφενός είναι ανάλογες µε τα καθήκοντα και τις ευθύνες των στελεχών και αφετέρου συνδέονται µε την αξιολόγηση της απόδοσής τους.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας καθορίζεται ο
Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ενδεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώ-
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τος των µελών, ασυµβιβάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων.
Άρθρο 44
Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ
Α.Ε.) και στη θυγατρική της εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύναται να εφαρµόζονται, µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευµένα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου
του προσωπικού, µε βάση καθορισµένα κριτήρια, ιδίως
για συγκεκριµένες κατηγορίες ή ειδικότητες ή για συγκεκριµένες υπηρεσιακές µονάδες και µε χρηµατοδότηση της εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του
οικονοµικού κινήτρου που καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαµβάνοντας υπόψη,
µεταξύ άλλων, την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας,
το πλήθος των ωφελουµένων και τα ιδιαίτερα στοιχεία
της προς έξοδο κατηγορίας εργαζοµένων.
Άρθρο 45
Μεταφορά προσωπικού εντός Οµίλου
1. Το προσωπικό της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά
Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) και της θυγατρικής της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύναται να µεταφέρεται από
και προς την ΕΛΤΑ Α.Ε. ή από και προς τη θυγατρική, σε
κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς κατηγορίας ή ειδικότητας µε αυτήν στην οποία ανήκει ο µεταφερόµενος, µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι ή οι νόµιµοι αναπληρωτές των εταιρειών της παρ. 1 αποστέλλουν εκατέρωθεν
τα αιτήµατά τους µε τις ανάγκες για κάλυψη θέσεων µε
µεταφορά προσωπικού, τα οποία συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά µε το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
Τα αιτήµατα αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία ή ειδικότητα που αφορά το αίτηµα,
καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούµενη
κατηγορία ή ειδικότητα.
3. Η διαδικασία της µεταφοράς εκκινεί µε την έκδοση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή τον νόµιµο αναπληρωτή της εταιρείας
υποδοχής προς το προσωπικό του Οµίλου «ΕΛΤΑ Α.Ε.».
Η εταιρεία προέλευσης κοινοποιεί την πρόσκληση στο
προσωπικό της. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης µεταφοράς από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή τον νόµιµο αναπληρωτή της εταιρείας υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην
εταιρεία προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εταιρεία προέλευσης διατηρεί το δικαίωµα
µεταφοράς προσωπικού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Ο Διευθύνων Σύµβουλος ή ο νόµιµος αναπληρωτής της εταιρείας προέλευσης διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια µη αποδοχής της
αίτησης του υπαλλήλου για µεταφορά στην άλλη εται-

ρεία, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης, για λόγους επιχειρησιακούς.
4. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε., ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διαδικασίας
και εφαρµογής του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση µεταφοράς, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών µεταφοράς
προσωπικού µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, και για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες,
ο Διευθύνων Σύµβουλος ή ο νόµιµος αναπληρωτής των
εταιρειών αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συµφωνίας,
τη µεταφορά προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τη µία εταιρεία του Οµίλου στην άλλη.
Άρθρο 46
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού
εντός του Οµίλου
1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των δύο
προηγούµενων άρθρων, για το πλεονάζον προσωπικό,
δηλαδή τον αριθµό των εργαζοµένων της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) που, κατά
το Διοικητικό της Συµβούλιο (Δ.Σ.), υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών και αντικειµένων της, εφαρµόζεται άπαξ η διαδικασία των παρ. 2
και 3.
2. Το Δ.Σ. προσδιορίζει τον αριθµό του πλεονάζοντος
προσωπικού και των κενών οργανικών θέσεων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο
στην ΕΛΤΑ Α.Ε. και καθορίζει τα κριτήρια µεταφοράς, εφόσον για την ίδια κενή οργανική θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι εργαζόµενοι. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. καταρτίζει κατάλογο πλεονάζοντος προσωπικού ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο
στον οποίο εντάσσονται οι έχοντες τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην εταιρεία κατά φθίνουσα σειρά. Το πλεονάζον προσωπικό µετακινείται στις κενές οργανικές θέσεις µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου, κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον πληροί τα προσόντα της θέσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου ή έργου.
3. Η διαδικασία µεταφοράς ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ.
σύµφωνα µε την παρ. 2.
Άρθρο 47
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δηµόσιο
1. Το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται
να µετακινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, δύναται να µεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, µε την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ως Φορείς Υποδοχής νοούνται φορείς ή
νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές, ο
ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού και οι επιχειρήσεις
αυτών, καθώς και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, την
πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο
διενέργειας της µεταφοράς.
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2. Η µεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου σε κενή ή συνιστώµενη µε την απόφαση µεταφοράς θέση συναφούς
ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόµενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία
µεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόµενος συναινεί, η µεταφορά του µπορεί να γίνει και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
3. Οι µεταφερόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας
τους, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης µε
τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρονται. Όποιος µεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο της
νέας κατηγορίας µε βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η µεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς
να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.
4. Οι µεταφερόµενοι που δεν παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στον Φορέα Υποδοχής µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της πράξης µεταφοράς στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι δεν
αποδέχονται τη µεταφορά τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται
η διαδικασία του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση µεταφοράς, τα κριτήρια της µεταφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία οργανωτική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 48
Πολιτική προµηθειών
1. Η ανάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), άνω και κάτω των χρηµατικών ορίων
του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις δηµόσιες συµβάσεις, γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία για την ανάθεση
και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. O ανωτέρω Κανονισµός καταρτίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΛΤΑ Α.Ε. εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικώς, στην περίπτωση που µε τον Κανονισµό ρυθµίζεται η
ανάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών άνω των ανωτέρω ορίων, ο Κανονισµός εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισµού, το ΔΣ δύναται να αποφασίζει για
τον τρόπο και τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κάτω των χρηµατικών
ορίων. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του τρίτου εδαφίου, η ΕΛΤΑ Α.Ε., ως προς τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών άνω των ορίων,
εφαρµόζει τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα έννοµης προστασίας
του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016, εφαρµόζεται στις συµβάσεις που αναθέτει η ΕΛΤΑ Α.Ε. και βάσει του ως άνω
Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. Η ισχύς

της παρούσας εκκινεί από τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ. 2.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στην ΕΛΤΑ
Α.Ε. προστίθενται δύο (2) µέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια
του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και του άρθρου
99 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η θητεία των µελών είναι
τριετής και δύναται να ανανεωθεί µία φορά, ως προς δε
τα µέλη ΔΣ, η θητεία παύει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
απώλεια της ιδιότητας του µέλους ΔΣ της ΕΛΤΑ Α.Ε..
3. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζοµένων στον
Κανονισµό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, είναι:
α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών σε δειγµατοληπτική βάση.
β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το ΔΣ σχετικά
µε την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει
συγκεκριµένων δεικτών, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, τη µείωση των συναφών κινδύνων
και τη σύνδεση της λειτουργίας προµηθειών µε την εταιρική στρατηγική.
γ) Η εισήγηση προς το ΔΣ για τροποποιήσεις του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, και εν γένει για µέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας
Προµηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της τα µέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των σχετικών
φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος
των µελών, ασυµβιβάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης,
διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων.
Άρθρο 49
Αναλογική εφαρµογή στη θυγατρική εταιρεία
της ΕΛΤΑ Α.Ε.
Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται αναλογικά και στη θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε., «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».
Άρθρο 50
Περί χρηµατοδοτήσεως της παροχής καθολικής
υπηρεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.
4053/2012
1. Το άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση καθολικής υπηρεσίας
1. Το επαληθευµένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) καθαρό κόστος
παροχής της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αποτελεί άδικη οικονοµική επιβάρυνση σύµφωνα µε το Μέρος Β΄
του Παραρτήµατος Ι, αποζηµιώνεται στο σύνολό του από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Στο ανωτέρω ποσό αποζη-
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µίωσης συνυπολογίζονται τα ποσά, ύψους δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000,00) ευρώ, που έχουν καταβληθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), κατά τα έτη 2013 2021, ως προκαταβολή έναντι του συνόλου του κατ’ έτους επαληθευµένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. κόστους για την
παροχή καθολικής υπηρεσίας.
2. Ο Φ.Π.Κ.Υ. δύναται να συνεχίσει να λαµβάνει, κατόπιν αιτήµατός του προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ακόµα και πριν από την επαλήθευση του
καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. προκαταβολή, έως δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000,00) ευρώ. Ο ΦΠΚΥ δικαιούται την ως άνω προκαταβολή, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, σε συνδυασµό µε το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας των προηγούµενων πέντε (5)
επαληθευµένων ετών, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί
για το τρέχον έτος το αιτούµενο ποσό. Εάν το αίτηµα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριµήνου του
έτους, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονοµικά στοιχεία παροχής
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του προηγούµενου έτους.
3. Τα ποσά των παρ. 1 και 2 καταβάλλονται απευθείας
στον Φ.Κ.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το
ύψος των προς καταβολή ποσών, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4 Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανοµή
συντάξεων και χρηµατικών ενταλµάτων, δύναται να χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
5. Η σύµβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και του
ΦΠΚΥ που υπογράφηκε στις 19.4.2017 ισχύει αναδροµικά από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης, ήτοι από τις 19.4.2015.».
2. Στην τελευταία παράγραφο του Μέρους Β΄ του Παραρτήµατος Ι του ν. 4053/2012 διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, στην τελευταία παράγραφο του Μέρους Γ΄ του
Παραρτήµατος Ι του ν. 4053/2012 διαγράφεται η φράση:
«ή/και θα επιµερίζεται στους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των χρηστών» και το Παράρτηµα Ι
του ν. 4053/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπολογισµός καθαρού κόστους
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Μέρος Α΄: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής
Υπηρεσίας
Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδροµική υπηρεσία
περιλαµβάνει ενιαίες τιµές τουλάχιστον ανά συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1. περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 6,
2. ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, και

3. παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα
τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
Μέρος Β΄: Υπολογισµός καθαρού κόστους
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του
φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του
άρθρου 6 µε υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου
φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα
σχετικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων
άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκοµίζει
φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον οποίο
έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος.
Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίµηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισµένος φορέας παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισµένος
µε την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους θα πρέπει
να συνεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει
από:
i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες
µπορούν να παρέχονται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα.
Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαµβάνει
στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόµενες στο Μέρος Α΄,
ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν
να εξυπηρετούνται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχοµένων ενιαίων
τιµών.
Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών
πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να µην υπολογίζονται διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή έµµεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.
Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισµένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισµα του καθαρού κόστους
που προκύπτει από τις επί µέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων άυλων οφελών. Η ευθύνη
για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην
Ε.Ε.Τ.Τ..
Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισµό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής τα-
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χυδροµικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί «άδικη οικονοµική επιβάρυνση», όταν υπερβαίνει ποσοστό
1% των εσόδων του Φ.Π.Κ.Υ. από την παροχή καθολικών
υπηρεσιών. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι το επαληθευµένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονοµική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζηµιώνεται στο
σύνολό του. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι το επαληθευµένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονοµική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον Φ.Π.Κ.Υ..
Μέρος Γ΄: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µπορεί να συνεπάγεται την αποζηµίωση του ή των καθορισµένων φορέων παροχής του
άρθρου 6 για τις προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχουν από µη εµπορικές συνθήκες.
Η αποζηµίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια, η αµεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη
ζήτηση των χρηστών.»
Άρθρο 51
Σύσταση και λειτουργία
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Δωρεών (e-Δωρεές)
1. α) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται
και λειτουργεί ως ψηφιακή δηµόσια υπηρεσία µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184). Η συνολική διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η
τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρµας
και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Συντονισµού, ανατίθεται η τήρηση, λειτουργία και ενηµέρωση της πλατφόρµας, σε µέχρι δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού.
Για τη λειτουργία και τις εγγραφές της πλατφόρµας,
συντάσσεται και υποβάλλεται ετησίως από τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, Έκθεση Απολογισµού Πεπραγµένων, σύνοψη της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και είναι προσβάσιµη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Η Έκθεση Απολογισµού υποβάλλεται στις 31
Δεκεµβρίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης από το έτος
2021.
β) Σκοπός της πλατφόρµας είναι µέσω της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος:
βα) η καταχώριση και η δηµοσιοποίηση των δράσεων
και λειτουργικών αναγκών του Δηµοσίου και των εποπτευοµένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ.,
ββ) ο εκσυγχρονισµός και η απλούστευση της διαδικα-

σίας υποβολής αιτηµάτων προς το Δηµόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη, µέσω δωρεών, των αναγκών
και δράσεων των τελευταίων, οι οποίες καταχωρίζονται
υποχρεωτικά σε αυτή και δηµοσιοποιούνται µέσω της
πλατφόρµας, καθώς και
βγ) η διασφάλιση της διαφάνειας στον τοµέα των υπέρ
του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεών, καθώς και των
αντίστοιχων δωρητών.
γ) Το πληροφοριακό σύστηµα της πλατφόρµας τίθεται
αρχικά σε δοκιµαστική λειτουργία έναν (1) µήνα µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Η λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας διαπιστώνεται µε κοινή απόφαση των Γενικών
Γραµµατέων Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την
ηµεροµηνία λήξης της δοκιµαστικής λειτουργίας της
πλατφόρµας αρχίζουν η παραγωγική λειτουργία αυτής,
η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των
στοιχείων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και
η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δηµοσίου και των εποπτευόµενων
Ν.Π.Δ.Δ. από κάθε ενδιαφερόµενο µέσω της πλατφόρµας.
Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
πλατφόρµας, καταχωρίζονται στην πλατφόρµα και όλες
οι υπέρ του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιουλίου 2019 και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας, συµπεριλαµβανοµένων και των δωρεών για την
αντιµετώπιση αναγκών λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
δ) Η πλατφόρµα διαλειτουργεί, σύµφωνα µε το άρθρο
47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184), µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε το υποσύστηµα Κοινωφελών
Περιουσιών του πληροφοριακού συστήµατος Ψηφιακών
Υπηρεσιών Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 4182/2013 (Α΄185). Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία µε τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διαλειτουργικότητα µεταξύ
της πλατφόρµας και του πληροφοριακού συστήµατος
Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ..
2. Στην πλατφόρµα, η οποία ενηµερώνεται και επικαιροποιείται σε καθηµερινή βάση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, ανά Υπουργείο:
α) οι ανάγκες του οικείου Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ιδίως αυτές που αφορούν προµήθειες
αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, καθώς και
οι δράσεις τους που συνεπάγονται την κάλυψη τέτοιων
αναγκών.
β) Οι δωρεές που συστήνονται για την κάλυψη των αναγκών της περ. α΄, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και
ειδικότερα αν είναι εκκρεµείς, αν έχουν µαταιωθεί ή αν
έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση αποδοχής των δωρεών
αυτών από το αρµόδιο όργανο, καθώς και τα στοιχεία
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των δωρητών.
γ) Οι δωρεές του Μητρώου Δωρεών που προβλέπονται
στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013.
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής
απόφασης της περ. β΄ της παρ. 6 για την επέκταση του
δικαιώµατος πρόσβασης της πλατφόρµας και σε φυσικά
πρόσωπα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4, το Μητρώο Δωρεών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
καταργείται και όλες οι δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς
και οι δωρεές που συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών υπέρ του Δηµοσίου, οι οποίες γίνονται αποδεκτές µε απόφαση του καθ’ ύλη αρµόδιου οργάνου, και προορίζονται
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών
που ανήκουν στην οργανωτική δοµή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιµάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στην πλατφόρµα. Κατά τα λοιπά, η
λειτουργία της πλατφόρµας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 12 του ν. 4182/2013.
3. Η πλατφόρµα περιλαµβάνει:
α) Το Ευρετήριο Δράσεων ανά υπουργείο, στο οποίο
καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της παρ. 5, οι δράσεις και οι ανάγκες κάθε υπουργείου, καθώς και των εποπτευοµένων από αυτό
Ν.Π.Δ.Δ.. Στο Ευρετήριο Δράσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή
του αντικειµένου κάθε επιµέρους δράσης ή ανάγκης ανά
Υπουργείο, το ιστορικό κάθε δράσης ή ανάγκης, πληροφορίες για τη δωρεά µε την οποία καλύφθηκε η συγκεκριµένη δράση ή ανάγκη, καθώς και τα στοιχεία του Δωρητή.
β) Το Ευρετήριο Δηµόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα Υπουργεία, τα στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρµας σε κάθε υπουργείο, καθώς και
τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών της πλατφόρµας
µε τους υπαλλήλους αυτούς.
γ) Το Ευρετήριο Δωρεών, στο οποίο ευρετηριάζονται
κατά Υπουργείο, Δράση, Δωρεά και Δωρητή, και καταχωρίζονται οι δωρεές προς το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε το ύψος κάθε δωρεάς
και τη δράση ή την ειδικότερη ανάγκη που καλύφθηκε µε
αυτήν, τα στοιχεία του δωρητή, καθώς και στοιχεία για
το στάδιο της διαδικασίας της δωρεάς από τα οποία προκύπτει αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα για την κάλυψη
της δράσης και από ποιόν, αν έχει γίνει αποδεκτή η δωρεά, καθώς και τον αριθµό της απόφασης για την αποδοχή της, καθώς και πληροφόρηση σχετικά µε το αν η δωρεά έχει παραµείνει ανενεργή ή έχει µαταιωθεί, προκειµένου να είναι δυνατή η προσέλκυση άλλων ενδιαφεροµένων για την κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης.
δ) Το Ευρετήριο Δωρητών, στο οποίο καταχωρίζονται
και ευρετηριάζονται µε αλφαβητική σειρά, όσοι έχουν
προβεί σε δωρεές προς το Δηµόσιο και εποπτευόµενα από αυτό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, η επωνυµία,
η έδρα τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Η επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην
παρούσα, καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης των
σχετικών πληροφοριών πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
4. α) Οι χρήστες της πλατφόρµας αποκτούν πρόσβαση
στις υπηρεσίες της, ύστερα από προηγούµενη αυθεντι-

κοποίηση, µε χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, στην έννοια
των χρηστών περιλαµβάνονται νοµικά πρόσωπα όπως ιδίως εταιρείες, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικές οντότητες εν γένει, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν αποδεδειγµένα µε την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
Με την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 6 µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή της πλατφόρµας στις Ανεξάρτητες Αρχές και στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και να
καθορίζονται οι διαχειριστές της, καθώς και να επεκτείνεται το δικαίωµα πρόσβασης στην πλατφόρµα και σε
φυσικά πρόσωπα, τα οποία µέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της εφαρµογής αυτής µόνο για το περιεχόµενο της απολογιστικής έκθεσης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της
περ. α΄ της παρ. 1, καθώς και για τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις υπέρ του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
δωρεές που δηµοσιοποιούνται µέσω της ιστοσελίδας και
είναι προσβάσιµα σε όλους.
β) Από την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρµας, τα αιτήµατα των χρηστών µε
σκοπό την κάλυψη των δράσεων και αναγκών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. που προβλέπονται στην
περ. α΄ της παρ. 2, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας. Μέσω της πλατφόρµας µπορεί να υποβάλλονται από τους χρήστες της και αιτήµατα
ή προσφορές και για τη µέσω δωρεάς κάλυψη δράσεων
και αναγκών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν
είναι καταχωρισµένες σε αυτήν. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης της περ. β΄ της παρ. 6, για την επέκταση του
δικαιώµατος πρόσβασης στην πλατφόρµα και σε φυσικά
πρόσωπα, τα αιτήµατα δωρεών σε υπουργεία και
Ν.Π.Δ.Δ. από φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Αρµόδιος για τη διαχείριση, την τήρηση και λειτουργία της πλατφόρµας σε κάθε υπουργείο ορίζεται ο υπηρεσιακός Γραµµατέας αυτού, ο οποίος µπορεί να αναθέτει σε µέχρι δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου
Πληροφορικής ή Διοικητικού, την καθηµερινή ενηµέρωση αυτής. Η ενηµέρωση συνίσταται στην αρχική καταχώριση στην πλατφόρµα και σε κάθε µεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή υφιστάµενων
καταχωρίσεων που αφορούν τις υπέρ των υπουργείων
και των εποπτευοµένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές, τα
στοιχεία των αντίστοιχων δωρητών και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παρ. 2 και 3.
6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές
προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει
λειτουργία και δηµοσιότητα της πλατφόρµας, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταµένης αδυναµίας πρόσβασης σε αυτήν ή παρατεταµένης αδυναµίας αποθήκευσης δεδοµένων για τεχνικούς λόγους, τη
συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρµας µε
άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την
κοινοποίηση, τον έλεγχο και τον συσχετισµό στοιχείων,
εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που αφορούν όσα
υποχρεωτικά καταχωρίζονται στην πλατφόρµα αυτή, τις

64
αναγκαίες διαλειτουργικότητες µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια.
β) Με όµοια απόφαση, µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος τήρησης της πλατφόρµας, τα καταχωριστέα στοιχεία των υπέρ του Δηµοσίου δωρεών, καθώς και τα καταχωριστέα στοιχεία των Δωρητών, οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, και να ρυθµίζεται το δικαίωµα κάθε ενδιαφεροµένου να αποκτά, ύστερα από ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρµόδια Υπηρεσία διαχείρισης της
πλατφόρµας, δικαίωµα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναµης ανάκτησης των αποθηκευµένων σε αυτήν δεδοµένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωµα αυτό κατά τρόπον σύµφωνο µε τους εθνικούς και
ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόµου από
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η
διαδικασία ελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων
αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 52
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείριση Υγειονοµικών
Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
συστήνεται και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Υγειονοµικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.), µε την ονοµασία «Εξαγωγές Ζώων, Τροφίµων Ζωικής προέλευσης και Ζωικών Υποπροϊόντων», µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Το Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. έχει ως σκοπό την ψηφιακή έκδοση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες.
2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
είναι αρµόδιο για τη δηµιουργία, οργάνωση, τήρηση και
ενηµέρωση του Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε.. Ειδικότερα:
α) οι Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Κτηνιατρικής
Δηµόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδιες για την επεξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων, σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Αγροτικής
Oικονοµίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας και
β) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδια για την υλοποίηση, αναβάθµιση, τροποποίηση και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήµατος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας και εφαρµογής του
Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε., η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση του προς εξαγωγή φορτίου και
για την ψηφιακή έκδοση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες, οι οικείες υποχρεώσεις
των εµπόρων - εξαγωγέων ζώων, τροφίµων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων, ο κατάλογος των ενταγµένων στο Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε. κτηνιατρικών πιστοποιητικών για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, καθώς και κάθε άλλο
τεχνικό ή ειδικότερο θέµα. Η αίτηση για την έκδοση των
κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.. Τα σχετικά κτη-

νιατρικά πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται αποκλειστικώς µέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E..
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 53
Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους
των οφειλετών σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής
για βεβαιωµένες οφειλές - Αντικατάσταση
του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α΄207) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία
του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων
1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109
του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017
Οφειλέτες µε οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα
και δόσεις ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύµφωνα µε την από 11.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον
ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήµατος Μαρτίου 2020 έως και Νοεµβρίου
2020 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε: α) τα
άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62),
δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθµισης
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόµενη οφειλή και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων της ρύθµισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη
του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβολή
της δόσης του µηνός Δεκεµβρίου 2020, η οποία πρέπει
να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ίδιου µήνα. Η καταληκτική ηµεροµηνία της αναβιώσασας ρύθµισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των
δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ηµέρα της αναβίωσης.»
Άρθρο 54
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
επιστροφή του ηµίσεος ποσού
της µείωσης των µισθωµάτων - Αντικατάσταση
του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον εισέπραξαν µειωµένο
µίσθωµα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή
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εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συµφωνίας, µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των µισθωµάτων των
µηνών αυτών λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από
οφειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής προς τη
φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και µετά, πλην των
οφειλών από ρυθµίσεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον µήνα
Νοέµβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν µειωµένο µίσθωµα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασµό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο µε το ήµισυ της µείωσης των µισθωµάτων των µηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε
την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Το ποσό της περ. α΄ που καταβάλλεται στους λογαριασµούς των δικαιούχων, δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο,
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και
κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 55
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
για τις ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια
θερµαντικών σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων
αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προµήθεια θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη

προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά
ιδρύµατα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για
τη συµµετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.
Άρθρο 56
Παράταση αναστολής εφαρµογής των υποχρεώσεων
των συµβολαιογράφων για τις δηλώσεις µεταβιβάσεων
ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4652/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αναστέλλεται µέχρι την 30η.6.2021 η εφαρµογή
των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α΄201), µε εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β΄ του άρθρου 48. Με
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) µπορεί να προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια, να καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόµενο και ο χρόνος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος.»
Άρθρο 57
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για µισθωτή
εργασία αλλοδαπών αξιωµατικών και πληρωµάτων,
φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄
167) προστίθεται νέα περ. ια΄ ως εξής:
«ια) Το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν
αλλοδαποί αξιωµατικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωµα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε
πλοία του Εµπορικού Ναυτικού µε ελληνική σηµαία, τα
οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 καταργείται.
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωµατικοί και αλλοδαπό κατώτερο
πλήρωµα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εµπορικού Ναυτικού µε ελληνική σηµαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαµορφώνεται
ως εξής:
«6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι
από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη
ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του Εµπορικού
Ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία,
µε εξαίρεση τους αλλοδαπούς αξιωµατικούς και το αλ-
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λοδαπό κατώτερο πλήρωµα, οι οποίοι είναι φορολογικοί
κάτοικοι αλλοδαπής, που υπηρετούν σε πλοία του Εµπορικού Ναυτικού µε ελληνική σηµαία, τα οποία εκτελούν
αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και µε εξαίρεση τα
εισοδήµατα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε µορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή
του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται στην παρ. 3. Για την απόδοση των
ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
Άρθρο 58
Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης
σε επαγγελµατίες αλιείς, κατοίκους µικρών
και αποµακρυσµένων νησιών - Τροποποίηση
του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται
παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίµων σύµφωνα µε την
περ. β΄ της παρ. 1, κατοίκους µικρών και αποµακρυσµένων νησιών όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη
καυσίµων ναυτιλίας, παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίµων που αναλογεί
στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίµων κινητήρων για τις
ανάγκες τους.
Η δυνατότητα προκαταβολής της δικαιούµενης, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1, επιστροφής ισχύει και
για νοµικά πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε νοµική
οντότητα µε αντικείµενο την επαγγελµατική αλιεία, υπό
την προϋπόθεση ότι όλοι οι µέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι µικρών και αποµακρυσµένων νησιών.
Η προκαταβολή της παρούσας είναι ακατάσχετη και
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
καθορίζονται τα νησιά που υπάγονται στη ρύθµιση της
παρούσας, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του ύψους
της προκαταβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 59
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών
επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν.
2960/2001 (Α΄ 265), παρέχεται πίστωση στους εγκεκριµένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α΄ του
άρθρου 55 του ν. 2960/2001 για τις Δηλώσεις Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται µέχρι και τη δεκάτη ενάτη (19η) ηµέρα εκάστου µηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης
σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά
προϊόντα των περ. α΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις, µε την επιφύλαξη της
παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόµου. Το σύνολο των
οφειλόµενων επιβαρύνσεων, εισπράττεται έως και την
εικοστή (20η) ηµέρα του ιδίου µήνα υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση είτε χρηµατική, είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράττεται
µε ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούµενου εδαφίου υπέρ του Δηµοσίου.
Άρθρο 60
Πρόστιµο για περιπτώσεις διαφυγής
δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα
ευρώ - Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147
του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως τροποποιείται από το άρθρο 21 του παρόντος σχεδίου νόµου,
προστίθεται παρ. 12, ως εξής:
«12. Πράξη η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη στέρηση από το Δηµόσιο δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίµων, τα οποία εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50)
ευρώ, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση
και τιµωρείται µε πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι
κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 61
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης - Βάση υπολογισµού
και συντελεστές φόρου - Βεβαίωση και είσπραξη
του φόρου - Αντικατάσταση
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001
Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση υπολογισµού
και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση
και είσπραξη του φόρου
1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα
από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή εγχωρίως παραγόµενα
προϊόντα, ως ακολούθως:
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα
ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 85437070 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια µίας χρήσης που προορίζονται να
ενσωµατωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα
οποία κατατάσσονται στους κωδικούς Σ.Ο. 38249956 και
38249957. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437070 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται µόνο από την εξωτερική συ-
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σκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται
µέσω αυτής.
β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901
21 00 και 0901 22 00.
γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο.
0901 11 00 και 0901 12 00.
δ) Στα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, σε υγρή ή στερεή
µορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα παρασκευάσµατα διατροφής.
ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98.
στ) Στο µείγµα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά
θερµαινόµενο προϊόν καπνού.
2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα της παρ. 1 ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για τα προϊόντα της περ. α΄, δέκα λεπτά (0,10) ανά
χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
β) Για τα προϊόντα της περ. β΄, τρία (3) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
γ) Για τα προϊόντα της περ. γ΄, δύο (2) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
δ) Για τα προϊόντα της περ. δ΄, τέσσερα (4) ευρώ ανά
κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
ε) Για τα προϊόντα της περ. ε΄, τέσσερα (4) ευρώ ανά
κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
στ) Για τα προϊόντα της περ. στ΄, εκατόν πενήντα έξι
ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους µείγµατος καπνού του προϊόντος.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου:
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού
µε επιστόµιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα µπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιµα µέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιµα
µε περιέκτες µίας χρήσης.
β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο
που περιέχει υγρό, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.
γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισµα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού
προϊόντος.
δ) Ως «εγκεκριµένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου
κατανάλωσης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραλαµβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του υποκείµενα σε φόρο κατανάλωσης
προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
ε) Ως «ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού»: το
βιοµηχανοποιηµένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και
παράγει αερόλυµα µέσω διαδικασίας θέρµανσης και όχι
καύσης.
4. Τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαµβάνονται από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.
στο εσωτερικό της Χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα
και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το
χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο καθεστώς αυτό
τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 25 του κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248).

5. Το άρθρο 56, αναφορικά µε το απαιτητό του φόρου
κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση και το άρθρο 109 αναφορικά µε τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο 65 εφαρµόζεται και για τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα προϊόντα καφέ ή µε βάση τον καφέ και το µείγµα καπνού για το ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού της παρ. 1, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής. Η καταστροφή των προϊόντων
διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου προσώπου, από την επιτροπή του άρθρου 37, µε την εξαίρεση του ηλεκτρικά θερµαινόµενου προϊόντος καπνού, η
καταστροφή του οποίου διενεργείται από την επιτροπή
του άρθρου 105.
Τα άρθρα 102, 105, 106 και 108 εφαρµόζονται αναλόγως και για το µείγµα καπνού για ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού της περ. στ΄ της παρ. 1.
5α. Τα προϊόντα των περ. α΄,β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της
παρ. 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία µεταφέρει στη Χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από
τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο
τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση, λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον
στοιχεία:
α) η εµπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, ο χρησιµοποιούµενος τρόπος µεταφοράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζεται για τα προϊόντα της περ. α΄
της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων (ml) υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για τα προϊόντα της περ. στ) της
παρ. 1 το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραµµαρίων
µείγµατος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού και για τα προϊόντα καφέ των
περ. β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των τριών
(3) κιλών.
6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της Χώρας.
7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά
περίπτωση:
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα,
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος - µέλος
της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω
προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) ο εγκεκριµένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών,
ε) ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. β΄, γ΄ δ΄ και
ε΄ της παρ. 1, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγκριθεί ως
δικαιούχος υποβολής αίτησης επιστροφής φόρου κατανάλωσης, και αποκτά τα προϊόντα αυτά από εγκεκριµένο
αποθηκευτή-πωλητή, το οποίο δύναται να καταβάλει µε
την υποβολή του προβλεπόµενου τελωνειακού παραστατικού τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στα απο-
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κτώµενα προϊόντα κατά τη θέση τους σε ανάλωση.
8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1 ενεργείται από
την αρµόδια αρχή, ως κατωτέρω:
α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγµή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις.
β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος - µέλος, το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άµεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της παρ. 4.
γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός
δέκα (10) ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης.
δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µήνα από τον µήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής µε
την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων. Για τα προϊόντα
καφέ των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1, η οποία πραγµατοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της περ. ε΄ της
παρ. 7, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης ενεργείται κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση των
προϊόντων στο εσωτερικό της Χώρας µε Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών
(ΔΕΦΚ), που υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά. Για το
µείγµα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα
104 και 111.
9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.. Κατ’ εξαίρεση, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε)
της παρ. 1, βεβαιώνεται και εισπράττεται µε δήλωση που
υποβάλλεται από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή-πωλητή,
το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µήνα από τον
µήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής, σε περίπτωση που ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της
περ. δ΄ της παρ. 8.
Η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248).
Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους µε την υποβολή του προβλεπόµενου παραστατικού στην αρµόδια τελωνειακή αρχή.
9α. Επιστρέφεται το ποσό του φόρου κατανάλωσης
που έχει εισπραχθεί κατά τα οριζόµενα στην παρ. 8, για
τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εγχωρίως παραγόµενα και για τα εξερχόµενα από φορολογική αποθήκη προϊόντα καφέ των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
παρ. 1, τα οποία, µετά τη θέση τους σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συµπεριλαµβανοµένων και των συνήθων εργασιών που δεν µεταβάλλουν τη
Δασµολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή
αποστέλλονται σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.. Δικαιούχοι επιστροφής του φόρου κατανάλωσης είναι τα πρόσωπα της παρ. 7, κατά περίπτωση, τα οποία διενεργούν
την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλλο κράτος - µέλος και τα οποία έχουν εγκριθεί για την υποβολή αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου, καθώς και
οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των
προηγουµένων παραγράφων. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης της παρ. 9.»
Άρθρο 62
Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001
Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001
(Α΄ 265) αντικαθίσταται, στην περ. β΄ η λέξη «Κοινοτικές» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ενωσιακές» και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντα Κώδικα απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
αιθυλικής αλκοόλης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν διανέµονται µε τη µορφή αιθυλικής αλκοόλης,
η οποία έχει υποστεί πλήρη µετουσίωση, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί µετουσίωσης,
β) όταν έχουν υποστεί µετουσίωση, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. και χρησιµοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που
δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή
ποτών). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων µετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,
γ) όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού
σύµφωνα µε τον ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09,
δ) όταν χρησιµοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή
φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως η παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών
ορίζεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και όταν χρησιµοποιούνται, στην παρασκευή
πρώτης ύλης των φαρµάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας παραγωγής τους,
ε) όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρωµατικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών
διατροφής και µη αλκοολούχων ποτών, µε ογκοµετρικό
αλκοολικό τίτλο µέχρι και 1 ,2% νοl.,
στ) όταν χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ηµιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεµιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η
περιεχόµενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα
προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος για
άλλα προϊόντα,
ζ) όταν χρησιµοποιούνται ως δείγµατα για αναλύσεις
για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιµών παραγωγής ή
για επιστηµονικούς σκοπούς,
η) όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς επιστηµονικής
έρευνας,
θ) όταν χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία, θεραπευ-
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τήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς,
ι) όταν χρησιµοποιούνται για τον ψεκασµό αρτοσκευασµάτων και παραλαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόµατα µηχανήµατα ψεκασµού
των αρτοσκευασµάτων αυτών.»
Άρθρο 63
Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών
καυσίµων προς εξαγωγή - Προσθήκη άρθρου 112Α
στον ν. 2960/2001
Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται νέο άρθρο
112Α ως εξής:
«Άρθρο 112 Α
Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών
καυσίµων προς εξαγωγή
1. Η διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειµένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, τα
οποία προορίζονται για εξαγωγή, µέσω βυτιοφόρων οχηµάτων, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των εγκεκριµένων αποθηκευτών του άρθρου 55 και είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα διαµερίσµατα των δεξαµενών των βυτιοφόρων οχηµάτων σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, µε εταιρικές
σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των
διαµερισµάτων τους, κατά τη διακίνηση,
β) τα βυτιοφόρα οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό ογκοµέτρησης µε τα στοιχεία ογκοµέτρησης όλων των
διαµερισµάτων των δεξαµενών τους, εκδιδόµενο από
αρµόδιους πιστοποιηµένους φορείς, καθώς και βέργα
µέτρησης στάθµης των δεξαµενών τους συνοδευόµενη
από το απαιτούµενο πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην περ. α΄ της παρ. 13
του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137) και τα άρθρα 30
και 31 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66),
γ) τα βυτιοφόρα οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθµό µητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίµων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).
2. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 1 χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 119Α, και τιµωρείται ως εξής:
α) Για παράβαση της περ. α) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά διαµέρισµα.
β) Για παράβαση της περ. β) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά βυτιοφόρο.
γ) Για παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ανά βυτιοφόρο.
Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίµων της παρούσας είναι οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές του άρθρου 55, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σφράγιση των βυτιοφόρων
σύµφωνα µε την παρ. 1.
3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης της παρ. 1, τα σηµεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά
των σφραγίδων, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 64
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα
παρασκευάσµατα Τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Η παρ. 28 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«28. Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
καφέ, τσαγιού, ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του
καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών. Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι οργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια
της ΔΚ 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Μουστάρδα παρασκευασµένη.
Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς, σούπες και
ζωµοί παρασκευασµένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν
κακάο. Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, µε εξαίρεση τα συµπληρώµατα διατροφής σε οποιαδήποτε µορφή παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα,
άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες,
των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών. (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ 2103, ΕΧ 2104, 2105, ΕΧ
2106.)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Άρθρο 65
Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης
οχηµάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες
ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται
παρ. 11 ως εξής:
«11. Το τέλος ταξινόµησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται, σε περίπτωση οχηµάτων, τα οποία δεν ταξινοµήθηκαν, µε συνέπεια να µην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της Χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή
αποστολής τους σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε..
Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της
παρ. 1, το οποίο κατέβαλε το τέλος ταξινόµησης µε την
κατά περίπτωση υποβολή του προβλεπόµενου από τις
παρ. 2 και 3 τελωνειακού παραστατικού. Το σχετικό δικαίωµα παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου
στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την επιστροφή του τέλους ταξινόµησης.»
Άρθρο 66
Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχηµάτων Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
(Α΄82), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
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«1Α. Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα και τις
µοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική
Διοίκηση ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήµατος. Η δήλωση περιλαµβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθµού, του σηµείου ακινητοποίησης του οχήµατος. Η άδεια
κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας του
οχήµατος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Αµέσως µετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή
κάτοχος του οχήµατος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχηµα τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας του και
να φυλάσσει το όχηµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54). Προκειµένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και
ισχύει µέχρι την ανάκλησή της µέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας µετά την έναρξη του έτους
που αφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες για την υποβολή, τον τύπο της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
2367/1953 (Α΄ 82) αντικαθίσταται, προστίθενται εδάφια
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Αυτοκίνητο όχηµα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει
για οποιαδήποτε αιτία.
Όχηµα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα
κατά νόµο αρµόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, πέραν των τελών
κυκλοφορίας και του προστίµου µη καταβολής αυτών
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιµο ίσο µε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο του προηγουµένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, µε απόφαση του κατά νόµο
αρµοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωµα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήµατος.
Όχηµα που εντοπίζεται σταθµευµένο σε διαφορετικό
σηµείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόµενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα
όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των
παραβάσεων των προηγουµένων εδαφίων, η διαδικασία
ενηµέρωσης των αρµοδίων οργάνων για την επιβολή
των κυρώσεων από τα αρµόδια όργανα για τη διενέργεια
των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την είσπραξη και απόδοση του διοικητικού προστίµου.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.
2367/1953, προστίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας µε σκοπό
να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή
κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουµένως να το δηλώσει στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Για οχήµατα που τίθενται σε ακινησία, σύµφωνα µε
την παρ. 1.Α, η άρση αυτής πραγµατοποιείται µε υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), εφόσον
καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής θα συνεχίσει να υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ..»
4. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953,
προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύναται να δηµιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), όπου µε βάση µόνο
τον αριθµό κυκλοφορίας τους στο µητρώο οχηµάτων της
Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δηµόσιες πληροφορίες (open
data) σχετικά µε την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των
οχηµάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας
στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής
τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες χορήγησης των στοιχείων µητρώου οχηµάτων από την
Α.Α.Δ.Ε., προς δηµοσίευση στον ανωτέρω ειδικό ιστότοπο, αποκλειοµένης της δηµοσιοποίησης κάθε είδους
στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχηµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι πληροφορίες που θα χορηγούνται
από άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς δηµοσιοποίηση στον ανωτέρω ιστότοπο, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 4009/2011
Άρθρο 67
Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού
Εγκλήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 381
του ν. 4512/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 381 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Προϊστάµενος Εισαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και
τον συντονισµό των ενεργειών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε σχέση µε τις υποθέσεις, των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.»
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Άρθρο 68
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης οφειλών
της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) Η περ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας που αφορά ατοµική
επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και
λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις
31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό
(7%) και παραγράφονται µε την πάροδο εικοσαετίας από
το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδηµάτων που προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα
(µερίσµατα, διανοµή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται
µε την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή
διακόπτεται µε την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης
προσδιορισµού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο.»
β) Η περ. ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Το ύψος των οφειλόµενων ποσών της περ. β΄
προσδιορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισπράττεται είτε εφάπαξ,
είτε σε έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µετά
από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήµατος του υπόχρεου
περί ρύθµισης της οφειλής. Σε περίπτωση τµηµατικής
καταβολής η είσπραξη πραγµατοποιείται το αργότερο έως το τέλος του επόµενου ηµερολογιακού έτους από
αυτό κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η χορήγηση των
στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά, η είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
πλήρους απασχόλησης για το έτος 2018 πραγµατοποιείται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Το ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα
λέκτορα για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόµενο φορολογικό έτος.»
γ) Η υποπερ. στστ΄ της περ. στ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ. Οι οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω εταιρίας για τα έτη 2016 και 2017 καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις
µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήµατος ρύθµισης
της οφειλής από τον υπόχρεο. Ο αριθµός των δόσεων
δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24). Εάν
οι υπόχρεοι δεν καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό ή µία
(1) δόση σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής, η
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου η τελευταία
να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).»

δ) Η περ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., η διαδικασία προσδιορισµού των οφειλών, ο τρόπος είσπραξης
και ρύθµισης των οφειλών, ο αριθµός και το είδος των
ρυθµιζόµενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης οφειλών
παρελθόντων ετών και συµψηφισµού µε τυχόν καταβληθέντα ποσά, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόµενων
ποσών από τις κατά τόπον αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.»
2. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη µη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των
Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ατοµικώς για το φορολογικό έτος 1998, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 69
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
1. Το άρθρο 57 εφαρµόζεται από την 1η.1.2021.
2. Το άρθρο 59 ισχύει µέχρι και την 30η.4.2021.
3. Το άρθρο 60 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις για
τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας τελωνειακής αρχής.
4. Το άρθρο 63 τίθεται σε ισχύ την 1η.7.2021. H προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παραταθεί
το αργότερο έως την 1η.1.2022 µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 70
Αποφάσεις Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
για δηµοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση
αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανώνΤροποποίηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου
12 του ν. 4314/2014
1. Στο άρθρο 12 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 8 η φράση «Η αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στον Υπουργό Οικονοµικών.» αντικαθίσταται από τη φράση «Η αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών
δαπανών ανήκει στην Ε.Δ.ΕΛ., εφαρµοζόµενης της παρ.
8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
και η περ. α΄ της παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. (α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των παρ. 6 και 7, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει και
τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρµόδια Διεύ-

72
θυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την
πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού. Οι ανωτέρω
φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης
της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της εκάστοτε αρµόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου εξετάζονται από την Ε.Δ.ΕΛ., η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ.
δύναται να παρευρίσκονται, µετά από πρόσκλησή της, οι
φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις,
για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσµατα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται σε όλους τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε όποιο φορέα
κρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. αναγκαία η κοινοποίηση. Στις
περιπτώσεις διαπίστωσης σηµαντικού ευρήµατος µε δηµοσιονοµική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα οριστικά αποτελέσµατα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται
επιπλέον και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 33. Η αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει
στην Ε.Δ.ΕΛ., εφαρµοζόµενης της παρ. 8 του άρθρου 15
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 8 η φράση
«Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον
θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες
δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την
έκδοση σχετικής απόφασης.» αντικαθίσταται από τη
φράση: «Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ.,
εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά
διορθωτικά µέτρα, προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης» και η περ. β΄ της παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Η Ε.Δ.ΕΛ., σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ελέγχων της, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές
Αρχές ή τους Ενδιάµεσους Φορείς Διαχείρισης, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, µπορεί να απευθύνει συστάσεις
για οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις και λοιπά
διορθωτικά µέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και
στον κατά περίπτωση Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης,
στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόµενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού, µε έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν στην Ε.Δ.ΕΛ., εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των

αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, προβαίνει
στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την Ε.Δ.ΕΛ. της γνωµοδότησης της υποπερ. (ί) της περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 11».
2. Η αρµοδιότητα της Ε.Δ.ΕΛ. για την έκδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης καταλαµβάνει και τους ελέγχους εκείνους, τα αποτελέσµατα
των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί από την Ε.Δ.ΕΛ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της απόφασης
δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης.
Άρθρο 71
Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002
Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 3086/2002 (Α΄324) και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν για:
α) τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση
απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή
άλλων ένδικων βοηθηµάτων από το Δηµόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήµατα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων
βοηθηµάτων που ασκήθηκαν κατά του Δηµοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην, αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
και του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το αυτό
ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλην
αρµοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείµενο της διαφοράς, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου,
β) τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδικα µέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείµενο ή το ποσό της διαφοράς,
γ) τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου υπερβαίνει το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Κατ’ εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται
µε σχετική Πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται
από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται
η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού στις εξής περιπτώσεις:
αα) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν
µπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης, και δεν συντρέχουν
λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους,
ββ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων επί φορολογικών
και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης
(κοινής και διοικητικής),
γγ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων
πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον το αντικείµενο της δια-
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φοράς δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δέκα πέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ κατά κεφάλαιο, ανά διάδικο γενικά ή ανά δανειολήπτη στις περιπτώσεις αποφάσεων
που εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 2322/1995 (Α΄143) και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών,
δδ) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων,
που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ µέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών,
εε) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης
δανειστών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
στστ) για την εισαγωγή ή µη στο ακροατήριο υποθέσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β
του π.δ. 18/1989 (Α΄8), του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας [ν. 2717/1999, (Α΄ 97)] και της παρ.
3 του άρθρου 108Α του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304),
ζζ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων για υποθέσεις
της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), στις
περιπτώσεις αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», στις οποίες το Δηµόσιο, όπως προκύπτει από έγγραφα όλων των αρµόδιων υπηρεσιών του,
δεν προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να προβάλλει δικαιώµατα επί του ακινήτου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης, περιέχει συνοπτική αιτιολογία που αναφέρεται στα έγγραφα του φακέλου και
το περιεχόµενό τους και δεν υπόκειται σε θεώρηση ή έγκριση.
Με Πράξη, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, οι
Τριµελείς Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα οποιαδήποτε υπόθεση της αρµοδιότητάς τους, αν κρίνουν
ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο
46 του ν. 4569/2018 (Α΄179), για τη µη άσκηση ένδικων
βοηθηµάτων ή µέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α΄
130) τίθεται απλή επισηµειωµατική πράξη στον φάκελο
της υπόθεσης που υπογράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Γραφείου
Ν.Σ.Κ..
Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από
γνώµη της Ολοµέλειας, µπορεί:
α) να παραπέµπονται στις Τριµελείς Επιτροπές υποθέσεις, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές
είναι όµοιες κατά το πραγµατικό και νοµικό µέρος, τα ανακύπτοντα ζητήµατα έχουν ήδη αντιµετωπιστεί από την
Ολοµέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους σε
Τµήµα ή στην Ολοµέλεια,
β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των οποίων οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη,
χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, και
γ) να ορίζεται ότι για τη µη άσκηση ή την αποδοχή α-

γωγών ή ένδικων βοηθηµάτων ή τη µη άσκηση ενδίκου
µέσου, σε υποθέσεις µε ανώτατο όριο την υλική αρµοδιότητα Ειρηνοδικείου ή που τα νοµικά τους ζητήµατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων ή την
παραίτηση από ένδικο µέσο που ασκήθηκε αποκλειστικά
για διαφύλαξη της προθεσµίας, τίθεται επισηµειωµατική
πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται από
τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ν.Σ.Κ. αποφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών, στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νοµικών Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η
συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών
του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρµοδιοτήτων. Με όµοια απόφαση οι παραπάνω υποθέσεις
µπορούν να ανατίθενται στην αρµοδιότητα της Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ ή Ανεξάρτητης
Αρχής, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το
Ν.Σ.Κ και να καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα και οι
λεπτοµέρειες για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής.»
Άρθρο 72
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και τα τέλη
κυκλοφορίας ορισµένων κατηγοριών
ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16
του ν. 1798/1988
1. Στην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
1798/1988 (Α΄ 166) τροποποιούνται οι υποπερ. α΄, β΄, δ΄
και ε΄ και η περ. Γ΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία
στην Ελλάδα, οι οποίοι:
α. είναι άτοµα µε νοητική αναπηρία µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 40, ή
β. είναι άτοµα µε αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται
από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό
ψυχοσύνδροµο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή
γ. πάσχουν από µεσογειακή αναιµία ή
δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευµονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, µεταµοσχευµένοι ή
ε. πάσχουν από συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή οµόζυγο κληρονοµική υπερχοληστερολαιµία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων
αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και εποµένων.
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Άρθρο 73
Καταβολή µισθωµάτων κυλικείων, καφενείων
και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού
Δηµοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποίηση
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
Στην περ. 10 της υποπαρ. ΣΤ΄.2, της παρ. ΣΤ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τροποποιείται
το στοιχείο στ΄ και η περ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. α) Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται
σε ισχύ. Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µόνον άπαξ και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών:
αα) στον ή στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή
αβ) στα ενήλικα τέκνα του, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.
γ) Από 1.1.2014, οι δικαιούχοι της περ. α΄ υπόκεινται
σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο
χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από
20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 171). Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του τέλους της παρούσας, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
δ) Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο σύζυγος ή
η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων
αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
ε) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µισθώµατα
και τέλη από εκµετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι
έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α.,
µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
στ) Μισθώµατα από εκµετάλλευση κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ., µέχρι τη λήξη της
µίσθωσης. Ειδικότερα, µισθώµατα από εκµετάλλευση
κυλικείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στα
οποία στεγάζονται δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες,
των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
ζ) Σε υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
άδειες κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος µεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών,
παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω αποµένον µερίδιο.»
Άρθρο 74
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων - Απαλλαγή
από ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4223/2013
Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα
στα ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων
Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυµπίων και
Κληροδοτηµάτων (Ε.Ο. και Κ.) και στις δηµόσιες ανώνυµες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, πριν από
τη δηµοσίευση του παρόντος και στις οποίες το ελληνικό
Δηµόσιο ασκεί άµεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος
µετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.»
Άρθρο 75
Ρύθµιση ζητηµάτων ειδικής εκκαθάρισης δηµοσίων
επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 3717/2008
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
3717/2008 (Α΄ 239) τροποποιείται, προστίθεται τέταρτο
εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση κατά την οποία µία από τις εταιρείες
Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.
"GALILEO HELLAS A.E." τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
που προστέθηκε µε το άρθρο 40 του ν. 3710/2008
(Α΄ 216), σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, και το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί
για την αποπληρωµή των πιστωτών, το Δηµόσιο δύναται
να συµµετέχει κατά το απολύτως αναγκαίο µέτρο στην ικανοποίησή τους, στην έκταση που αυτό δεν έρχεται σε
αντίθεση µε διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται η διαδικασία µε την
οποία το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να συµµετέχει στην
ικανοποίηση των πιστωτών, σύµφωνα µε τη διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικασίας αυτής.
Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις των ανωτέρω εδαφίων απαλλάσσονται, για όσο χρόνο αυτές τελούν υπό
το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και από την καταβολή ΤΑΠ και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για τη σύναψη συµβάσεων µεταβίβασης, τη λήψη δανείων, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και για κάθε άλλη
συναλλαγή τους µε το Δηµόσιο.
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 πριν τη δηµοσίευση του παρόντος.
Οφειλόµενες απαιτήσεις των εργαζοµένων µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, που γεννήθηκαν πριν την υπαγωγή των εταιριών
σε εκκαθάριση, για αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας έτους 2009, επιδόµατος αδείας ή δώρου Χριστουγέννων
έτους 2009 καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή και θεωρούνται δαπάνες εκκαθάρισης.»
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Άρθρο 76
Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων
Α.Ε., διανοµή πλειστηριάσµατος - Τροποποίηση
της παρ. του 24 άρθρου 14Α του ν. 3429/2005
Στο τέλος της παρ. 24 του άρθρου 14Α του ν.
3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 24
διαµορφώνεται ως εξής:
«24. Η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Ε. καθ’ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο µέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον η επιχορήγηση διατίθεται αποκλειστικά για τη συνέχιση της αµιγούς στρατιωτικής δραστηριότητας της εταιρίας που αφορά την εκτέλεση υφιστάµενων συµβάσεων µε τις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις και την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων και απαιτούµενων δικαιολογητικών στην υπ’ αριθµ. 2014380/377/0026/1998 (Β΄ 284)
υπουργική απόφαση, για την εκταµίευση της επιχορήγησης απαιτούνται µόνον: α) η απόφαση ανάληψης της
σχετικής υποχρέωσης από το αρµόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου διατίθεται
αποκλειστικά για την εξόφληση απαιτήσεων του προσωπικού που συνδέεται µε την εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, απαιτήσεων του Δηµοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παροχών ενέργειας και λοιπών δαπανών αναγκαίων για
την υλοποίηση των ως άνω συµβάσεων, καθώς και για
την κάλυψη της αµοιβής του ειδικού εκκαθαριστή και
των λοιπών εξόδων και δαπανών για την εκπλήρωση της
διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής
καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση στο Ελληνικό Δηµόσιο ειδικά το
αιτιολογηµένο αίτηµα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος
του αιτούµενου ποσού, και η χρήση της επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης, η δε επιχορήγηση θα καταβάλλεται «αποκλειστικά», για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης.
Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή
επιµέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο
της ως άνω επιχορήγησης προαφαιρείται από το προϊόν
του πλειστηριάσµατος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνοµίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζεται µε οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό
Δηµόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Η απαγόρευση της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου ισχύει και για το ποσό της ως άνω επιχορήγησης.
Στην περίπτωση, δε, που το πλειστηρίασµα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ως άνω επιχορήγησης η
παρ. 14 δεν εφαρµόζεται.»

Άρθρο 77
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση
πιστούµενης από το Κράτος δαπάνης εκκαθάρισης Τροποποίηση της παρ. 25 του άρθρου 14Α
του ν. 3429/2005
Στην περ. β΄ της παρ. 25 του άρθρου 14Α του ν.
3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ.
25 διαµορφώνεται ως εξής:
«25.α. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων του παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο και
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει
τους εκκαθαριστές, οι επιµέρους αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται µε τις συµβάσεις που
συνάπτονται µεταξύ του Υπουργού και των εκκαθαριστών.
β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω
δηµοσίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση µη επάρκειας
των ταµειακών διαθεσίµων τους, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό φορέα των Γενικών Κρατικών Δαπανών του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία κάλυψης των δαπανών της ειδικής εκκαθάρισης τεκµηριώνεται µε αιτιολογηµένη έκθεση του ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολο της ή επιµέρους περιουσιακών
στοιχείων αυτής, το ισόποσο της ως άνω πίστωσης προαφαιρείται από το προϊόν του πλειστηριάσµατος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνοµίου και αποδίδεται
στο Ελληνικό Δηµόσιο. Στην περίπτωση, δε, που το πλειστηρίασµα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ως άνω πίστωσης η διάταξη της παρ. 14 δεν εφαρµόζεται.
γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται οι αµοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι
αµοιβές των απασχολούµενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους
δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης, εξαιρουµένων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων των
ως άνω επιχειρήσεων.
δ. Μπορεί να ορίζεται αµοιβή επιτυχίας για το έργο
του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
που συµφωνείται ανά περίπτωση επί του τελικού τιµήµατος της πώλησης, πλέον Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση
του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα ως σύνολο ή τµηµατικά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριάσµατος, µετά
την ικανοποίηση των πιστωτών.
ε. Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω επιχειρήσεων, µετά την ολοκλήρωση του σκοπού της
ειδικής εκκαθάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα
αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και θα εγγράφεται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, διαδικασία
και τυχόν άλλο ζήτηµα που ανακύπτει κατά την διαδικασία της εφαρµογής των ανωτέρω.
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ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για
την οποία η ισχύς αρχίζει από 1.1.2017.»
Άρθρο 78
Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου
Ρευστότητας
1. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής
Παρατηρητήριο), µε τη συµµετοχή των Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία
του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς,
καθώς και σε συνάρτηση µε την πιστωτική επέκταση, στο
πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονοµίας και
της µέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών
µέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.
3. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για:
α) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας
στην αγορά είτε αυτή προέρχεται από τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο (πιστωτική επέκταση) είτε από ειδικά
χρηµατοδοτικά εργαλεία και προγράµµατα.
Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για την
παρακολούθηση, ιδίως:
αα) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των
χρηµατοδοτικών εργαλείων και των προγραµµάτων της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση µε τη
συνολική πιστωτική επέκταση,
αβ) της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών εργαλείων
και των προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τον εντοπισµό
προβληµάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
αγ) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των
καθεστώτων ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω της πανδηµίας του COVID-19,
αδ) της εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισµό
προβληµάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
αε) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των
χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδηµίας
του COVID-19,
αστ) της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών εργαλείων
και προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
τον εντοπισµό προβληµάτων και τυχόν δυσλειτουργιών
και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
β) την υποβολή προτάσεων, για τη βελτίωση των δράσεων που αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας, καθώς και της λειτουργίας των χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων που παρακολουθεί,
γ) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας
στην αγορά ιδίως µέσω του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,
ειδικών χρηµατοδοτικών εργαλείων, προγραµµάτων και

καθεστώτων ενίσχυσης, λαµβάνοντας υπόψη και τις
προβλέψεις για την πορεία των βασικών δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών µεγεθών,
δ) την υποβολή προτάσεων για ενέργειες και δράσεις
για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.
4. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των γενικών και ειδικών όρων των χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
5. Αρµόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου, την υλοποίηση του αντικειµένου του και την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις παρ. 2
και 3, είναι το Συµβούλιο Ρευστότητας (εφεξής Συµβούλιο), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και αποτελείται από εννέα (9) µέλη, ως εξής:
α) τον Υπουργό Οικονοµικών, ως Πρόεδρο,
β) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών,
δ) τον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στ) τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης,
ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος,
που προτείνεται από τον Διοικητή της,
θ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
που προτείνεται από την ίδια.
Εφόσον οι αρµοδιότητες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και των δηµοσίων επενδύσεων και του
Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
ανατίθενται σε Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντιστοίχως,
το µέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός που ασκεί τις
σχετικές αρµοδιότητες συµµετέχει επίσης ως µέλος στο
Συµβούλιο.
Η διάρκεια της θητείας των µελών του Συµβουλίου ορίζεται τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης.
6. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές
τον µήνα και έκτακτα, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος
µπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις µε ορισµένα
µέλη που συνδέονται µε συγκεκριµένο αντικείµενο και
να αναθέτει σε οµάδες εργασίας την εξέταση εξειδικευµένων θεµάτων. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µπορεί να µετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον
κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων, συνεργάτες του άρθρου 46
του ν. 4622/2019 (A΄133), εµπειρογνώµονες, δηµόσιοι
λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ανάλογα µε τα θέµατα της
εκάστοτε ηµερήσιας διάταξης. Το Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως µε επιτόπιες ή ηλεκτρονικές συνεδριάσεις.
Ως τόπος συνεδριάσεων του Συµβουλίου, που µπορεί να
µεταβάλλεται από τον Πρόεδρο, ορίζεται το κτίριο όπου
στεγάζεται το Υπουργείο Οικονοµικών,. Για κάθε θέµα
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που δεν ρυθµίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
7. α) Το Συµβούλιο δύναται να ζητεί, συλλέγει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία και δεδοµένα για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και την
εκπλήρωση των σκοπών του, τα οποία υποβάλλονται σε
αυτό από:
αα) την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.,
ββ) τα πιστωτικά ιδρύµατα, είτε αυτοτελώς είτε µέσω
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
γγ) την Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και στον ν. 4624/2019 (Α΄137), τα στοιχεία
συλλέγονται από κάθε φορέα σε µηνιαία βάση ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε απόφαση του Συµβουλίου,
συγκεντρωτικά ή και σε επίπεδο δανείου και οφειλέτη
και υποβάλλονται µε βάση τα πρότυπα αναφορών που εγκρίνονται µε απόφαση του Συµβουλίου.
Ιδίως για την Τράπεζα της Ελλάδος, στα στοιχεία που
συλλέγονται από το Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν.
4261/2014 (Α΄107), εµπίπτουν και στοιχεία σχετικά µε
τις µεταβολές ως προς τη ρευστότητα και το ύψος των
καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
β) Το Συµβούλιο µπορεί, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στον Κανονισµό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και στον ν. 4624/2019,
να ζητεί, κατά την κρίση του, και άλλα δεδοµένα ή στοιχεία πέραν αυτών που προβλέπονται στην περ. α΄, καθώς και να καλεί σε διαβούλευση στελέχη της διοίκησης,
των πιστωτικών ιδρυµάτων, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι
αναγκαίο για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων στα
θέµατα της εκάστοτε ηµερήσιας διάταξης.
γ) Οι φορείς που υποβάλλουν δεδοµένα ή στοιχεία
στο Συµβούλιο, σύµφωνα µε την περ. α΄, οφείλουν να
συνεργάζονται µε αυτό και να το διευκολύνουν στην επίτευξη του σκοπού του, µε κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Οι φορείς από τους οποίους υποβάλλονται τα δεδοµένα ή στοιχεία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου, µπορεί να επανακαθορίζονται, µε απόφαση του Συµβουλίου.
8. Τα δεδοµένα και τα στοιχεία της παρ. 7 τηρούνται
σε διαρκή βάση, ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραµµατεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών.
9. Με βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της παρ. 7, παράγονται από το Συµβούλιο αναφορές, οι οποίες κοινοποιούνται στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τµήµα των αναφορών αυτών, το οποίο προσδιορίζεται από το Συµβούλιο Ρευστότητας, µπορεί να χρησιµοποιείται για ενηµέρωση τρίτων και να δηµοσιοποιείται, αποκλειστικά και
µόνο στον βαθµό που η δηµοσιοποίηση των στοιχείων
δεν προσκρούει στις διατάξεις για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων.
10. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού και της αποστολής του Παρατηρητηρίου, το Συµβούλιο καταρτίζει

και υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς
Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τριµηνιαίες
εκθέσεις σχετικά µε την πορεία και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και
µε την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη Χώρα. Οι
εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται και στον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Με τις εκθέσεις που προβλέπονται στα προηγούµενα
εδάφια, το Συµβούλιο µπορεί, επίσης, να υποβάλλει προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων που
διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.
11. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µπορεί να ανατίθεται η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου σε
τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών ή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με όµοια
απόφαση, µπορεί να καθορίζονται το χρονοδιάγραµµα,
καθώς και τα ειδικότερα στάδια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, ως προς την άσκηση όλων ή ορισµένων από
τις αρµοδιότητές του και να εξειδικεύονται και να τροποποιούνται οι όροι λειτουργίας του Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2690/1999 για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
Άρθρο 79
Αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου
Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου
16 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), συµπληρώνεται η εξουσιοδότηση ως προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά
χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τους εποπτευόµενους φορείς του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, µε αντάλλαγµα (µίσθωµα), στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή άνευ ανταλλάγµατος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές,
βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε
αυτά, εφαρµόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός
στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Ακίνητα του
Δηµοσίου µπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση
δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των
στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Δηµόσια ακίνητα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών µπορούν να παραχωρούνται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατά χρήση, άνευ
ανταλλάγµατος και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 80
Περιορισµοί ως προς την πώληση αγαθών
και υπηρεσιών
Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη
του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, απαγορεύεται η συνοµολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφεληµάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη µετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή, ιδίως δε φαρµακευτικών προϊόντων, τεστ
ανίχνευσης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναµου µέτρου, µέσων ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών µασκών, αντισηπτικών υγρών
και άλλων υλικών απολύµανσης, εφόσον τα ωφελήµατα
αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το
µικτό περιθώριο κέρδους να είναι µεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεµβρίου 2020, για
τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δίδεται η δυνατότητα καθορισµού ανώτατης τιµής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της περ. α).»
ΜΕΡΟΣ Η΄
Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του Α΄ Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4
και 5.
2. Η ισχύς του άρθρου 4 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλοποίηση του ηλεκτρονικού µητρώου επιτηδευµατιών αλκοολούχων ποτών, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του οποίου καθορίζεται µε την κοινή απόφαση
που προβλέπεται στην παρ. 2 του νέου άρθρου 93Α, που
προστίθεται στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) µε το ίδιο άρθρο
4.
3. Η ισχύς του άρθρου 5 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµατος ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του οποίου καθορίζεται µε την κοινή απόφαση
που προβλέπεται στην παρ. 3 του νέου άρθρου 93Β , που
προστίθεται στον ν. 2960/2001 µε το ίδιο άρθρο 5.
4. Η ισχύς του άρθρου 15 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλοποίηση των αδειών αυτών, η ηµεροµηνία έναρξης
της οποίας καθορίζεται µε την απόφαση του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001,
όπως αντικαθίσταται µε το ίδιο άρθρο.
5. Η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλοποίηση του µητρώου ΕΚΜΕΑ, η ηµεροµηνία έναρξης της οποίας καθορίζεται µε την κοινή απόφαση της

παρ. 6 του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το ίδιο άρθρο.
6. Η ισχύς του Β΄ Μέρους ξεκινά από την πλήρωση
των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του Πρωτοκόλλου
που κυρώνεται από τον παρόντα νόµο.
7. Η ισχύς του Γ΄ Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευση
του παρόντος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
παρ. 8, 9 και 10.
8. Η ισχύς του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2021.
9. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει από 1.1.2021 πλην
της παρ. 3 Α του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος.
10. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1.1.2021.
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