ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΖ΄, 23 Μαρτίου 2022,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου
σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης
του κεφαλαίου Α΄ του µέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος µειωµένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση
ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
Άρθρο 3 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί παραβάσεων - Αντικατάσταση περ. ε΄ παρ. 1 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 4 Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 5 Δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 6 Παραγραφή - Προσθήκη άρθρου 78Β στον
ν. 1969/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2324/1995
Άρθρο 7 Οργανισµός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/ 1995
Άρθρο 8 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33
ν. 2324/1995

Άρθρο 9 Διεύθυνση Αξιολογήσεων - Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 2324/1995
Άρθρο 10 Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 ν. 2324/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 Προθεσµία κατάρτισης Οργανισµού, Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου
και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Άρθρο 12 Εξωτερικός Σύµβουλος
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ν. 4738/2020
Άρθρο 13 Σκοπός
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 15 Ορισµοί
Άρθρο 16 Διαδικασία - Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Άρθρο 17 Υποβολή αίτησης
Άρθρο 18 Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης - Έννοµες συνέπειες
Άρθρο 19 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του
Δηµοσίου
Άρθρο 20 Προσδιορισµός πληρωτέας δόσης - Ύψος
συνεισφοράς του Δηµοσίου
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη - Έννοµες συνέπειες µη τήρησης
Άρθρο 22 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
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Άρθρο 23 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών
Άρθρο 24 Παροχή στοιχείων
Άρθρο 25 Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2020/1151
ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 27 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών - Αντικατάσταση άρθρου 82 ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 28 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
83 ν. 2960/2001
(υποπερ. i της περ. α΄ και περ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 29 Τρόπος υπολογισµού βαθµών PLATO κατά
όγκο στη µπύρα -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του ν.
2960/2001 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 30 Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
ενδιάµεσων προϊόντων - Τροποποίηση άρθρου 89
ν. 2960/2001 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 31 Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 ν. 2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 32 Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε
ζύµωση, εκτός από κρασί και µπύρα - Τροποποίηση παρ.
2 άρθρου 92 ν. 2960/2001
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 33 Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών - Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001 (παρ. 13
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11 Ν.2969/2001
Άρθρο 34 Σφράγιση αµβίκων ή αποστακτικών µηχανηµάτων - Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 ν. 2969/2001
Άρθρο 35 Διήµεροι Μικροί Αποσταγµατοποιοί - Τροποποίηση παρ. Ε΄ άρθρου 7 ν. 2969/2001
Άρθρο 36 Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας απόσταξης - Τροποποίηση
περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2969/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 37 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας των εισαγόµενων ή παραδιδόµενων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
φορέα ή οργανισµό της ΕΕ για την αντιµετώπιση του
COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 2859/2000
(άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 39 Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Άρθρο 40 Νέος υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 4223/2013
Άρθρο 41 Kληρονόµος µετά από αποποίηση ως υποκείµενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση παρ. 1 και 9 άρθρου 2 ν. 4223/2013
Άρθρο 42 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 43 Μεταβολές στον υπολογισµό του κύριου φόρου - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4223/2013
Άρθρο 44 Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου
φυσικών προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 5
ν. 4223/2013
Άρθρο 45 Προσδιορισµός προδιαγραφών για τις ανάγκες της µηχανογραφικής υλοποίησης - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013
Άρθρο 46 Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 ν. 4223/2013
Άρθρο 47 Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Άρθρο 48 Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23
ν. 3427/2005
Άρθρο 49 Προσδιορισµός Συντελεστή Αξιοποίησης
Οικοπέδου - Τροποποίηση του άρθρου 32 ν. 3842/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία - Προσθήκη
παρ. 4Β στο άρθρο 78 ν. 2960/2001
Άρθρο 51 Υπαγωγή των λιπασµάτων των ΔΚ 3101,
3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερµειωµένο συντελεστή
Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ ΑΓΑΘΑ του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Άρθρο 52 Παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδοµών για την υπαγωγή
στο καθεστώς αναστολής του φόρου - Τροποποίηση
παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
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Άρθρο 53 Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης
του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση παρ. 3, 6,
7 και 8 άρθρου 5Γ και άρθρου 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 54 Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ.
11 του άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήµατος - Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν. 4172/2013
Άρθρο 55 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των
επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους
προς τρίτους - Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4172/2013
Άρθρο 56 Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον
του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισµού για φορολογούµενους που ανήκουν σε ενοποιηµένο όµιλο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις - Τροποποίηση άρθρου 49 του ν. 4172/2013
Άρθρο 57 Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασµών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 58 Ρυθµίσεις καταβολής του φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 77
και 78 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 59 Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου του Νέου
Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 56
ν. 4607/2019 - Προσθήκη άρθρου 56Α στον ν. 4607/2019
Άρθρο 60 Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για την ΕΑΝΕΠ - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18
ν. 4690/2020
Άρθρο 61 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας - Τροποποίηση παρ.2
άρθρου 71Η ν. 4172/2013
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 62 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας- Αντικατάσταση άρθρου 273 ν. 4738/2020
Άρθρο 63 Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων - Αντικατάσταση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Άρθρο 64 Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 274Α στον
ν. 4738/2020
Άρθρο 65 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Αντικατάσταση άρθρου 275 ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας - Αντικατάσταση άρθρου 276 ν. 4738/2020
Άρθρο 67 Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Προσθήκη άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 68 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278
ν. 4738/2020
Άρθρο 69 Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, προγραµµάτων και µεταρρυθµίσεων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση
παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 199 ν.
4820/2021
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ.
2 άρθρου 281 ν. 4738/2020

Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 72 Ρύθµιση για τις συµβάσεις του άρθρου 5Β
ν. 3986/2011 - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 4 άρθρου 5Β
ν. 3986/2011
Άρθρο 73 Ρυθµίσεις για τους αστικούς συνεταιρισµούς
- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 ν. 1667/1986
Άρθρο 74 Διαδικασία διαιτησίας - Αµοιβή γραµµατέα Διάθεση - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1816/1988
Άρθρο 75 Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το
έτος 2022, λόγω πανδηµίας και έκτακτων συνθηκών
Άρθρο 76 Παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής κατασκευών Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α ν. 2971/2001
Άρθρο 77 Μη επιβολή προστίµου για ποσά φόρου έως
εκατό ευρώ - Τροποποίηση άρθρων 54 και 72
ν. 4174/2013
Άρθρο 78 Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήµατος
φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη
παρ. 79 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 79 Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων - Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020
Άρθρο 80 Ονοµαστική αξία µετοχών - Τροποποίηση
άρθρου 35 ν. 4548/2018
Άρθρο 81 Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης, λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους
Άρθρο 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
Άρθρο 83 Μέτρα στήριξης εκµεταλλευτών και οδηγών
ταξί
Άρθρο 84 Αναστολή πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Άρθρο 85 Συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα - Παράταση προθεσµιών ν. 4270/2014
Άρθρο 86 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87 Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέµιτων εµπορικών πρακτικών
Άρθρο 88 Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων βάσει
του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος - Τροποποίηση παρ. 16 και 16α άρθρου 36 ν. 4061/2012
Άρθρο 89 Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και
προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του
έργου της δηµιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4864/2021
Άρθρο 90 Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά του
περιεχοµένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός
του έτους 2021
Άρθρο 91 Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων
πυρκαγιών
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων στην
τοµεακή νοµοθεσία που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να ενισχυθούν η αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητικού της Συµβουλίου, ο εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου του Οργανισµού και του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εισαγωγή
νέας Διεύθυνσης Αξιολογήσεων εντός της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και η καθιέρωση προθεσµίας ειδικής παραγραφής της εξουσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για την επιβολή κυρώσεων, ώστε να βελτιωθούν η εσωτερική λειτουργία και η εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
επί παραβάσεων - Αντικατάσταση περ. ε΄ παρ. 1
άρθρου 78 του ν. 1969/1991
Η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο νόµο και το ενωσιακό δίκαιο κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές.
Μπορεί, επίσης, να απευθύνει συστάσεις στα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, ενώ δύναται να µην επιβάλλει
κυρώσεις για παραβάσεις τυπικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, αν διαπιστώνει ότι το υπόχρεο πρόσωπο έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα συµµόρφωσης, ώστε να άρει
την παράβαση. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου.»
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
- Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 του ν. 1969/1991
1. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κατά νόµο αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το
Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
συνολική στρατηγική, την πολιτική και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας,
β) καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει
τη µακροπρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση και τους
βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στρατηγικούς
στόχους, την αποστολή και τις βασικές αξίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται
σε πενταετή βάση, µπορεί να αναθεωρείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνεται τούτο σκόπιµο, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
γ) καταρτίζει το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο αφορά στα προγράµµατα δράσης και τα επιµέρους
επιχειρησιακά σχέδια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων που θέτει το Δ.Σ. για την κεφαλαιαγορά. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο γίνεται
επιµερισµός των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα,
περιγράφονται τα ορόσηµα και οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας και αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή, κατά τη διάρκεια του
έτους. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθορίζονται,
επίσης, οι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στόχοι των υπηρεσιών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συµφωνία µε το Στρατηγικό Σχέδιο. Tο Ετήσιο Επιχειρησιακό
Σχέδιο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
δ) καταρτίζει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων, µε την
οποία παρουσιάζονται το έργο και τα αποτελέσµατα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους κρίσιµους τοµείς δράσης, σε σχέση µε τους στόχους του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου του προηγούµενου έτους,
ε) εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146),
στ) αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης, τµηµάτων ή άλλων
επιµέρους µονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Οργανισµό
και τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας,
ζ) διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότητες των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συµβαδίζουν µε το Στρατηγικό Σχέδιο, το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και τους τιθέµενους
στόχους,
η) ελέγχει και εποπτεύει τον τρόπο λειτουργίας του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τον
ν. 4795/2021 (Α΄ 62),
θ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου
προϋπολογισµού, ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπανών για έργα, παροχή υπηρεσιών ή προµήθειες,
ι) µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνει και συγκροτεί υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια,
ια) µεταφέρει ανθρώπινους, οικονοµικούς και λειτουρ-
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γικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µεταξύ των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιβ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων υπουργείων και φορέων της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής,
ιγ) παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στον Οργανισµό και στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας. Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ρυθµίσεων
διακυβέρνησης αναλαµβάνουν και τα όργανα στα οποία
ανατίθεται κάθε φορά η εκπλήρωση καθηκόντων, κατά
τους ανωτέρω Οργανισµό και Κανονισµό,
ιδ) αξιολογεί περιοδικά και, πάντως, ανά τριετία την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων
διακυβέρνησης και εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισµού ή του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο. Για την αξιολόγηση των
ρυθµίσεων διακυβέρνησης ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό
Συµβούλιο, µετά από εσωτερική διαβούλευση µε τα κατά
περίπτωση αρµόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιε) διασφαλίζει την εφαρµογή του Οργανισµού και του
Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας, την επαρκή και αποτελεσµατική λειτουργία των οργανικών µονάδων και
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιστ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που δεν υπάγεται σε άλλο όργανο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
Άρθρο 5
Δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7
στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991
Στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) προστίθεται
παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι αποφάσεις επιβολής διοικητικής κύρωσης ή µέτρου για παραβάσεις της
νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο. Ιδίως αναρτώνται οι αποφάσεις των οποίων η δηµοσιοποίηση είναι αναγκαία
για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η ανάρτηση
λαµβάνει χώρα µετά από την έγγραφη ενηµέρωση του
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο
και αµέσως µετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στη σχετική απόφαση. Η ανάρτηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο. Η υποχρέωση ανάρτησης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής
µέτρων διερευνητικού χαρακτήρα, όπως όταν διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου σε εποπτευόµενη οντότητα.
6. Σε περίπτωση άσκησης, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή µέτρου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αναρτά αµέσως στον διαδικτυακό της
τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε µεταγενέστερη
πληροφορία σχετική µε το αποτέλεσµα της προσφυγής.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά, επιπλέον, πληρο-

φορίες για κάθε δικαστική απόφαση που ακυρώνει αµετάκλητα προηγούµενη απόφαση επιβολής διοικητικών
κυρώσεων ή µέτρων.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε ανάρτηση ελεύθερα προσβάσιµη στον διαδικτυακό της τόπο.»
Άρθρο 6
Παραγραφή - Προσθήκη άρθρου 78Β
στον ν. 1969/1991
Στον ν. 1969/1991 (Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 78Β ως
εξής:
«Άρθρο 78Β
Παραγραφή εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
2. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από την ηµέρα διάπραξης της παράβασης. Αν µια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την
ηµέρα παύσης της παράβασης.
3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [(Ε.Α.Κ.Α.Α.), European Securities and
Markets Authority (ESMA)], ή άλλης αρµόδιας ενωσιακής
ή εθνικής αρχής, η οποία φέρει βέβαιη χρονολογία και αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριµένης παράβασης. Στις πράξεις που συνεπάγονται τη
διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ή άλλης αρµόδιας, κατά τα ανωτέρω, αρχής για την παροχή πληροφοριών,
β) η εντολή ελέγχου που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε υπάλληλό της και της οποίας η χρονολογία
βεβαιώνεται µε σταθερό µέσο,
γ) οι πράξεις άσκησης εξουσιών ελέγχου,
δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
ε) η υποβολή εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιολογήσεων στο Διοικητικό Συµβούλιο.
Στις περιπτώσεις πράξεων, η ισχύς των οποίων εξαρτάται από την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησής τους.
4. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συµπληρώνεται, το αργότερο,
την ηµέρα παρέλευσης από την ηµέρα διάπραξης της
παράβασης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθεσµίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δεν έχει µέχρι τότε επιβάλει κύρωση. Η
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο
µε τον χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παρ.
5.
5. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό σχετική µε
την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας που εκκρεµεί
ενώπιον των δικαστηρίων.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2324/1995
Άρθρο 7
Οργανισµός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/1995
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133), µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται ο Οργανισµός
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον καθορίζονται τα προσόντα και η ειδικότερη διαδικασία πρόσληψης εξωτερικών συµβούλων.»
Άρθρο 8
Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33
ν. 2324/1995
Η παρ. VI του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 (Α΄146) αντικαθίσταται ως εξής:
«VI. α. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι
οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω στον Οργανισµό, διαρθρώνονται ως εξής:
αα) Διεύθυνση Εισηγµένων Εταιρειών,
αβ) Διεύθυνση Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αγορών και Συστηµάτων, Εκκαθάρισης και Διακανονισµού,
αγ) Διεύθυνση Θεσµικών Επενδυτών,
αδ) Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών,
αε) Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
αστ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων,
αζ) Διεύθυνση Μελετών,
αη) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
αθ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
αι) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
αια) Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών,
αιβ) Διεύθυνση Πληροφορικής,
αιγ) Μονάδα Διαχείρισης Δεδοµένων,
αιδ) Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων,
αιε) Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή,
αιστ) Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας,
αιζ) Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων
και Εκκαθαριστικών Φορέων,
αιη) Αυτοτελές Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων
Εταιρειών Βόρειας Ελλάδας,
αιθ) Αυτοτελές Τµήµα Καινοτοµίας,
ακ) Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων.
β. Στις αρµοδιότητες κάθε διεύθυνσης ή µονάδας µε εποπτικές αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνεται αρµοδιότητα
ελέγχου τήρησης της νοµοθεσίας και σύνταξης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου-εισήγησης για παραβάσεις
της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
γ. Σε περίπτωση εκκίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων µε την παροχή στον ελεγχόµενο δικαιώµατος

προηγούµενης ακρόασης, η αρµόδια διεύθυνση ή µονάδα της περ. α΄ υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων
τη σχετική έκθεση ελέγχου-εισήγηση για την έναρξη της
διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.»
Άρθρο 9
Διεύθυνση Αξιολογήσεων - Προσθήκη άρθρου 33Α
στον ν. 2324/1995
Στον ν. 2324/1995 (Α΄146) προστίθεται άρθρο 33Α ως
εξής:
«Άρθρο 33Α
Διεύθυνση Αξιολογήσεων
1. Συστήνεται Διεύθυνση Αξιολογήσεων, σύµφωνα µε
τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισµού, η οποία είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των υποθέσεων που χειρίζονται οι διευθύνσεις ή οι µονάδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει εκκινήσει διαδικασία επιβολής
κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόµενων φορέων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξεταζόµενης υπόθεσης, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων δύναται
να ζητά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, από την αρµόδια διεύθυνση πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή και περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας.
2. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων αξιολογεί τα αποτελέσµατα και τα πορίσµατα των εισηγήσεων ελέγχου και έναρξης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων που της υποβάλλονται από τις διευθύνσεις ή µονάδες της περ. α΄
της παρ. VI του άρθρου 33, για τη διαπίστωση παραβάσεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και εισηγείται
σχετικά στο Διοικητικό Συµβούλιο. Για την ως άνω διερεύνηση λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόµενου προσώπου. Για τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας
λειτουργίας, ως τέτοιες νοούνται οι απόψεις που υποβάλλονται µετά από την κοινοποίηση στον ελεγχόµενο
της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας, η οποία επέχει θέση κλήσης για
την άσκηση του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης.
3. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω µη στοιχειοθέτησης παράβασης.
4. Σε περιπτώσεις έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόµενου φορέα, η Διεύθυνση
Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας εποπτευόµενου φορέα, ή την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω µη στοιχειοθέτησης παράβασης.»
Άρθρο 10
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35
ν. 2324/1995
Η παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α΄146) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται και τροποποιείται
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ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µετά από έλεγχο νοµιµότητας.
Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως:
α) η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως οι εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν κάθε αντικείµενο εργασίας, η διαδικασία συγκρότησης και
ο τρόπος λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της, ο
τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων, που µπορούν να
λαµβάνουν χώρα και µε τηλεδιάσκεψη, ο τρόπος λήψης
αποφάσεων και οι όροι αντικατάστασης ή αναπλήρωσης
των µελών τους,
β) το πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου και η οργάνωση και η λειτουργία της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, σύµφωνα µε τα Κεφάλαια Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του ν. 4795/2021 (Α΄
62),
γ) οι πολιτικές και οι κανόνες δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι µηχανισµοί αποτροπής, εντοπισµού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και οι διαδικασίες εσωτερικής προειδοποίησης, σε σχέση µε δυνητικές ή πραγµατικές παραβάσεις του προσωπικού,
δ) η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ των οργάνων διοίκησης και των οργανικών
µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ε) ο τρόπος λειτουργίας των οργανικών µονάδων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι όροι συνεργασίας µεταξύ αυτών,
στ) τα κάθε είδους εργασιακά και υπηρεσιακά θέµατα,
στα οποία περιλαµβάνονται και τα ζητήµατα αναφορικά
µε την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού,
ζ) η διαδικασία υποβολής καταγγελιών, ο χειρισµός
τους, τα κριτήρια εξέτασής τους και τα κριτήρια καθορισµού του απώτατου χρόνου εξέτασης αυτών. Για τον καθορισµό των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το δηµόσιο συµφέρον, ως ειδικότερο
συµφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς και οι πιθανές
επιπτώσεις της εικαζόµενης παράβασης στην οµαλή λειτουργία της αγοράς. Τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των καταγγελιών ποσοτικοποιούνται, κατ΄
εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης, και καθορίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή αυτού. Το σύστηµα
µοριοδότησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισµό των καταγγελιών από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και τα αποτελέσµατα της κατάταξης
δεν δηµοσιοποιούνται και δεν κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε τρίτο,
η) τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, υποθέσεων πιθανολογούµενων παραβάσεων, τα κριτήρια θέσπισης στρατηγικών στόχων, κατ΄ εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης
κινδύνου, και ο καθορισµός των λεπτοµερειών εφαρµογής αυτού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Προθεσµία κατάρτισης Οργανισµού, Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου
και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος για τον Οργανισµό και καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύµφωνα µε τον παρόντα. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδιασµού, κατά τους όρους
του παρόντος, το πρώτο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο
καταρτίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι το πέρας του έτους που ακολουθεί το έτος κατάρτισης.
Άρθρο 12
Εξωτερικός Σύµβουλος
Για τις ανάγκες σχεδιασµού και κατάρτισης του Οργανισµού, του Κανονισµού και των Σχεδίων του άρθρου 11,
καθώς και για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω
που αφορά στην οµαλή µετάβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους όρους του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό σύµβουλο,
διεθνούς κύρους, µε αναγνωρισµένη εµπειρία και εξειδίκευση, το έργο της κατάρτισής τους.
Ο σύµβουλος του πρώτου εδαφίου παρέχει ενηµέρωση στο Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίµηνη βάση ή και εκτάκτως, αν τούτο κρίνεται σκόπιµο, ως προς την πρόοδο των εργασιών του και
ως προς την ύπαρξη ζητηµάτων που µπορεί να θέσουν
σε κίνδυνο την οµαλή πορεία των εργασιών της µετάβασης. Με την περάτωση των εργασιών του, συντάσσεται
πρωτόκολλο παράδοσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ν. 4738/2020
Άρθρο 13
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η καταβολή συνεισφοράς
του Δηµοσίου στους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος, προκειµένου να επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της
κύριας κατοικίας τους ή εκποίησης αυτής στο πλαίσιο
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της πτώχευσης, µέχρι τη µεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο
219 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής
Το Δηµόσιο συνεισφέρει, για οφειλέτες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207), στις δόσεις που είναι αναγκαίες, για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από επισπεύδοντα πιστωτή
κατά της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης. Η συνεισφορά του παρόντος παρέχεται µέχρι τη µεταβίβαση
της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4738/2020
και για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί
τους δεκαπέντε (15) µήνες, όποιο από τα δύο γεγονότα
προηγηθεί. Η προθεσµία των δεκαπέντε (15) µηνών ξεκινά από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης κατά το
άρθρο 18. Με το πέρας των δεκαπέντε (15) µηνών, ή από
τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί, παύει αυτοδικαίως η συνεισφορά του Δηµοσίου, καθώς και η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της
πτώχευσης συνεχίζεται από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Οµοίως, µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν δύναται να υποβληθούν
νέες αιτήσεις για συνεισφορά.
Άρθρο 15
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης», νοείται ο οφειλέτης,
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηµατικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
β) Ως «βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη», νοείται η βεβαίωση της περ. β΄ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α΄
207), η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3571), για τον καθορισµό της αρµόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης της
περ. β΄ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020.
γ) Ως «επισπεύδων πιστωτής», νοείται ο πιστωτής που
έχει προβεί πρώτος σε κατάσχεση επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
δ) Ως «αξία κύριας κατοικίας» νοείται:
δα) σε περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, η τιµή της πρώτης προσφοράς της κύριας κατοικίας για την έναρξη του πλειστηριασµού, σύµφωνα µε
την έκθεση εκτίµησης του πιστοποιηµένου εκτιµητή, και
δβ) σε περίπτωση πτώχευσης, η φορολογητέα αξία
της κύριας κατοικίας για τον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν.

4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου.
ε) Ως «κύρια κατοικία», νοείται η κατοικία της περ. ε΄
του άρθρου 217 του ν. 4738/2020.
στ) Ως «Φορέας Απόκτησης και Επαναµίσθωσης», νοείται ο φορέας της περ. στ΄ του άρθρου 217 του
ν. 4738/2020.
Άρθρο 16
Διαδικασία - Ηλεκτρονική πλατφόρµα
1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Δηµόσιας
Διοίκησης, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην πλατφόρµα παρέχεται
πρόσβαση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).
2. Αρµόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης
των κριτηρίων που ισχύουν και την έγκριση της αίτησης,
ορίζεται η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), για το οποίο έχει
εκδοθεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη
συνεισφορά του Δηµοσίου στην αποµείωση των υποχρεώσεών του για το χρονικό διάστηµα του άρθρου 14. Σε
περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη µόνο ως προς ιδανικό µερίδιο ή αν ο ευάλωτος
είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του παρόντος προϋποθέτει τη σύµπραξη όλων των
συνιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το
ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε τη χρήση
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Μέσω
της ταυτοποίησης, ανακτώνται αυτόµατα από τις βάσεις
δεδοµένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου, ο δηλωµένος Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας, αν ο
δικαιούχος είναι επιτηδευµατίας.
β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συµβιούντος και
των εξαρτώµενων µελών του και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο δηλωµένος Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίες.
4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τα οποία δύναται να αντληθούν από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρ-
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θρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) εφόσον έχουν καταχωρισθεί σε αυτό από τον αιτούντα και επισυνάπτει ή βεβαιώνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) Τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που έχει εκδώσει
σύµφωνα µε την περ. β΄ του άρθρου 217 του
ν. 4738/2020 και την υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3571), το αργότερο τρεις (3)
µήνες πριν την αίτηση του παρόντος, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί και η κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη,
β) Κατά περίπτωση, είτε το απόσπασµα κατασχετήριας
έκθεσης είτε τη διακήρυξη περί διενέργειας πλειστηριασµού, ή την απόφαση περί κήρυξής του σε κατάσταση
πτωχεύσεως.
γ) Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι σε
βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσηµειούχο πιστωτή
και είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία του
άρθρου 219 του ν. 4738/2020 κατά τον χρόνο έναρξης
της ισχύος του νόµου αυτού.
ε) Ότι δεσµεύεται οριστικά και αποδέχεται να προβεί
στη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 219 του ν. 4738/2020, µόλις αυτός συσταθεί
και το αργότερο εντός του χρονικού διαστήµατος της
παρ. 2 του άρθρου 22.
στ) Ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση ευάλωτου οφειλέτη λόγω απόκρυψης ή µεταβίβασης περιουσιακών
στοιχείων σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και ότι δεν αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία µετά την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου.
ζ) Ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση ευάλωτου είναι αληθή.
η) Ότι παρέχει άδεια στους χρηµατοδοτικούς φορείς
και στο Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην
αίτηση και στη βεβαίωση ευάλωτου, καθώς και άλλων
δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηµατοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.
θ) Σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελµατιών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
5. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και
του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α΄ 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των
κριτηρίων του παρόντος και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου και των υποβληθέντων εγγράφων.
6. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 3 και
4, η αίτηση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα και η ηλεκτρονική πλατφόρµα προβαίνει αυτόµατα στις απαραίτητες διασταυρώσεις των παρεχόµενων στοιχείων.
7. Οι αιτήσεις κατά το παρόν άρθρο υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας:
α) Σε περίπτωση που η επιβολή της κατάσχεσης έχει
λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αλλά οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήµατος των
εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών προ της έναρξης ι-

σχύος των άρθρων 217 έως 226 του ν. 4738/2020, σύµφωνα µε το άρθρο 308 του νόµου αυτού, εντός εξήντα
(60) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Οµοίως, σε περίπτωση που η πτώχευση έχει
λάβει χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά
οπωσδήποτε µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4738/2020,
εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή επιβολής κατάσχεσης µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
επιβολής της κατάσχεσης ή δηµοσίευσης της απόφασης
που κηρύσσει την πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 84 του ν. 4738/2020.
γ) Σε κάθε περίπτωση, και υπό την επιφύλαξη των περ.
α) και β), δεν µπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε
χρονικό σηµείο πέραν των δεκαπέντε (15) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 18
Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης Έννοµες συνέπειες
1. Με την οριστική υποβολή της, σύµφωνα µε την παρ.
6 του άρθρου 17, η αίτηση διαβιβάζεται στον επισπεύδοντα πιστωτή, ο οποίος δύναται να προβεί, εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών, σε περαιτέρω διασταύρωση των
δηλωθέντων στοιχείων της, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. Εάν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια είτε χαρακτηρισµού ως ευάλωτου είτε επιλεξιµότητας, και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, η διαδικασία περαιώνεται και η αίτηση
θεωρείται απορριφθείσα. Σε διαφορετική περίπτωση, η
αίτηση γίνεται δεκτή και αποστέλλεται ενηµέρωση µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, προκειµένου στη συνέχεια η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
να εκδώσει εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών την απόφαση έγκρισης της συνεισφοράς Δηµοσίου. Η απόφαση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε µηχανικό µέσο, καθώς και µοναδικό αριθµό ελέγχου της γνησιότητάς της και αναρτάται αυθηµερόν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα.
2. Από την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης συνεισφοράς του Δηµοσίου, και υπό τον όρο της καταβολής
της δόσης που ορίζεται στο άρθρο 20, αναστέλλεται η
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης,
µέχρι τη µεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207). Η αναστολή δεν καταλαµβάνει: α)
διαδικαστικές ενέργειες, προπαρασκευαστικές της διενέργειας πλειστηριασµού ή της εκποίησης, β) τη δέσµευση ή την αναγκαστική εκποίηση άλλων περιουσιακών
στοιχείων, πλην της κύριας κατοικίας. Η αναστολή της
παρούσας λήγει µε την µε οποιοδήποτε τρόπο παύση ή
περαίωση της συνεισφοράς του Δηµοσίου, οπότε και η
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διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το
σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.
3. Από το χρονικό σηµείο της παρ. 2, οφειλές προς
χρηµατοδοτικούς φορείς οι οποίοι λαµβάνουν τη δόση,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
19, παύουν να παράγουν λοιπά έξοδα.
Άρθρο 19
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Με την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου, αυτή γνωστοποιείται
στα αρµόδια όργανα, προκειµένου να εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς
δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα
του οφειλέτη.
2. Η συνεισφορά του Δηµοσίου καταβάλλεται στους
ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασµούς εξυπηρέτησης
των οφειλών, που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα, ως εξής: α) σε περίπτωση που έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της κύριας κατοικίας, καταβάλλεται στον λογαριασµό που υποδεικνύεται από
τον πιστωτή που έχει εµπράγµατο βάρος α΄ τάξης επί
αυτής, και, σε περίπτωση µη βεβαρυµµένου ακινήτου,
στον λογαριασµό που υποδεικνύεται από τον επισπεύδοντα πιστωτή, και β) σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αλλά δεν έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της κύριας κατοικίας, καταβάλλεται στον λογαριασµό που υποδεικνύεται από τον πιστωτή που έχει εµπράγµατο βάρος α΄ τάξης επί αυτής,
και, σε περίπτωση µη βεβαρυµµένου ακινήτου, αποτελεί
µέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Σε περίπτωση µεταβίβασης της δανειακής απαίτησης, ο αποκτών αναγγέλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και η συνεισφορά
συνεχίζει να καταβάλλεται στον λογαριασµό εξυπηρέτησης που δηλώνει ο νέος πιστωτής. Η συνεισφορά δεν
κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται. Οι λογαριασµοί του
πρώτου εδαφίου πιστώνονται µόνο από το Δηµόσιο µε
το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται µόνο για την
πίστωση του λογαριασµού του δανείου. Η καταβολή της
συνεισφοράς του Δηµοσίου γίνεται σε µηνιαία βάση.
3. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτικούς εξαµηνιαίους ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµένου να διαπιστώσει ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέµενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά καταβλήθηκε
χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, εφαρµόζεται η διαδικασία ανάκτησης του άρθρου 23.
Άρθρο 20
Προσδιορισµός πληρωτέας δόσης Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Προκειµένου να επέλθουν οι έννοµες συνέπειες της
παρ. 2 του άρθρου 18, από την ανάρτηση της εγκριτικής
απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο ευάλωτος οφειλέτης έχει την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τον επισπεύδοντα πιστωτή ή σε περίπτωση
πτώχευσης στον σύνδικο, σε µηνιαία βάση, η οποία
προσδιορίζεται σε ποσοστό τρία και ήµισυ τοις εκατό
(3,5%) επί της αξίας της κύριας κατοικίας, διαιρούµενης

δια δώδεκα (12), περιλαµβανοµένης σε αυτήν της συνεισφοράς του Δηµοσίου, όπως καθορίζεται στην παρ. 2
του παρόντος.
2. Επί της µηνιαίας δόσης της παρ. 1, το µέγιστο ποσό
της συνεισφοράς του Δηµοσίου, για τους ευάλωτους οφειλέτες των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε, ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τον αιτούντα: εβδοµήντα (70) ευρώ ανά µήνα.
β) Για κάθε επιπλέον µέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα.
γ) Στη µονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον
προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα.
δ) Στα νοικοκυριά µε απροστάτευτο τέκνο χορηγείται
επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα
για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ µηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
3. Η επιδότηση δόσης δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της µηνιαίας δόσης, όπως ορίζεται στην παρ. 1. Σε περίπτωση που τα ποσά της
παρ. 2 υπερβαίνουν το όριο της παρούσας, αυτά µειώνονται αναλόγως. Το υπόλοιπο ποσό βαραίνει τον οφειλέτη.
4. Το σύνολο της δόσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
συµπεριλαµβανοµένης και της συνεισφοράς, αποµειώνει
σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της απαίτησης του
δικαιούχου πιστωτή που λαµβάνει τη δόση, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 19 στην αναγκαστική εκτέλεση ή
των αναγγελθεισών απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτώχευσης. Σε περίπτωση που οι αναγγελθείσες απαιτήσεις
προέρχονται από χρηµατοδοτικούς φορείς, ο καταλογισµός γίνεται µε βάση όσα προβλέπει η οικεία σύµβαση
δανείου µεταξύ οφειλέτη και χρηµατοδοτικού φορέα. Εάν δεν υφίσταται σχετική συµβατική πρόβλεψη, ο καταλογισµός γίνεται µε βάση όσα ορίζει το άρθρο 423 ΑΚ,
σε έξοδα, τόκους και κεφάλαιο.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη Έννοµες συνέπειες µη τήρησης
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς
του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής
που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 20. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή που πραγµατοποιείται το
αργότερο έως την τριακοστή (30ή) ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής που έχει ορίσει κατά περίπτωση είτε ο επισπεύδων πιστωτής είτε ο σύνδικος.
β) Να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιµότητά του, καθώς και να παρέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητηθούν από το
Δηµόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων της
παρ. 1, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες στο πρόσωπο του ευάλωτου οφειλέτη:
α) Εκπίπτει αναδροµικά από τη συνεισφορά του Δηµοσίου και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 23.
β) Εκπίπτει από το δικαίωµα να προβεί στη µεταβίβαση
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της κύριας κατοικίας του προς τον Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
γ) Παύει αυτοδικαίως η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται
από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που
επήλθε η αναστολή.
Άρθρο 22
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
1. Σε περίπτωση που επέλθει νωρίτερα από το χρονικό
διάστηµα του άρθρου 14 η έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207), η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται για το µέλλον και ο ευάλωτος οφειλέτης προβαίνει στη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε αυτόν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 219 του
ν. 4738/2020.
2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχετικό αίτηµα προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου
Βιβλίου του ν. 4738/2020, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 219 του ανωτέρω νόµου, εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, εκπίπτει αναδροµικά από τη συνεισφορά του Δηµοσίου και το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί
αναζητείται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 23, ενώ παράλληλα παύει η αναστολή
της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το µέλλον το δικαίωµα µεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν. 4738/2020.
3. Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται, επίσης,
στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση θανάτου του ευάλωτου οφειλέτη.
β) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
Ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, αναζητούνται
βάσει της διαδικασίας του άρθρου 23.

Άρθρο 23
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 ή την παρ. 2 του άρθρου 22, τα καταβληθέντα
ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως µε επιτόκιο δύο
τοις εκατό (2%). Για την ανάκτηση των ποσών αυτών εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του
άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Σε περίπτωση µη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπρα-

ξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
2. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, µε σκοπό την
υπαγωγή του στον παρόντα νόµο, ενώ δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού του ως ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά του Δηµοσίου, εφαρµόζεται η
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Σε κάθε
περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόµενων
ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
Άρθρο 24
Παροχή στοιχείων
Το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής
διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς
και οι χρηµατοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του άρθρου 16 όλα τα στοιχεία του παρόντος, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητα του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων βάσει των οποίων εκδίδεται η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3571).
Άρθρο 25
Διενέργεια ελέγχων
Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 21, τα δεδοµένα της αίτησής του, από
τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά του, µπορούν να
διαβιβάζονται σε ελεγκτικούς φορείς του δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να λαµβάνουν χώρα τακτικοί εξαµηνιαίοι ή έκτακτοι έλεγχοι αναφορικά µε την τήρηση των
προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες,
οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες λειτουργίες και εφαρµογές και οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 16.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός του πλαισίου της ενωσιακής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, καθορίζονται η διαδικασία πληρωµής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, το όργανο που είναι αρµόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά
µε την εφαρµογή του άρθρου 19.

12
ΜΕΡΟΣ Γ ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2020/1151
ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 27
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης
των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών Αντικατάσταση άρθρου 82 του ν. 2960/2001
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 82
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης
των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών
1. Στο προϊόν απόσταξης, που παράγεται από τους
διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς (παραδοσιακό
απόσταγµα διηµέρων) της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 2969/2001 (Α΄ 281) από πρώτες ύλες παραγωγής των
ιδίων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόµου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται
να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες, κατ’ ανώτατο ετήσιο
όριο, εφαρµόζεται µειωµένος έως και ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος
κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης.
2. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε
τριακόσια εβδοµήντα (370) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρµόζεται εφάπαξ και
κατ’ αποκοπή.
3. Το προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών δεν επιβαρύνεται µε το δικαίωµα υπέρ
του Ειδικού Ταµείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας
Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών της περ. β΄ της παρ. 5
του άρθρου 26 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48).
4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών πραγµατοποιείται κατά την έκδοση της άδειας απόσταξης της υποπαρ. 3 της
παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001. Κατ’ εξαίρεση
της παρ. 5 του άρθρου 109 του παρόντος, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας, δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.. Με τη διάθεση του
προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ο αναλογών Φ.Π.Α..

5. Η διάθεση στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 28
Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2960/2001
(υποπερ. i της περ. α΄ και περ. β΄ της παρ. 15
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τροποποιούνται το
πρώτο εδάφιο της περ. β΄, µε την προσθήκη των υποπερ.
βα΄ και ββ΄ και το δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης
ως προς το όργανο που εισηγείται την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης, προστίθεται περ. ια΄
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντος απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, όταν:
α) διανέµονται µε τη µορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη µετουσίωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µετουσίωσης,
β) έχουν υποστεί µετουσίωση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. και χρησιµοποιούνται ως
µέρος της διαδικασίας παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,
υπό την προϋπόθεση ότι:
βα) έχουν ενσωµατωθεί στο προϊόν αυτό ή
ββ) χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισµό του εξοπλισµού παρασκευής που χρησιµοποιείται
για τη συγκεκριµένη διαδικασία παρασκευής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις,
κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται το είδος και το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων
µετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,
γ) χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύµφωνα µε τον ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09,
δ) χρησιµοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική
χρήση, όπως η παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζονται 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) 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) χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ηµιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής,
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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) χρησιµοποιούνται ως δείγµατα για αναλύσεις για τη
διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιµών παραγωγής ή για επιστηµονικούς σκοπούς,
η) χρησιµοποιούνται για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας,
θ) χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια,
κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς,
ι) χρησιµοποιούνται για τον ψεκασµό αρτοσκευασµάτων και παραλαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες
που διαθέτουν αυτόµατα µηχανήµατα ψεκασµού των αρτοσκευασµάτων αυτών,
ια) χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των συµπληρωµάτων διατροφής που ορίζονται από την Οδηγία
2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (L 183) και τα οποία περιέχουν αιθυλική
αλκοόλη. Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η µονάδα συσκευασίας
του συµπληρώµατος διατροφής που διατίθεται στην κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15 του λίτρου και τα συµπληρώµατα διατροφής διατίθενται στην αγορά δυνάµει
του άρθρου 10 της ίδιας Οδηγίας.»
Άρθρο 29
Τρόπος υπολογισµού βαθµών PLATO κατά όγκο
στη µπύρα - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87
του ν. 2960/2001
(παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στην αρχή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 87 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται εδάφιο, η περ. γ) τροποποιείται ως προς το εξουσιοδοτούµενο όργανο και το
αντικείµενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των
προϊόντων του άρθρου 86 του παρόντος καθορίζεται µε
βάση τον αριθµό των εκατόλιτρων της µπύρας και τους
βαθµούς PLATO κατά όγκο.
β) Για τους σκοπούς µέτρησης των βαθµών PLATO κατά όγκο λαµβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της µπύρας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προστίθενται
µετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης. Σε περίπτωση που
οι βαθµοί PLATO της µπύρας δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθµό, για τον υπολογισµό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κλασµατικό µέρος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό και συγκεκριµένα, εφόσον το κλάσµα είναι µικρότερο του µισού (0,5),
στρογγυλοποιείται στον µικρότερο ακέραιο αριθµό, ενώ
εάν είναι ίσο ή µεγαλύτερο του µισού (0,5), στρογγυλοποιείται στον µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό.
γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 30
Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
ενδιάµεσων προϊόντων Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στο άρθρο 89 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) επέρχονται
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επικαιροποιούνται οι παραπεµπόµενες διατάξεις και το άρθρο 89 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ενδιάµεσων Προϊόντων
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 88,
ορίζεται σε εκατόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται
στο παράρτηµα VΙI µέρος II του Κανονισµού (ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και
την κατάργηση των Κανονισµών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ)
234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου (L 347) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
Άρθρο 31
Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 90 ν. 2960/2001
(παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του
ν. 2960/2001 (Α΄265) τροποποιείται ως προς τους παραπεµπόµενους κωδικούς Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
(Σ.Ο.) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαµβάνει όλα τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10,
22.04.21.06, 22.04.21.07, 22.04.21.08, 22.04.21.09,
22.04.29.10 και 22.05, τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού, τα οποία συγκρατούνται µε σύρµατα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα,
β) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2 % vol. µέχρι και 15 % vol. µε την προϋπόθεση
ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση.»
Άρθρο 32
Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση,
εκτός από κρασί και µπύρα - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 92 ν. 2960/2001
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) τροποποιείται:
α) ως προς τους παραπεµπόµενους κωδικούς Συνδυα-

14
σµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.), β) ως προς την αντικατάσταση της λέξης «νοούνται» από τη λέξη «θεωρούνται»,
γ) ως προς τη διαγραφή των λέξεων «του παρόντα Κώδικα», δ) ως προς τη σωρευτική σύνδεση της περ. α΄ µε
την περ. β΄ και τη διαζευκτική σύνδεση της περ. β΄ µε
την περ. γ΄, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση» θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς Σ.Ο. 22.06.00.31 και 22.06.00.39, καθώς και τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10,
22.04.21.06, 22.04.21.07, 22.04.21.08, 22.04.21.09,
22.04.29.10 και 22.05, τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 90 και τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού που συγκρατούνται µε σύρµα ή συνδετήρα ή έχουν
υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα, και
β) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. µέχρι και 13% vol. ή
γ) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13% vol. µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση
ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύµωση.»
Άρθρο 33
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001
(παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Μετά το άρθρο 93Β του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 93Γ, ως εξής:
« Άρθρο 93Γ
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών
1. Νοούνται ως Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί για
τους σκοπούς του παρόντος και στο πλαίσιο της εφαρµογής από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, οι παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88,
90 και 92, κατά περίπτωση, υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:
α) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου
80, το «µικρό αποστακτήριο», ήτοι µια επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, δεν λειτουργεί µε άδεια εκµετάλλευσης και η ετήσια παραγωγή
της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.
β) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου
86, τα «ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία» της παρ. 3 του άρθρου 87.
γ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου
88, ο παραγωγός ενδιάµεσων προϊόντων, ο οποίος είναι
νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ενδιάµεσων προϊόντων, χρησιµοποιεί
εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκµετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα ετησίως. Όταν
δύο (2) ή περισσότεροι µικροί παραγωγοί συνεργάζονται
και η συνδυασµένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω
παραγωγοί µπορούν να θεωρούνται ως ένας και µόνος

ανεξάρτητος µικρός παραγωγός.
δ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου
90, ο οινοπαραγωγός που είναι νοµικώς και οικονοµικώς
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οινοπαραγωγό,
χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου οινοπαραγωγού, δεν
λειτουργεί βάσει άδειας εκµετάλλευσης και η παραγωγή
του δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα ή, στην
περίπτωση αποστολής προϊόντων στη Δηµοκρατία της
Μάλτας, τα είκοσι χιλιάδες (20.000) εκατόλιτρα κρασιού
ετησίως. Όταν δύο ή περισσότεροι µικροί οινοπαραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασµένη ετήσια παραγωγή
τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ή τις είκοσι χιλιάδες
(20.000) εκατόλιτρα, κατά περίπτωση, οι εν λόγω οινοπαραγωγοί µπορούν να θεωρούνται ως ένας και µόνος
ανεξάρτητος µικρός οινοπαραγωγός.
ε) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου
92, ο παραγωγός παρασκευαζόµενων µε ζύµωση ποτών,
ο οποίος είναι νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον παραγωγό λοιπών παρασκευαζόµενων µε ζύµωση ποτών, χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις
που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκµετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, ετησίως. Όταν δύο ή
περισσότεροι µικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η
συνδυασµένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί µπορούν να θεωρούνται ως ένας και µόνος ανεξάρτητος µικρός παραγωγός.
2. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στα ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία, κατόπιν αιτήµατός τους, ετήσιο πιστοποιητικό, µε το οποίο επιβεβαιώνονται η συνολική ετήσια
παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 86, καθώς και η
συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου
87.
3. Οι αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγούν στους ανεξάρτητους µικρούς οινοπαραγωγούς, κατόπιν αιτήµατός τους, ετήσιο
πιστοποιητικό, µε το οποίο βεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή τους προϊόντων του άρθρου 90, καθώς και
η συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της περ. δ΄ της παρ.
1 και τις ειδικότερες προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της περ. β΄ της παρ. 5.
4. Οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των προϊόντων
των άρθρων 80, 88 και 92 µπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συµµόρφωσή τους µε τα κατά περίπτωση κριτήρια των περ.
α΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 για τον χαρακτηρισµό τους ως ανεξάρτητών µικρών παραγωγών.
5.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι ειδικότερες
προϋποθέσεις και διαδικασίες για την πιστοποίηση των
παρ. 2 και 4, οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης αυτών και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία για την
πιστοποίηση της παρ. 3, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται
να καθορίζονται οι διαδικασίες ή οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγνώρισης στη Χώρα µας των πιστοποιητικών
που εκδίδονται σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. για παραγωγούς των προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88, 90 και
92, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά και πληρούν
κατά περίπτωση τα κριτήρια της παρ.1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11
Ν. 2969/2001
Άρθρο 34
Σφράγιση αµβίκων ή αποστακτικών µηχανηµάτων Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 ν. 2969/2001
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281):
α) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, β) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, µετά από την ανωτέρω διαγραφή, ενσωµατώνονται σε ένα νέο δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθενται νέο
τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Όποιος αποκτήσει άµβικα ή αποστακτικά µηχανήµατα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και
αλκοολούχων προϊόντων γενικά ή µέρη τέτοιων µηχανηµάτων, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση για την οποία
προορίζονται τα µηχανήµατα ή τα µέρη τους, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κατοχή τους
να δηλώσει εγγράφως στο αρµόδιο Τελωνείο το είδος,
τη χωρητικότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και τη θέση στην οποία τοποθετήθηκαν και
να λάβει άδεια κατοχής. Το Τελωνείο κοινοποιεί στην
αρµόδια Χηµική Υπηρεσία αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης κατοχής µηχανηµάτων, η οποία, ύστερα από έλεγχο, εκδίδει βεβαίωση περί καταλληλότητας αυτών
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περί της
χωρητικότητάς τους, κοινοποιώντας αυτή στο Τελωνείο.
Η αρµόδια Χηµική Υπηρεσία προβαίνει στη σφράγιση
των µηχανηµάτων αυτών, µε εξαίρεση τους άµβικες των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών, καθώς και των αρωµατοποιών όπως ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 5, οι οποίοι σφραγίζονται από τα αρµόδια Τελωνεία. Από τη σφράγιση εξαιρούνται τα αποστακτικά
µηχανήµατα χωρητικότητας κάτω των σαράντα (40) λίτρων, τα οποία κατέχονται από δηµόσια επιστηµονικά ιδρύµατα και τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την επιστηµονική τους έρευνα.
Η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε. καταχωρίζει τα στοιχεία του µηχανήµατος στο Γενικό Μητρώο Κατοχής Αποστακτικών Μηχανηµάτων και χορηγεί
Αριθµό Γενικού Μητρώου του Μηχανήµατος, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις άδειες κατοχής
που θα εκδοθούν στο µέλλον για το µηχάνηµα αυτό. Ο
κάτοχος του µηχανήµατος είναι υποχρεωµένος να χαράξει τον Αριθµό Γενικού Μητρώου σε εµφανές σηµείο
στον λέβητα και στο κάλυµµα αυτού. Αντίγραφο της άδειας κατοχής του µηχανήµατος κοινοποιείται στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε..
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 τροποποιεί-

ται ως προς το είδος της κανονιστικής πράξης και το αντικείµενο της εξουσιοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται:
α) ο τύπος των σφραγίδων των αποστακτικών µηχανηµάτων γενικά και η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των αποστακτικών µηχανηµάτων,
β) το είδος των τοποθετούµενων µηχανικών µετρητών
ή άλλων µέσων µετρήσεως για τον έλεγχο των παραγόµενων αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και οι όροι της
τοποθετήσεως, λειτουργίας και ελέγχου αυτών.»
Άρθρο 35
Διήµεροι µικροί Αποσταγµατοποιοί Τροποποίηση παρ. Ε άρθρου 7 ν. 2969/2001
Στην παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Ο τίτλος της παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί».
2. Στην υποπαρ. 2 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) η υφιστάµενη διάταξη διαρθρώνεται σε περ. α) και β),
β) στο πρώτο εδάφιο της περ. α) προστίθενται οι οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα-απόσυκα
στις επιτρεπόµενες πρώτες ύλες, γ) στην περ. β): γα)
τροποποιείται η προδικασία έκδοσης της απόφασης, γβ)
η εγκριτική απόφαση εκδίδεται σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, γγ) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, δ)
προστίθεται περ. γ) και η υποπαρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. α) Οι πρώτες ύλες που επιτρέπεται να αποστάζουν
οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί είναι στέµφυλα, οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών, µούρα, κούµαρα, κράνα, ζίζιφα, υπολείµµατα µέλιτος και σύκα - απόσυκα.
Στέµφυλα, κατά την έννοια του νόµου αυτού, είναι τα
προερχόµενα από κανονική και επιµεληµένη έκθλιψη
των σταφυλιών, η απόδοση των οποίων σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα επτάµισι (7,5) λίτρα ανά
εκατό (100) χιλιόγραµµα καθαρών στεµφύλων κατ΄ ανώτατο όριο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να επιτρέπεται η απόσταξη και
άλλων φρούτων, όπως µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα, κεράσια, κορόµηλα. Η υποβολή των σχετικών αιτηµάτων γίνεται µόνο από οµάδες παραγωγών και συνοδεύεται από
βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ότι αποδέχεται τον εν λόγω προορισµό. Προκειµένου να εξεταστεί οποιοδήποτε σχετικό αίτηµα τεκµηριώνεται, από
την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία, η καταλληλότητα της
πρώτης ύλης.
γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται, να επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριµένο
διάστηµα και µόνο για περιοχές στις οποίες οι σχετικές
καλλιέργειες έχουν πληγεί από φυσικά φαινόµενα, η απόσταξη επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών και να καθορίζεται η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής
αλκοόλης.
3. Στην υποπαρ. 3 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
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α) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται παραποµπή στην υποπαρ. 2 προς τον σκοπό προσδιορισµού των παραγωγών
των επιτρεπόµενων πρώτων υλών, β) προστίθεται νέο
πέµπτο εδάφιο, γ) τα υφιστάµενα πέµπτο και έκτο εδάφιο αντικαθίστανται, δ) το έβδοµο και το όγδοο εδάφιο
καταργούνται και η υποπαρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για την απόσταξη απαιτείται άδεια από το Τελωνείο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο άµβικας όπου θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η
χρονική διάρκεια αυτής δεν µπορεί να υπερβεί για κάθε
παραγωγό τα οκτώ 24ωρα, συνεχή ή χωρισµένα, κατ΄ ανώτατο όριο και συναρτάται µε την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη. Δικαίωµα άδειας απόσταξης αποκτούν αποκλειστικά οι παραγωγοί
των επιτρεπόµενων πρώτων υλών της υποπαρ. 2 και σε
άµβικα που είναι εγκατεστηµένος µέσα στα όρια του δήµου που έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή σε όµορο δήµο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µε άδεια του Τελωνείου,
στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου έχουν παραχθεί οι
πρώτες ύλες, να µεταφερθούν αυτές προς απόσταξη σε
άµβικα που είναι εγκατεστηµένος και σε άλλον δήµο,
πλην των ανωτέρω, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που
ο δικαιούχος απόσταξης παραγωγός είναι κάτοχος του
άµβικα αυτού.
Σε κάθε άµβικα µπορεί να αποστάζει εκτός από τον κάτοχό του και οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος απόσταξης παραγωγός.
Για την έκδοση άδειας απόσταξης απαιτείται η υποβολή στο αρµόδιο Τελωνείο αίτησης-δήλωσης του παραγωγού µαζί µε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται µε την απόφαση της υποπαρ. 12. Οι κάτοχοι αµπελουργικής έκτασης προσκοµίζουν επιπλέον,
αντίγραφο της οριστικοποιηµένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκοµιδής που υποβάλλεται προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από την οποία αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού, η θέση και η έκταση του κτήµατος, καθώς και η ποσότητα των πρώτων
υλών που παρήχθησαν.
Το αρµόδιο Τελωνείο µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση
ή να ανακαλέσει χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια απόσταξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας της Γενικής
Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της
Α.Α.Δ.Ε., στην περίπτωση που ο διήµερος µικρός αποσταγµατοποιός είτε έχει υποπέσει καθ’ υποτροπή, κατά
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος, στις
παραβάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, ως και του
άρθρου 12 είτε έχει υποπέσει σε παραβάσεις που τιµωρούνται µε τις περί λαθρεµπορίας διατάξεις του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).»
4. Η υποπαρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α) Η διάθεση του παραγόµενου έτοιµου προϊόντος
απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της
υποπαρ. 1 πραγµατοποιείται µε την έκδοση λογιστικών
στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Τα ως άνω αναφερόµενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση τήρησης και ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων. Για τη διακίνηση του ως άνω
προϊόντος απόσταξης εκδίδεται σχετικό παραστατικό
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 4308/2014, το οποίο συνοδεύει το προϊόν µέχρι
τον τελικό προορισµό του. Δεν απαιτείται έκδοση παρα-

στατικού διακίνησης, εφόσον εκδίδεται άµεσα λογιστικό
στοιχείο αξίας.
β) Από την περ. α) εξαιρούνται:
βα) τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα που εµπίπτουν
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014
και
ββ) τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό, µέχρι το ανώτατο όριο
των πενήντα ενός (51) λίτρων άνυδρων ανά αποστακτική
περίοδο και ανά πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα µέλη της οικογένειάς τους ή τους προσκεκληµένους τους, απαγορευοµένης της εµπορίας.
Σε περίπτωση διακίνησης του προϊόντος απόσταξης από τα πρόσωπα των υποπερ. βα) και ββ) ή για λογαριασµό τους, αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας
απόσταξης, καθώς και του αποδεικτικού είσπραξης των
φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση πώλησης
του προϊόντος απόσταξης από τα πρόσωπα της υποπερ.
βα), το προϊόν συνοδεύεται, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, και από δήλωση διακίνησης.
γ) Το προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδήποτε
µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείµενα
που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του προϊόντος απόσταξης
των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών διενεργείται
από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές µε λιανική πώληση είτε µε πώληση στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης,
καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών µε αλκοόλη
προς χονδρική και λιανική πώληση.
Tα στοιχεία του παραγωγού αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας µέχρι το
τελικό σηµείο λιανικής πώλησης στα φορολογικά στοιχεία ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων
5 και 9 του ν. 4308/2014.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση
για κατανάλωση προϊόν απόσταξης διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται, µε ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό
στοιχείο.
Για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, το προϊόν µπορεί να διατίθεται στα σηµεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή µε την κοινή ονοµασία, κατά την έννοια του Kανονισµού (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγµα διηµέρων», ακολουθούµενη πάντοτε και από τη νόµιµη ονοµασία. Ο όρος «απόσταγµα»
που περιλαµβάνεται στην κοινή ονοµασία δεν χρησιµοποιείται κατά την έννοια του παρόντος νόµου και του
Kανονισµού (ΕΕ) 2019/787.»
5. Η υποπαρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται:
α) ο τρόπος καθορισµού του διµήνου απόσταξης της υποπαρ. 1,
β) η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη των λοιπών
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πλην των στεµφύλων - επιτρεπόµενων να αποστάζονται
από τους διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς - πρώτων υλών της υποπαρ. 2,
γ) ο προσδιορισµός του χρόνου απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών,
δ) ο τύπος και το περιεχόµενο αίτησης - δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης της υποπαρ. 3,
ε) η διαδικασία για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της
υποπαρ. 11Α,
στ) οι υποχρεώσεις των κατόχων αµβίκων για χρήση από τους διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς,
ζ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης διακίνησης του τρίτου εδαφίου της υποπερ. ββ της περ. β΄ της
υποπαρ. 8,
η) κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή της
παρ. Ε΄.
Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διακίνησης και επισήµανσης του προϊόντος απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών.»
Άρθρο 36
Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για
την έκδοση άδειας απόσταξης - Τροποποίηση περ. ι)
παρ. 3 άρθρου 11 ν. 2969/2001
Το πρώτο εδάφιο της περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) αντικαθίσταται και η περ. ι)
διαµορφώνεται ως εξής:
«ι) Οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί οι οποίοι υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή δήλωση καθώς και ψευδή δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας απόσταξης, καθώς
και αυτοί που εκδίδουν τα εν λόγω ψευδή δικαιολογητικά. Επίσης οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί που αποστάζουν συγχρόνως µε περισσότερους από έναν άµβικες.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 37
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας των
εισαγόµενων ή παραδιδόµενων αγαθών και
παρεχόµενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή φορέα ή οργανισµό της ΕΕ για την
αντιµετώπιση του COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 27 ν. 2859/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ)
2021/1159)
Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ως προς τις απαλλαγές από τον φόρο, προστίθεται περ. κ) ως εξής:
«κ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οργανισµό ή φορέα που έχει

συσταθεί βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
η εισαγωγή αγαθών από τα πρόσωπα αυτά, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο οργανισµός ή ο φορέας εισάγει ή
αγοράζει τα αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, εκτός εάν τα εισαγόµενα αγαθά ή τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράζονται,
χρησιµοποιούνται, είτε αµέσως είτε σε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία, για περαιτέρω παραδόσεις ή παροχές εξ επαχθούς αιτίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τον
εν λόγω οργανισµό ή φορέα.
Όταν παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής της παρούσας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο οργανισµός ή ο φορέας που εισήγαγε τα αγαθά µε απαλλαγή ή
που έλαβε την απαλλασσόµενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ενηµερώνει την κατά περίπτωση αρµόδια εθνική τελωνειακή ή φορολογική αρχή και η εισαγωγή ή η παράδοση των εν λόγω αγαθών, καθώς και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ υπό
τους όρους που ισχύουν κατά τον χρόνο παύσης των
προϋποθέσεων της απαλλαγής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο από
1.8.2021 έως 31.7.2022, εφαρµόζεται το άρθρο 82 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Οι ανεξάρτητοι µικροί παραγωγοί των προϊόντων
του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 µπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς
και τη συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της περ. δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 93 Γ του ν. 2960/2001, όπως προστίθεται µε το άρθρο 33 του παρόντος, για τον χαρακτηρισµό τους ως ανεξάρτητων µικρών οινοπαραγωγών, για
µέγιστο διάστηµα µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες από την
ηµεροµηνία ισχύος της κοινής απόφασης της περ. β΄ της
παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
3. Για την αποστακτική περίοδο 2022-2023 οι διήµεροι
µικροί αποσταγµατοποιοί, οι οποίοι κατέχουν εκτάσεις
που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα (1) στρέµµα δύνανται να προσκοµίζουν για την έκδοση της άδειας απόσταξης, βεβαίωση του οικείου δήµου αντί του αντιγράφου της οριστικοποιηµένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκοµιδής της υποπαρ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 35 του
παρόντος.
Άρθρο 39
Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντά ο όρος «µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι)» νοείται ως αναφορά
στους «διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς» της
παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), όπως
τροποποιείται µε το άρθρο 35 του παρόντος.
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2. Με την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται
στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 34 του παρόντος, καταργούνται το άρθρο 4, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18, η παρ.
1 του άρθρου 21 και τα άρθρα 43, 44 και 47 του β.δ. της
25ης.2.1917 (Α΄ 301).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι παρ. 148 και 149 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ6Α/1015213/ΕΞ2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β΄130).
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Άρθρο 40
Νέος υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 4223/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται: α) µε τον κύριο φόρο επί του
κάθε ακινήτου και την προσαύξηση επί αυτού σύµφωνα
µε την Ενότητα Ε΄του άρθρου 4, εάν υποκείµενο του
φόρου είναι φυσικό πρόσωπο, και β) µε το άθροισµα του
κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων
επί των ακινήτων του υποκειµένου στον φόρο, εάν υποκείµενο του φόρου είναι νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα.»
Άρθρο 41
Κληρονόµος µετά από αποποίηση ως υποκείµενος
σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τροποποίηση παρ. 1 και 9 άρθρου 2 ν. 4223/2013
Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) προστίθεται υποπερ. γγ) και η περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:
«γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου της φορολογίας έτους.
γγ) Ο µετά από αποποιήσεις κληρονόµος, από το επόµενο έτος του θανάτου του κληρονοµούµενου ή, στην
περίπτωση που έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, από το επόµενο έτος της δηµοσίευσης αυτής.»
2. H παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για τον φόρο επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου της Ενότητας Γ και την προσαύξηση του κυρίου φόρου φυσικών προσώπων της Ενότητας Ε του άρθρου 4, καθώς και για τον συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. νοµικών προσώπων του άρθρου 5 εφαρµόζονται ανάλογα οι παρ. 3 έως και 8.»

Άρθρο 42
Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3
ν. 4223/2013
1. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287)
τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022
στα έτη απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι
κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή
Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου
Κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που
έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη
αυτά. Για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας
των πυρκαγιών του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7Α του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022 και η παρ. 7Α διαµορφώνεται ως εξής:
«7Α. Ειδικά για τα έτη 2021 και 2022, απαλλάσσονται
τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του οικισµού Αναργύρων του Δήµου Αµυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε την
υπ’ αριθµ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νοµάρχη
Φλώρινας (Δ΄ 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση µε την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ΄ 190). Τα ακίνητα αυτά
απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018
κτηµατολογικό πίνακα του εν λόγω οικισµού και στο από
Φεβρουάριο 2018 Κτηµατολογικό Διάγραµµα, όπως αυτά
εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης.
Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισµών, οι οποίοι είναι πολεοδοµικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισµού Αξιοκάστρου και οικισµού Κλήµατος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισµού
Τραπεζίτσας και οικισµού Πανάρετης της κοινότητας
Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήµου Βοΐου
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει
της υπ’ αριθµ. 9439/ 3335/6.4.2000 απόφασης µεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισµών (Δ΄ 238):
Κοινότητας Καλαµιτσίου, οικισµού Καλοχίου και οικισµού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»
3.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7Β του άρθρου 3 του
ν. 4223/2012 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022 και η παρ. 7Β διαµορφώνεται ως εξής:
«7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται:
α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενοµένης την 27η Ιουλίου 2021 και έως τη δηµοσίευση της
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παρούσας και για τις οποίες εκδίδονται πράξεις του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή
τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύµφωνα µε τα
οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως
Ετοιµόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον
κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε
φόρο για τα έτη αυτά.
β) Τα αγροτεµάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους αρµόδια Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες εκδίδονται έως
τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Τα ΤΑΕΕ
εκδίδουν τις ως άνω βεβαιώσεις, αφού λάβουν τα οικεία
στοιχεία των αγροτεµαχίων που έχουν εκτιµηθεί ως κατεστραµµένα από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
Η απαλλαγή χορηγείται µε βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρµα της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». Εφόσον, µετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται και
καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της βεβαίωσης µήνα, εντόκως σύµφωνα µε το άρθρο 54 Β΄ του ν. 4174/2013 (Α΄ 256).
Ειδικότερα τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά
όρια των Δήµων Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας και
Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για
τα έτη 2021 και 2022, εφόσον κατά τον κρίσιµο χρόνο η
κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.»
Άρθρο 43
Μεταβολές στον υπολογισµό του κύριου φόρου Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4223/2013
1. Ο πίνακας της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α
του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται
ως εξής:
Τιµή Ζώνης (€/µ2)

Φ.Ζ.

0-750
751-1500
1501-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
>=5001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Συντελεστής
βασικού φόρου
(€/µ2)
2,00
2,80
3,70
4,50
7,60
9,20
11,10
13,40
16,20

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α του
άρθρου 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται δύο εδάφια ως
εξής:
«Κτίσµατα, τα οποία, µε βάση τις Τιµές Ζώνης που ε-

φαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022, εντάσσονται
στις Φορολογικές Ζώνες 2 και 3, κατατάσσονται, για τον
υπολογισµό του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2022, στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 2 αντίστοιχα, εφόσον για αυτά:
α) κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ίσχυε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων και εντάσσονταν στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 3 και
β) η Τιµή Ζώνης, η οποία ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2022, απέχει από την καταληκτική Τιµή Ζώνης της αµέσως προηγούµενης Φορολογικής Ζώνης έως και πενήντα (50) ευρώ.
Κτίσµατα της Δηµοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυµπίας
που εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων και αντιστοιχούν στη φορολογική ζώνη 2, κατατάσσονται, για
τον υπολογισµό του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, στη φορολογική ζώνη 1.»
3. Ο πίνακας της περ. α) της παρ. 1 της Ενότητας B΄
του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
Μοναδιαία αξία (€/µ2)

Φ.Ζ

0,01-6,00
6,01-20,00
20,01-50,00
50,01-75,00
75,01-100,00
100,01-150,00
150,01-200,00
200,01-300,00
300,01-400,00
400,01-600,00
600,01-800,00
800,01-900,00
900,01-1000,00
1000,01-1500,00
1500,01-2000,00
2000,01-3000,00
3000,01-4000,00
4000,01-5000,00
>=5000,01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Συντελεστής
φόρου (€/µ2)
0,0037
0,0075
0,0125
0,0185
0,0375
0,0750
0,1850
0,2470
0,3700
0,5550
0,7400
0,9900
1,2500
1,6000
2,3500
3,7000
4,9500
7,4000
9,2500

4. Στο άρθρο 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται Ενότητες Γ΄, Δ΄ και Ε΄ ως εξής:
«Γ. Υπολογισµός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά
εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου.
Για δικαιώµατα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί
της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), σύµφωνα µε την κατωτέρω κλίµακα:
Κλιµάκια συνολικής
αξίας ακινήτου σε ευρώ

Συντελεστής
φόρου ανά
κλιµάκιο αξίας
0,01- 400.000
0%
400.000,01-500.000
0,20%
500.000,01-600.000
0,30%
600.000,01-700.000
0,40%
700.000,01-800.000
0,50%
800.000,01-900.000
0,60%
900.000,01-1.000.000
0,70%
1.000.000,01-2.000.000
0,90%
>=2.000.000,01
1,00%
Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του 100%
της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως το δικαίωµα
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αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αποµειώνεται µε βάση τον συντελεστή συνιδιοκτησίας
της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιµερίζεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου
2. Η αξία του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται σύµφωνα µε το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας
Ε΄.
Η παρούσα Ενότητα εφαρµόζεται, εφόσον η συνολική
αξία ακίνητης περιουσίας του υποκειµένου στον φόρο,
όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε΄, υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρµόζεται για δικαιώµατα
επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού ούτε για
δικαιώµατα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των
εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή
ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά
ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 η παρούσα Ενότητα
δεν εφαρµόζεται και για δικαιώµατα επί ιστορικών διατηρητέων µνηµείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται
από τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και τα οποία δεν καταλαµβάνονται από το προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώµατα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί µέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) εφόσον τα ως άνω µνηµεία, έργα τέχης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
Δ. Συνολικός υπολογισµός κυρίου φόρου:
α. Ο κύριος φόρος των φυσικών προσώπων ισούται µε
το άθροισµα του κύριου φόρου κτισµάτων της Ενότητας
Α΄, του κύριου φόρου οικοπέδων και γηπέδων της Ενότητας Β΄ και του φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου της Ενότητας Γ΄.
β. Ο κύριος φόρος των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου κτισµάτων της Ενότητας Α΄ και του κύριου φόρου
οικοπέδων και γηπέδων της Ενότητας Β΄.
Ε. Προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα µε τη συνολική αξία της περιουσίας.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται ανάλογα µε τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως
εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατοµµύριο
και ένα λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Η προσαύξηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται, εφόσον η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας της περιου-

σίας εφαρµόζεται το άρθρο 32 του ν. 3842/2010. Αν το
οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, η οποία δεν εντάσσεται
στο πεδίο εφαρµογής των αποφάσεων του Υπουργού
Οικονοµικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43), για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόµενο της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 1, δεν µπορεί να είναι ανώτερο της τιµής ανά τετραγωνικό µέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισµό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού. Επίσης
δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των
κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί
ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. Ειδικά για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2022 δεν συνυπολογίζεται
και η αξία των δικαιωµάτων επί ιστορικών διατηρητέων
µνηµείων ή έργων τέχνης που προστατεύονται από
τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και τα οποία δεν καταλαµβάνονται από το προηγούµενο εδάφιο, καθώς και των δικαιωµάτων επί κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί
µέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα βάσει του
ν. 1577/1985 (Α΄ 210), εφόσον τα ως άνω µνηµεία, έργα
τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου
1940, και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των
γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται».»
Άρθρο 44
Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου φυσικών
προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 5
ν. 4223/2013
Το άρθρο 5 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 5
Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1
επί ακινήτων που έχουν νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α, ο οποίος υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Η αξία των δικαιωµάτων αυτών υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 2.
2. Ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 µε συντελεστή πέντε και µισό τοις χιλίοις (5,5‰). Ειδικά, για τα
ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών, υπολογίζεται µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Για τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
όπως ορίζονται στις περ. β), δ), ε), στ) και ζ) του άρθρου
3, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε τρία και µισό
τοις χιλίοις (3,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν. Για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συµπεριλαµβάνονται:
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α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που απαλλάσσονται και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής
σύµφωνα µε το άρθρο 3 και
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της περ. δ) της παρ. Β.1 και της
περ. η) της παρ. Β.2 του άρθρου 4.
3. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου, εφαρµόζονται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε΄ του άρθρου 4.»
Άρθρο 45
Προσδιορισµός προδιαγραφών για τις ανάγκες της
µηχανογραφικής υλοποίησης - Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου 6 ν. 4223/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόµενου του 2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε
τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούµενου έτους µε
τις µεταβολές που επήλθαν.
β) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές είναι µονοζωνικές, τα δικαιώµατα που αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ως ευρισκόµενα εκτός Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) στις περιοχές αυτές µεταφέρονται αυτόµατα εντός Α.Π.Α.Α., πλην αυτών για τα οποία στη διεύθυνση του ακινήτου αναγράφεται «εκτός οικισµού» ή
«επί αγροτεµαχίου».
γ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαµβάνουν περισσότερες της µίας ζώνες,
για τον υπολογισµό του φόρου και της αξίας λαµβάνεται
η µικρότερη τιµή ζώνης. Εφόσον το δικαίωµα εντάσσεται
σε υψηλότερη τιµή ζώνης, ο φορολογούµενος υποχρεούται, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιουνίου
του οικείου έτους, να υποβάλει τροποποιητική δήλωση
χωρίς πρόστιµο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο
σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα
(10) ευρώ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους.
δ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαµβάνουν περισσότερες της µιας ζώνες,
για τον υπολογισµό του φόρου και της αξίας για τα δικαιώµατα που µε βάση τη δήλωση στοιχείων ακινήτων
δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν εντός Α.Π.Α.Α., η
τιµή ζώνης και η αξία λαµβάνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ενότητες Α΄, Β΄ και Ε΄ του άρθρου 4. Ο φορολογούµενος υποχρεούται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του Ιουνίου του οικείου έτους να υποβάλει τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιµο και να καταβάλει τον
φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα (10) ευρώ µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους.
ε) Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούµενος µπορεί
να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαµβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312), εµπρόθεσµα µέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα (10) ευρώ µέχρι
και την 28η Φεβρουαρίου 2023.
Για κάθε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον
από την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του

φόρου, βάσει αυτής της δήλωσης προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση
της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής
πραγµατοποιούνται µετά από έλεγχο της Φορολογικής
Διοίκησης.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η
µηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η
διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων
και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα µε τα οποία πραγµατοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν
θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγµατα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ποσό µείωσης φόρου σε συνέχεια τροποποιητικής δήλωσης, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής
Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο υπολογισµός
του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως µη δηλωθέντα.»
Άρθρο 46
Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7
ν. 4223/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287):
α) στην περ. α) εξειδικεύεται η αναφορά στο φορολογικό έτος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή
της διάταξης και διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, β)
στην περ. β) προστίθεται παραποµπή στην Ενότητα Ε
του άρθρου 4 ως προς τον προσδιορισµό της συνολικής
αξίας της ακίνητης περιουσίας, γ) στις περ. α) και β) προστίθεται και ο συµβιών και οι περ. α) και β) διαµορφώνονται ως εξής:
«α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει
λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και κάθε άλλη
συναφή κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώµατα της παρ. 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος
ή συµβιών και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του,
λαµβανοµένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώµατος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν
πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύµφωνα µε την Ενότητα Ε΄ του άρθρου 4, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ
για τον άγαµο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ για τον έγγαµο και τον ή τη σύζυγό του ή συµβιούντα ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον
έγγαµο, τον ή την σύζυγό του ή συµβιούντα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο
εξαρτώµενα τέκνα και.»
2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 7 του
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ν. 4223/2013 εξειδικεύεται η αναφορά στο φορολογικό
έτος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του οποίου λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της
διάταξης και προστίθεται ο συµβιών και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει
λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή
κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ
για τον ή την σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο
µέλος,.»
3. Η παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρµογή του άρθρου 4 και της παρ. 1 του
παρόντος, χορηγείται µείωση ανάλογα µε τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε΄ του άρθρου 4, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες
χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρµογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των
δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, στη
βάση των οποίων επανεξετάζονται οι χορηγηθείσες εκπτώσεις και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
« 5. Οι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που χορηγήθηκαν µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α., επανεξετάζονται µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του εποµένου έτους µε βάση τις εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις οποίες
χορηγήθηκαν οι ως άνω εκπτώσεις και, σε περίπτωση
µεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου για το έτος αυτό.»
Άρθρο 47
Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις
- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευ-

ταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου ή σε έως δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, οι δε επόµενες δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα.»
Άρθρο 48
Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005
1. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄312) προστίθεται υποπερ. δγ) και η περ.
δ) διαµορφώνεται ως εξής:
«δ) τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα:
δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την
31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
δγ) από τους µετά από αποποιήσεις κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, από το επόµενο έτος του θανάτου
του κληρονοµουµένου ή, στην περίπτωση που έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, από το επόµενο έτος της δηµοσίευσης
αυτής, χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον η δήλωση
υποβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης της προθεσµίας αποποίησης.»
2. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή
στα δικαιώµατα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν µέχρι και
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους από την ηµέρα της
σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα
παραπάνω δικαιώµατα, πλην της κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούµενος υποχρεούται σε
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης της
προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµίας. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρατείνεται η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 49
Προσδιορισµός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου
- Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 3842/2010
Στην περ. ε΄ της περ. 3.5.6 της παρ. 3 του άρθρου 32
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) προστίθεται υποπερ. εζ) ως εξής:
«εζ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων µε τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης
Οικοπέδου D5, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου
λαµβάνεται η τιµή 0,20.»

23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 ν. 2960/2001
Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται
παρ. 4Β, ως εξής:
«4Β. α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων, της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την
31η Δεκεµβρίου 2022, µηδενικός συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστηµα ισχύος του µηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρµόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται µε την κανονιστική πράξη της περ. β΄, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο µε τον ως άνω οριζόµενο συντελεστή σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια
πράξη.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για
τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, η αρµόδια για την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή
του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 51
Υπαγωγή των λιπασµάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103,
3104, 3105 στον υπερµειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ ΑΓΑΘΑ
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Στην παρ. 38 του Κεφαλαίου Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»
Άρθρο 52
Παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
του κατασκευαστή οικοδοµών για την υπαγωγή στο
καθεστώς αναστολής του φόρου - Τροποποίηση
παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι την 30ή.6.2022 για τις άδειες µε χρόνο έκδοσης έως και την 31η.12.2021, ενώ
για άδειες που εκδίδονται από την 1η.1.2022 και εφεξής,
τίθεται εξάµηνη προθεσµία από την έκδοση της άδειας.»
Άρθρο 53
Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης
του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ
και άρθρου 72 ν. 4172/2013
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο µε τρία νέα εδάφια, β) µετά το
τέταρτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για ανάληψη υπηρεσίας που λαµβάνει χώρα µέχρι
και την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το έτος ανάληψης υπηρεσίας και µέχρι το τέλος
του έτους αυτού. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και
εντός του επόµενου από την ανάληψη υπηρεσίας έτους
και κρίνεται για υπαγωγή στο έτος αυτό.
Για ανάληψη υπηρεσίας που λαµβάνει χώρα µετά την
2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το
επόµενο έτος από την ανάληψη υπηρεσίας και µέχρι το
τέλος 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.
Εάν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσκοµισθούν
µέχρι την 31η Μαρτίου του επόµενου από την υποβολή
του αιτήµατος έτους, η απόφαση απόρριψης της αίτησης
λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών ανακαλείται, η αίτηση επανεξετάζεται και εκδίδεται
από τη Φορολογική Διοίκηση νέα απόφαση εντός εξήντα
(60) ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών.
Ειδικά για το έτος 2022 τα δικαιολογητικά του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να προσκοµισθούν µέχρι και
την 29η Απριλίου 2022.
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.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς τις παραπεµπόµενες διατάξεις και διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται αποκλειστικά για
την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5Γ του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαµορφώνεται
ως εξής:
«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
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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 για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 3 και ως
ανάληψη υπηρεσίας νοείται η έναρξη εργασιών.»
4. Η παρ. 8 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς το αντικείµενο και τον δυνητικό χαρακτήρα της εξουσιοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
δύνανται να παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής των
αιτήσεων των παρ. 3 και 7, να 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.»
5. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 76,
ως εξής:
«76. Εκκρεµείς αιτήσεις για την υπαγωγή στο άρθρο
5Γ ή αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι την 30ή.6.2022
για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την 31η.7.2021, εξετάζονται από τη
Φορολογική Διοίκηση και κρίνονται για υπαγωγή στο έτος 2021.»
Άρθρο 54
Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11
του άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήµατος Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν. 4172/2013
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997 (Α΄ 38) εξαιρείται του φόρου εισοδήµατος
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
2. Στο τέλος του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης από τη συµµετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, καθώς και
από τους λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε την περ. η΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος.»
3. Ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 55
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των
επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε αποκλειστικό σκοπό
την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών
τους προς τρίτους - Τροποποίηση άρθρου 46
ν. 4172/2013
Στο τέλος της περ. α΄ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία µετα-

βίβασης κεφαλαίου.
Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου στους
φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαµβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το
κράτος ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συµµετέχει
µε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος ειδικά οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών µε αποκλειστικό
σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων και των κεφαλαιουχικών εταιρειών,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) ή την
παρ. 2α της υποπαρ. Γ2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών υπουργικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής στους φορείς αυτούς του κράτους ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.»
Άρθρο 56
Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του
τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος
κόστους δανεισµού για φορολογούµενους που
ανήκουν σε ενοποιηµένο όµιλο υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις - Τροποποίηση άρθρου 49
ν. 4172/2013
Στο άρθρο 49 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, σε περίπτωση που ο
φορολογούµενος είναι µέλος ενοποιηµένου οµίλου για
λογιστικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στη νοµοθεσία κατ΄ εφαρµογή του
άρθρου 31 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), δύναται:
α. να εκπίπτει πλήρως το υπερβαίνον κόστος δανεισµού, εφόσον αποδεικνύει ότι το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο των περιουσιακών του
στοιχείων είναι ίσο ή υψηλότερο ή χαµηλότερο το πολύ
κατά δύο εκατοστιαίες µονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του οµίλου, εφόσον όλα τα περιουσιακά στοιχεία και
οι υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση την ίδια µέθοδο, όπως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ή
β. να εκπίπτει το υπερβαίνον κόστος δανεισµού για
ποσό που υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούνταν δυνάµει της παρ. 1. Το εν λόγω υψηλότερο όριο, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα έκπτωσης από το υπερβαίνον κόστος δανεισµού, αφορά στον ενοποιηµένο
όµιλο για λογιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο του οποίου
ο φορολογούµενος αποτελεί µέρος και υπολογίζεται µε
τον ακόλουθο τρόπο: Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται
το ποσοστό του οµίλου διαιρώντας το υπερβαίνον κόστος δανεισµού του οµίλου έναντι τρίτων µε τα EBITDA
του οµίλου, και, σε δεύτερο στάδιο, το ποσοστό του οµίλου πολλαπλασιάζεται µε τα EBITDA του φορολογουµένου, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παρ. 3.»
Άρθρο 57
Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασµών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια
Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε
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µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η χρηµατική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε
ξένο νόµισµα στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασµοί λοιπών
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, µετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών για όλους
τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και µέχρι τον τελευταίο από αυτούς.
Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύει για
χρηµατικές καταθέσεις και λογαριασµούς που τηρούνται
σε µη συνεργάσιµα στον φορολογικό τοµέα κράτη και σε
κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε
την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στον φορολογικό τοµέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα την Πολυµερή Συµφωνία Αρµόδιων
Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών που έχει κυρωθεί µε τον
ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
Άρθρο 58
Ρυθµίσεις καταβολής του φόρου εισοδήµατος
για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 77
και 78 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται
παρ. 77 και 78 ως εξής:
«77. Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021, µε εξαίρεση τα
νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν
λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγµατοποιείται
σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής της δήλωσης, µε βάση την παρ. 2 του άρθρου
68 και οι υπόλοιπες επτά (7) µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά (7) επόµενων µηνών.
78. Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος των φυσικών
προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγµατοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου 2022 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά (7)
επόµενων µηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούµενων που συµµετέχουν
σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν
απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες
δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Σεπτεµβρίου 2022
και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων µηνών.»
Άρθρο 59
Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου
του Νέου Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο 56 ν. 4607/2019 Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ν. 4607/2019
Στον ν. 4607/2019 (Α΄ 65) προστίθεται άρθρο 56Α ως
εξής:

«Άρθρο 56Α
Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου
Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 56
του ν. 4607/2019
1. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείµµατος
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του
Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη
Ναυτιλιακή Κοινότητα, το οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ
νόµου µε το άρθρο 56 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 5, 30, 32 παρ. 2 και 3, 37, 42, 45 και 63Β
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄
170).
2. Αρµόδια φορολογική αρχή για την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισµού του ελλείµµατος και την
είσπραξη αυτού ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
3. Οι οφειλές που προκύπτουν από την εφαρµογή του
παρόντος δεν υπάγονται σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής.»
Άρθρο 60
Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για
την ΕΑΝΕΠ - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18
ν. 4690/2020
Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τρία νέα εδάφια και η
παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 3982/2011 επεκτείνονται και στις συµβάσεις µεταβίβασης δικαιώµατος επιφάνειας, καθώς και στις συµβάσεις
δωρεάς κινητών πραγµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι
πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του
συγκεκριµένου έργου της δηµιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρηµάτων) και ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση
της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόµου, καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου από
την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή
µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου, απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο
δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της
δωρεάς, σύµφωνα µε την παρούσα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήµατος, του φορολογικού έτους
εντός του οποίο πραγµατοποιήθηκε η δωρεά. Τα εισπραττόµενα ποσά των χρηµατικών δωρεών από την ΕΑΝΕΠ από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος, µέχρι
και τις 31.12.2027, δεν αποτελούν στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, αλλά εµφανίζονται σε διακεκριµένο λογαριασµό αποθεµατικού.
Από την 1η.1.2028 και µετά, το ως άνω σχηµατισµένο αποθεµατικό µεταφέρεται τµηµατικά και για µία δεκαετία
για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της
ΕΑΝΕΠ κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος.
Σε περίπτωση που µέχρι τις 31.12.2027 το έργο δεν έχει
ολοκληρωθεί, το σύνολο του σχηµατισµένου αποθεµατικού µεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά τον χρόνο εκείνον. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοι-
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κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί
να καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 61
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 71Η ν. 4172 /2013
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71Η του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν είτε άµεσα είτε έµµεσα, µέσω νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα µέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγµατοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα µέλη των
οικογενειών τους για την κάλυψη των αναγκών τους και
του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.
Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας µπορούν να συµµετέχουν µέλη της οικογένειας, καθώς και νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες
στις οποίες συµµετέχουν κατά πλειοψηφία τα φυσικά
πρόσωπα της παρ. 1 ή/και µέλη της οικογένειας αυτών.
Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από
το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα µέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν µπορεί να είναι και εργαζόµενοι σε
αυτή.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 62
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αντικατάσταση άρθρου 273 ν. 4738/2020
Το άρθρο 273 του ν. 4738/2020 (Α΄207) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 273
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από:
α. τη Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων,
β. τη Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων,
γ. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,
δ. τη Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας, και
ε. το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.»

Άρθρο 63
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων - Αντικατάσταση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Το άρθρο 274 του ν. 4738/2020 (Α΄207) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 274
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων
«1. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην
Ελλάδα, ο συντονισµός των αρµόδιων υπουργείων και
λοιπών δηµοσίων φορέων, καθώς και η υποστήριξη της
υλοποίησης της δράσης δανειακής στήριξης του ΤΑΑ.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων
Α΄,
β) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων
Β΄, και
γ) Τµήµα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης.
3. Το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Α΄ και το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων Β΄ είναι αρµόδια για τον συντονισµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΤΑΑ στην Ελλάδα, καθώς και
τον συντονισµό των αρµόδιων υπουργείων και λοιπών
δηµοσίων φορέων.
4. Το Τµήµα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης
είναι αρµόδιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της
δράσης δανειακής στήριξης του ΤΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 196 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), καθώς και για την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που δύναται να προκύψει αναφορικά µε την υλοποίηση και την παρακολούθηση της δράσης δανειακής στήριξης.»
Άρθρο 64
Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και
Αξιολόγησης Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 274Α
στον ν. 4738/2020
Στον ν. 4738/2020 (Α΄207) προστίθεται άρθρο 274Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 274Α
Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης
Ελέγχων
1. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου που διέπει την υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, καθώς και τον συντονισµό και την αξιολόγηση των ελέγχων των Δράσεων και Έργων του ΤAΑ.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Σχεδιασµού Διαδικασιών και Ανάλυσης Κινδύνων και
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β) Τµήµα Συντονισµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
3. Το Τµήµα Σχεδιασµού Διαδικασιών και Ανάλυσης
Κινδύνων είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου που διέπει την υλοποίηση
των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, καθώς και
την εφαρµογή ανάλυσης κινδύνων.
4. Το Τµήµα Συντονισµού και Αξιολόγησης Ελέγχων
είναι αρµόδιο για τον συντονισµό και την αξιολόγηση
των ελέγχων των δράσεων και έργων του ΤAΑ.»
Άρθρο 65
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Αντικατάσταση άρθρου 275 ν. 4738/2020
Το άρθρο 275 του ν. 4738/2020 (Α΄207) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 275
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
«1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό των οικονοµικών και διοικητικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαµβάνει
τα παρακάτω τµήµατα:
α) Τµήµα Ψηφιακής Υποστήριξης, και
β) Τµήµα Οργάνωσης και Προµηθειών.
3. Το Τµήµα Ψηφιακής Υποστήριξης µεριµνά για την
απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής
της Ειδικής Υπηρεσίας, τη συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά µε
την ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισµικού, την ανάλυση και τον σχεδιασµό των αναγκαίων πεδίων και την
αξιοποίηση των δεδοµένων που απαιτούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης των δράσεων και των έργων του
ΤΑΑ.
4. Το Τµήµα Οργάνωσης και Προµηθειών είναι αρµόδιο
για τον σχεδιασµό των οικονοµικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής
Υπηρεσίας.»
Άρθρο 66
Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας Αντικατάσταση άρθρου 276 ν. 4738/2020
Το άρθρο 276 του ν. 4738/2020 (Α΄207) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 276
Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας
«1. Η Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας είναι
αρµόδια για τη σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών
που σχετίζονται µε την υλοποίηση των οροσήµων και
στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς και τη διαχείριση των
δράσεων δηµοσιότητας του ΤΑΑ.
2. Η Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα:
α) Τµήµα Αναφορών και Εκθέσεων, και
β) Τµήµα Επικοινωνίας και Δηµοσιότητας.

3. Το Τµήµα Αναφορών και Εκθέσεων είναι αρµόδιο
για τη σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται µε την υλοποίηση των οροσήµων και στόχων του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.
4. Το Τµήµα Επικοινωνίας και Δηµοσιότητας είναι αρµόδιο για τη διαχείριση των δράσεων δηµοσιότητας του
ΤΑΑ.»
Άρθρο 67
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Προσθήκη άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
Στον ν. 4738/2020 (Α΄207) προστίθεται άρθρο 276Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 276Α
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
Το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της Ειδικής
Υπηρεσίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και είναι
αρµόδιο για την παροχή νοµικής υποστήριξης και νοµικής καθοδήγησης, σε όλες τις οργανικές µονάδες της
Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των οικείων υποθέσεων.»
Άρθρο 68
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση παρ.
1, τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278
ν. 4738/2020
Στο άρθρο 278 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207): α) η παρ. 1
αντικαθίσταται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται η αναφορά στην παρ. 1 και η εξαίρεση της περ. δ)
της παρ. 1, γ) γα) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η εξαίρεση της περ. δ) της παρ. 1, τροποποιείται το
ποσοστό αποσπάσεων και απαλείφεται η αναφορά στην
αναλογική εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του
ν. 4389/2016 και γβ) στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται
νέο τελευταίο εδάφιο, δ) στην παρ. 4: στο πρώτο εδάφιο
προστίθεται η εξαίρεση της περ. δ) της παρ. 1, και απαλείφεται η δυνατότητα πρόσληψης µε σχέση έµµισθης εντολής, ε) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 προστίθενται
και οι ενεργές την 31η.3.2027 συµβάσεις προσωπικού
και το άρθρο 278 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται εξήντα (60) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Πενήντα δύο (52) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:
αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού-οικονοµικού,
αβ. δώδεκα (12) θέσεις του κλάδου ΠΕ µηχανικών, και
αγ. δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, και
ββ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.
γ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις νοµικών συµβούλων µε έµµισθη εντολή.
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2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 1, µε την εξαίρεση της περ. δ) αυτής, είναι
τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Kατ’ ελάχιστον απαιτούνται επαγγελµατική εµπειρία στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή και πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς και
στις περ. α) και δ) της παρ. 1 υψηλού επιπέδου επιστηµονική συγκρότηση.
3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, µε την εξαίρεση
της περ. δ) αυτής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά τα δύο
τρίτα µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται
στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων,
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός
Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων
από τον Διοικητή και εισήγησή του στο αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Οικονοµικών, για τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’
ανώτατο όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης
και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό της
Ειδικής Υπηρεσίας.
Με απόφαση του Διοικητή δύναται να προσλαµβάνονται έως δύο (2) νοµικοί σύµβουλοι, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αναφορικά µε την πρόσληψη νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής/πάγια αντιµισθία.
4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, εκτός της περ. δ)
αυτής, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και µε
προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών,
δυνάµενη να παραταθεί µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο. Η πλήρωση των θέσεων της
παρούσας διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών και ύστερα από σχετική προκήρυξη η οποία συντάσσεται µετά από εισήγηση
του Διοικητή, η οποία περιλαµβάνει:
α) την περιγραφή του αντικειµένου των προς κάλυψη
θέσεων,
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλεφθούν για την κάλυψη των θέσεων,
δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων (περιλαµβανοµένης της δυνατότητας συνέντευξης).
Η προκήρυξη της πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά
τα οριζόµενα στην παρούσα πραγµατοποιείται υπό την
εποπτεία του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ίδια.
5. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µόνη πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης του
Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1 υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Οικονοµικών.

6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται µε το παρόν
καταργούνται την 31η.3.2027. Οµοίως, παύουν την
31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σηµείο
αποσπάσεις και συµβάσεις προσωπικού.»
Άρθρο 69
Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης
έργων, προγραµµάτων και µεταρρυθµίσεων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Τροποποίηση παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2
άρθρου 199 ν. 4820/2021
Στο άρθρο 199 του ν. 4820/2021 (Α΄130) α) στην παρ.
1: αα) στο πρώτο εδάφιο απαλείφεται η εξαίρεση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης,
αβ) στην παραποµπή στη διαδικασία του ν. 4765/2021
προβλέπεται η εξαίρεση της εφαρµογής των κριτηρίων
των περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ίδιου
νόµου, β) στο τέλος της παρ. 2 διαγράφεται η αναφορά
στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, γ) στην
παρ. 3: γα) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «το προσωπικό
δύναται να τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «το
προσωπικό που προσλαµβάνεται τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης», γβ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γγ) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 199 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 199
Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την
παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των
υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης που έχουν επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση και έγκαιρη υλοποίηση των
έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται
να προσλαµβάνει προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4765/2021 (Α΄ 6), εξαιρούµενων των κριτηρίων των περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ίδιου νόµου, µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄280). Το προσωπικό αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει
τα εκατό (100) άτοµα. Οι ως άνω υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται µε διαπιστωτική πράξη του
αρµόδιου για το Ταµείο Ανάκαµψης Υπουργού.
2. Η διάρκεια των συµβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου
ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε
κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων
αορίστου χρόνου.
3. Το αντικείµενο της σύµβασης του προσωπικού της
παρ. 1 αφορά στην υλοποίηση και εκτέλεση των έργων
που έχουν ενταχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, το προσωπικό
που προσλαµβάνεται τοποθετείται στις υπηρεσίες των
Φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Έως την τοποθέτηση του
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προσωπικού στις υπηρεσίες που το αιτούνται, αυτό υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Με όµοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να
µετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην
οποία τοποθετήθηκε αρχικά µεταξύ αυτών που καθορίζονται µε τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 1, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων του
Ταµείου. Με όµοια απόφαση δύναται να τοποθετούνται
στην Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας έως είκοσι (20) άτοµα, για την κάλυψη των
αυξηµένων αναγκών της υπηρεσίας.
4. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί µε την υλοποίηση των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να αποσπώνται µόνιµοι υπάλληλοι
ή υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δηµοσίου τοµέα όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µε κοινή απόφαση των αρµοδίων
οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπουργείων προέλευσης και υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών
συµβουλίων του φορέα προέλευσης, µε την ίδια σχέση
εργασίας και το ίδιο µισθολογικό καθεστώς. Η διάρκεια
των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Για το χρονικό
διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η µισθοδοσία τους βαρύνει τον Φορέα Υποδοχής. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται
πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών.»
Άρθρο 70
Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 281 ν. 4738/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 281 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)
η φράση «και σχέση έµµισθης εντολής» αντικαθίσταται
από τη φράση «και των νοµικών συµβούλων της περ. δ)
της παρ. 1», επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από εισήγηση του Διοικητή, καθορίζονται ειδικώς και κατά περίπτωση οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, καθώς και των νοµικών συµβούλων της περ. δ)
της παρ. 1 του άρθρου 278, η µέθοδος και το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισµός
τυχόν επιπλέον ανταµοιβής του συνόλου του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 278 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και
τον βαθµό ευθύνης εκάστου.»

Άρθρο 71
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την ολοκλήρωση της κατανοµής του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας στις ανωτέρω οργανικές µονάδες και την τοποθέτηση των προϊσταµένων σε αυτές,
οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ασκούνται από
τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες, µε βάση τη συνάφεια του αντικειµένου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 72
Ρύθµιση για τις συµβάσεις του άρθρου 5Β
ν. 3986/2011 - Προσθήκη περ. η΄ στην παρ. 4
άρθρου 5Β ν. 3986/2011
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται περ. η) ως εξής:
«η) Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης,
για την καταβολή και προκαταβολή στο ΤΑΙΠΕΔ των οριζόµενων δυνάµει της παρούσας ποσών, δεν απαιτείται η
υποβολή ισόποσης ή άλλης εγγύησης από το ΤΑΙΠΕΔ.»
Άρθρο 73
Ρυθµίσεις για τους αστικούς συνεταιρισµούς Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 ν. 1667/1986
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) α)
το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται έτσι ώστε η διενέργεια
Γενικής Συνέλευσης από απόσταση να είναι δυνατή µετά
από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, β) στο έκτο
εδάφιο η λέξη «µεριδιούχοι» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Τα µέλη του συνεταιρισµού», γ) µετά το έκτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια, δ) στο δωδέκατο εδάφιο η ηµεροχρονολογία «31η.1.2021» αντικαθίσταται
από την ηµεροχρονολογία «30ή.06.2022», και η παρ. 2
του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη
λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύο (2) φορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως τις
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων παρατείνεται µέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των µελών του συνεταιρισµού στον τόπο διεξαγωγής της, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισµός λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του
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συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά
των προσώπων που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να
παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της
ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να
παρακολουθεί, µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα,
τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη
συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου
του συµµετέχοντος από απόσταση.
Τα µέλη του συνεταιρισµού που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση, λαµβάνονται υπόψη για
τον σχηµατισµό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε µέλος του
συνεταιρισµού µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε
άλλη χώρα από εκείνη όπου λαµβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδηµία.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στην ψηφοφορία από
απόσταση, διά αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα,
πριν από τη συνέλευση, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα και
τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συµπλήρωσή τους γίνεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή σε έντυπη µορφή
στην έδρα του αστικού συνεταιρισµού. Τα µέλη του συνεταιρισµού που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα υπολογίζονται για τον σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι
έχουν παραληφθεί από τον αστικό συνεταιρισµό το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο αστικός
συνεταιρισµός υιοθετεί διαδικασίες για τη συµµετοχή
στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της
ταυτότητας του συµµετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως την
30ή.06.2022, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 30.06.2022, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά
παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση µπορεί να διενεργείται και µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα,
χωρίς τη φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον τόπο
διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο
καταστατικό µε την υποχρέωση λήψης επαρκών µέτρων,
ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόµενα στις περ. α΄ έως
και γ΄.»
Άρθρο 74
Διαδικασία διαιτησίας - Αµοιβή γραµµατέα Διάθεση - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1816/1988
Στο άρθρο 6 του ν. 1816/1988 (Α΄ 251) α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) προστίθενται παρ. 3 έως και 12 και το
άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
1. Αν µοναδικός διαιτητής - επιδιαιτητής είναι δικαστικός λειτουργός ως γραµµατέας προσλαµβάνεται δικαστικός υπάλληλος. Σε περίπτωση διεθνούς διαιτησίας ως
γραµµατέας µπορεί να προσληφθεί άλλο πρόσωπο αν η
σύνθεση της διαιτησίας επιβάλλει ειδικές γνώσεις. Σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία για καθήκοντα γραµµατέως προσλαµβάνεται δικαστικός υπάλληλος, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 871 Α παρ. 3 έως 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η αµοιβή του δικαστικού υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραµµατέα περιλαµβάνεται στα έξοδα διεξαγωγής της διαιτησίας και είναι το 15% της αµοιβής του µοναδικού διαιτητή ή του επιδιαιτητή. Στον γραµµατέα της διαιτησίας καταβάλλεται
ποσοστό της παραπάνω αµοιβής ίσο µε το σαράντα τοις
εκατό (40% ) αυτής. Το υπόλοιπο ποσοστό της αµοιβής
καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης,
που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο και στον οποίο περιέρχονται τα καταβαλλόµενα στο Ταµείο Αρωγής ποσοστά από τις αµοιβές των γραµµατέων διαιτησιών. Τα κεφάλαια του ειδικού αυτού λογαριασµού διατίθενται για
τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Για την παροχή έκτακτης χρηµατικής ενίσχυσης σε
δικαστικούς υπαλλήλους ή στις οικογένειές τους, σε περίπτωση θανάτου ή για την αντιµετώπιση δαπανών ασθένειας ή ατυχήµατος αυτών ή των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς τους, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν
καλύπτονται από το Δηµόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα
υποχρεωτικής ασφάλισης.
β) Για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών σταθµών των δικαστικών υπαλλήλων. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασµού ασκείται από το εκάστοτε διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Το άρθρο 871 Α, εκτός από τις παρ. 1, 2 και 8, οι
παρ. 1 και 3 του άρθρου 882Α ΚΠολΔ, καθώς και η παρ. 1
του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και όταν, σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες, καθώς και σε διαιτησίες
που διέπονται από ειδικές διατάξεις, διαιτητής ή επιδιαιτητής ορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.). Στις περιπτώσεις αυτές, ο λειτουργός του
Ν.Σ.Κ. λαµβάνει από το ποσό της αµοιβής ποσοστό 35%,
ενώ ποσοστό 25% αυτής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «έσοδα Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από αµοιβές διαιτησιών»
και το υπόλοιπο ποσοστό 40% κατατίθεται στον έντοκο
λογαριασµό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., τα οποία κατανέµονται ή διατίθενται σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8. Η παρούσα εφαρµόζεται και στην περίπτωση που ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. δεν έχει την ιδιότητα του µέλους του
Ν.Σ.Κ. για οιονδήποτε λόγο κατά τον χρόνο που του καταβάλλεται η αµοιβή του ως διαιτητή ή επιδιαιτητή.
3. Εάν το αντικείµενο της διαφοράς είναι αποτιµητό σε
χρήµα, η κατάθεση των κατά την παρ. 2 ποσών είναι προϋπόθεση για την κατάθεση της διαιτητικής απόφασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 893 ΚΠολΔ, και την περιαφή του
τύπου της εκτέλεσης.
4. Στο Γραφείο Προέδρου του Ν.Σ.Κ. τηρείται ειδικό βιβλίο, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή για όλες τις διαι-
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τησίες, στις οποίες ορίζεται ως διαιτητής ή επιδιαιτητής
λειτουργός του Ν.Σ.Κ., καθώς και χωριστός φάκελος για
κάθε διαιτησία. Στο ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται, µε βάση τα στοιχεία του τηρούµενου φακέλου κάθε διαιτησίας, το ονοµατεπώνυµο του λειτουργού του Ν.Σ.Κ. και
των λοιπών διαιτητών, ο αριθµός του πρακτικού γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. και της οικείας υπουργικής απόφασης ή του πρακτικού του διαιτητικού δικαστηρίου για τον ορισµό του λειτουργού του Ν.Σ.Κ., τα
στοιχεία των διαδίκων, το ύψος της αµοιβής του λειτουργού ως διαιτητή ή επιδιαιτητή, η ηµεροµηνία και τα ποσά
των καταθέσεων της παρακράτησης ποσοστών 25% και
40% επί της αµοιβής στους τραπεζικούς λογαριασµούς
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αντίστοιχα.
5. Ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ., που ορίστηκε διαιτητής ή
επιδιαιτητής, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Γραφείο
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή,
τη διαιτητική απόφαση ή απόσπασµα αυτής ή το οικείο
πρακτικό του διαιτητικού δικαστηρίου, που αναφέρει τα
κατά την παρ. 4 στοιχεία, εντός ευλόγου χρόνου από
την έκδοσή τους, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης
της κατάθεσης των ποσών που παρακρατήθηκαν εντός
ευλόγου χρόνου από τη διενέργειά της.
6. Όργανο διαχείρισης και ελέγχου των λογαριασµών,
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι τριµελής επιτροπή, καλούµενη εφεξής «Επιτροπή», η οποία έχει ως µέλη: α)
τον εκάστοτε Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., µε αναπληρωτή του
τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ., β) έναν Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και γ) ένα Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους, που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραµµατέας του Ν.Σ.Κ. ή ο αναπληρωτής του.
Η Επιτροπή, εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο του
Ν.Σ.Κ, νοµιµοποιείται ως διάδικος για τη δικαστική επιδίωξη της καταβολής των αποδιδόµενων στους παραπάνω λογαριασµούς χρηµατικών ποσών έναντι κάθε υπόχρεου προς απόδοση.
Αρµόδιο όργανο για την παροχή εντολών κίνησης των
λογαριασµών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα ορίζεται ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος
ενεργεί, µέσω των αρµοδίων οργάνων του Ν.Σ.Κ., τις
πληρωµές µετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής.
7. Ο λογαριασµός, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «έσοδα Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από αµοιβές διαιτησιών» και πιστώνεται µε το παρακρατούµενο ποσοστό 25% επί των αµοιβών των διαιτητών ή επιδιαιτητών λειτουργών του Ν.Σ.Κ., χρεώνεται
µε εντολή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. προς την Τράπεζα
Ελλάδος για κάλυψη δαπανών που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του Ν.Σ.Κ., όπως δαπανών
για την υποστήριξη, τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση πληροφοριακών συστηµάτων, την προµήθεια συγγραµµάτων, τη συµµετοχή στη δαπάνη για πρόσβαση σε
τράπεζες νοµικών πληροφοριών µετά από απόφαση της
Επιτροπής και σχετική εισήγηση του Γραφείου Μελετών,
Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων και Δηµοσίων Σχέσεων
της Γραµµατείας του Ν.Σ.Κ. και του Τµήµατος Πληροφο-

ρικής και Υποστήριξης Συστηµάτων του Ν.Σ.Κ..
8. Τον Ιανουάριο κάθε τρίτου έτους η Επιτροπή αποφασίζει την κατανοµή του συνόλου των ποσών, που είναι
κατατεθειµένα στον έντοκο λογαριασµό που τηρείται
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αντιστοιχούν
στην παρακράτηση ποσοστού 40% επί των αµοιβών των
διαιτητών, καθώς και των τόκων των δύο προηγουµένων
ετών στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. που υπηρέτησαν σε
αυτό κατά την εν λόγω διετία, ανάλογα µε τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους κατά τη διετία αυτή.
Αντί της κατανοµής, το ποσοστό του 40% µπορεί, µε
απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., µετά
από εισήγηση της Επιτροπής, να διατίθεται, εν όλω ή εν
µέρει, για την επιµόρφωση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., ιδίως για τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια, συνέδρια και
ηµερίδες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στους τοµείς
ενδιαφέροντος του Δηµοσίου.
9. Οι λογαριασµοί που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχονται από την Επιτροπή οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά σε ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της παρ. 4. Για το πόρισµα του ελέγχου η Επιτροπή ενηµερώνει τη Διοικητική
Ολοµέλεια του Ν.Σ.Κ. έως το τέλος του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µετά από αίτηµα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµός µε τίτλο «έσοδα Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από αµοιβές διαιτησιών» και καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για
την κίνηση του λογαριασµού αυτού.
11. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότηση, τη λειτουργία
και τη διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής της παρ. 6.
12. Το παρόν άρθρο κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε όρου ή ρήτρας σύµβασης και κάθε
κανόνα διεξαγωγής διαιτησιών από εθνικά ή διεθνή κέντρα διαιτησίας.»
Άρθρο 75
Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το
έτος 2022, λόγω πανδηµίας και έκτακτων συνθηκών
1. Μέχρι τις 31.10.2022, στα όµορα προς τον αιγιαλό
και την παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα
της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν νόµιµα,
µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση
αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δηµοπρασία, τηρουµένων των περιορισµών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α΄, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του
άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγµα για τις
παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001,
όπως αυτό ρυθµίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόµου, αποδίδεται κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο
Δηµόσιο.
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3. Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό
στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Εσωτερικών (Β΄ 1864). Εξαιρετικά για το έτος 2022,
το ύψος του ανταλλάγµατος για τους Δήµους:
α) Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας και
β) Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),
του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 7 της απόφασης του πρώτου
εδαφίου.
Άρθρο 76
Παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης για
αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων
άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α
ν. 2971/2001
1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
14Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), η φράση «µέσα σε τρία
(3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία υποβάλλεται έως τις
23.4.2024» και η περ. α) της παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις
28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού χωρίς να υφίσταται
απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της
έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, µπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται έως τις
23.4.2024. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνονται ξενοδοχειακές µονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό
του ή των οποίων το Δηµόσιο ή ο Ε.Ο.Τ. είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών µονάδων του
Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές
που εξυπηρετούν τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περ.
α΄ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρµόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανόµενων εµπορικών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τα παραρτήµατα και προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά
και ξενοδοχειακές µονάδες, εκτός των αναφεροµένων
στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιµένες του ν. 2160/1993. Για την αδειοδότηση ακο-

λουθείται η διαδικασία των παρ. 6 επ. του άρθρου 14, µε
εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ΄, επιπλέον
δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου και δηµόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόµενες από υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, ρητώς εξαιρουµένων
των µαρτύρων και του όρκου.»
2. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της
παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, οι λέξεις «διετής» και «διετούς», αντιστοίχως, διαγράφονται και η
περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:
«γ) Η αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1, καθώς και η αναστολή των µέτρων της περίπτωσης β΄, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την
κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του
παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά τη διάρκεια
της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας και κατά το διάστηµα που εκκρεµεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η
πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται µε
την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων
του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η
αίτηση παραχώρησης της χρήσης, τότε λαµβάνονται και
εκτελούνται όλα τα µέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.»
Άρθρο 77
Μη επιβολή προστίµου για ποσά φόρου έως εκατό
ευρώ - Τροποποίηση άρθρων 54 και 72
ν. 4174/2013
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται
σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώπου,
από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει
προς καταβολή, σε σχέση µε την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.»
2. Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ.
57 ως εξής:
«57. Πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν για
εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επιπλέον ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή σε
σχέση µε την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεµούν ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή, εφόσον
έχουν εισπραχθεί, συµψηφίζονται µε οφειλές και, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»
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Άρθρο 78
Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
προστίθεται παρ. 79 ως εξής:
«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας για την
καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός, την 29η Ιουλίου 2022,
παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία
τοις εκατό (3%).»
Άρθρο 79
Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020
1. Στο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136) οι παρ. 2 και
3 αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων
1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), καθώς και οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.
2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων µέχρι
τις 31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του
ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του µε την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται µε τη
χορήγηση στους δικαιούχους ισόποσης έκπτωσης από
οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης αναγνώρισης των προς απόσβεση ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων σε βάρος του
Ο.Α.Ε.Δ. και έως την απόσβεσή τους, οι οικείες οφειλές
των δικαιούχων, προς τη φορολογική διοίκηση και τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν επιβαρύνονται µε τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές των δικαιούχων υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου, καθώς και οφειλές του
από δασµούς ή από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).
γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο, µε το οποίο
διεκδικείται χρηµατικό ποσό για τα έτη 2010 έως και
2015 και το οποίο εκκρεµεί σε οιοδήποτε στάδιο, η χορήγηση της έκπτωσης τελεί υπό την αίρεση της παραιτήσεως του δικαιούχου, που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθηµα
ή µέσο από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και του

Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόµενα
στην παρούσα.
3. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισµένων ανεξόφλητων
απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, λαµβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
για όσο διάστηµα το ύψος των αναγνωρισµένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το άθροισµα των βεβαιωµένων οφειλών τους στη
φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συµψηφισµός,
κατ’ άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης χρηµατικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.
β) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε
βάρος των δικαιούχων της περ. α) της παρούσας, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43), περί
µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο, καθώς και ο
Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης µέτρων αναγκαστικής είσπραξης
δηµοσίων εσόδων, εφόσον, µετά την απόσβεση των απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του αξιόποινου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 25
του ν. 1882/1990 ή αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών του δικαιούχου στη
Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα.
4. Η χρηµατοδότηση της απώλειας εσόδων, που προκαλείται στον προϋπολογισµό των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, λόγω εφαρµογής της παρ. 2, καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις επιχορήγησης προς
τον Ο.Α.Ε.Δ. του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2022
και εποµένων ετών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται οι
προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος έκπτωσης, το είδος των οφειλών
που υπόκεινται σε έκπτωση, η διαδικασία χρηµατοδότησης της απώλειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης
των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτηµα.»
2. Το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) καταργείται.
Άρθρο 80
Ονοµαστική αξία µετοχών - Τροποποίηση άρθρου
35 ν. 4548/2018
Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104) τροποποιείται α) ως προς την απαλοιφή της
προϋπόθεσης µη ύπαρξης αποθεµατικών ή άλλων κονδυλίων, τα οποία κατά τον νόµο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των ζηµιών και β) ως προς την
προσθήκη απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ονοµαστική αξία µετοχών
1. Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του
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ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονοµαστική αξία των µετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις
µετοχές. Κατ’ εξαίρεση, µετοχές που ανήκουν σε µία
σειρά ή κατηγορία µπορούν να έχουν διαφορετική ονοµαστική αξία από τις άλλες.
2. Απαγορεύεται η έκδοση µετοχών σε τιµή κατώτερη
του αρτίου.
3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση µετοχών
σε τιµή ανώτερη του αρτίου δεν µπορεί να διατεθεί για
πληρωµή µερισµάτων ή ποσοστών, µπορεί όµως:
(α) να κεφαλαιοποιηθεί ή
(β) να συµψηφισθεί προς απόσβεση ζηµιών της εταιρίας, µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων.»
Άρθρο 81
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης λόγω αύξησης
ενεργειακού κόστους
1. Παρέχεται οικονοµική διευκόλυνση από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και ελευθέρων επαγγελµατιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας µε δηλωθέν οικογενειακό
εισόδηµα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ, προς τον σκοπό συµβολής στην κάλυψη
του κόστους κατανάλωσης καυσίµων κίνησης των µηνών
Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.
2. Για τους µήνες της παρ. 1, η οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά στα ακόλουθα ποσά:
α) Πενήντα (50) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχηµάτων πλην µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Νήσο Σαµοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Νήσο Αµµουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
β) σαράντα (40) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχηµάτων πλην µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα,
γ) τριάντα πέντε (35) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κατοικία στις
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαµοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αµµουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
δ) τριάντα (30) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
3. Κάθε όχηµα και µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο µπορεί να δηλωθεί από ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
διαθέτει επί του οχήµατος και της µοτοσυκλέτας - µοτο-

ποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι µισθωτής δυνάµει συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing). Kάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να δηλώνει µόνο
ένα όχηµα και µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχηµα µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισµένο και
να µην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.
4. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται από
την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)
µέσω ειδικής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δηµιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:
α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά
για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), αντίστοιχα, ή
β) σε τραπεζικό λογαριασµό επιλογής του.
5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό,
την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, καθώς και την
οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
άλλων δεδοµένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία της εφαρµογής, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται
στην ανωτέρω εφαρµογή, συλλέγονται, τηρούνται και
τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για
τον αναφερόµενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδοµένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο
δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
6. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί µε τους
προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄
184), εισέρχεται στην εφαρµογή και αιτείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση
του ανωτέρω χρηµατικού ποσού σε αυτήν είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασµό. Ο αιτών συµπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας
του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθµό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασµού του. Για
τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της
παρ. 1, το πληροφοριακό σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί µε τα απαραίτητα µητρώα και ιδίως µε το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, για έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήµατος και µοτοσικλέτας, ασφάλισης και πληρωµής τελών κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει αίτηση, είτε για την έκδοση της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον
τραπεζικό του λογαριασµό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
7. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προ-
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σωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και
τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
8. Η εν λόγω οικονοµική ενίσχυση είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου
και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό της παρ.
1 στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό
τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνοµα, το επώνυµο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο αριθµός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για
την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και
ο αριθµός του τραπεζικού του λογαριασµού.
10. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραµένει ενεργοποιηµένη έως την 31η.7.2022, µετά την πάροδο της οποίας
το πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός
υποχρεούται άµεσα να την απενεργοποιήσει. Εναποµείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον
δικαιούχο.
11. Το χρηµατικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική
ή χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγµατοποίηση αγοράς καυσίµων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε µεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή
του.
12. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την
εφαρµογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονοµικών.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρµογής της παρ. 4, τα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης έως πέντε (5) ευρώ για δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Άρθρο 82
Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κίνησης, που διατίθεται στην εσωτερι-

κή αγορά από την 1η Απρίλιου 2022 έως την 30η Απριλίου 2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το ύψος αυτής ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόµενο επί της αξίας των τιµολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α. που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίµων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό
ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών
λίτρων καυσίµου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά
από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εµπορίας καυσίµων
προς τα πρατήρια καυσίµων ή τους εισαγωγείς καυσίµων
και τους βιοµηχανικούς πελάτες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο µηχανισµός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων
πετρελαίου κίνησης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εµπορίας καυσίµων ή τους εισαγωγείς καυσίµων και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη χορήγηση της επιδότησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
παρόντος και να αναπροσαρµόζεται το ποσό της επιδότησης.
Άρθρο 83
Μέτρα στήριξης εκµεταλλευτών και οδηγών ταξί
1. Χορηγείται αποζηµίωση ειδικού σκοπού από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό κατά τον µήνα Απρίλιο 2022
στις υπηρεσίες ταξί, ήτοι επιχειρήσεις µε κύριους ΚΑΔ
49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη
17η Μαρτίου 2022, συνολικού ύψους διακοσίων (200)
ευρώ, για την κάλυψη του αυξηµένου κόστους καυσίµων
κίνησης των οχηµάτων που χρησιµοποιούν, στο πλαίσιο
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ως άνω αποζηµίωσης, ο τρόπος καταβολής,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
3. Οι εν λόγω αποζηµιώσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Άρθρο 84
Αναστολή πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων
που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή µόνιµα, σε
κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των
πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως
η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων, αποβολών
(εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι
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προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Άρθρο 85
Συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα Παράταση προθεσµιών ν. 4270/2014
Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες:
α) για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και την παρ. 1 του άρθρου 104
του ίδιου νόµου, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των
πληρωµών του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος
2021 στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 161 του ν. 4270/2014, και
β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών
εγγραφών για την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού
προϋπολογισµού, όπως προκαταβολές κατά το άρθρο
114 του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµοσίου χρέους κατά
την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2021, µε την έκδοση
συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Άρθρο 86
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 74 καταργείται η
υπό στοιχεία 2/31233/Α0024/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών (Β΄ 707).
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για την
επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών
1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα
παραγωγής, εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας,
διακίνησης, διανοµής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από τη δηµοσίευση της κοινής απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 3, µε τα στοιχεία αποθεµάτων σε:
α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασµάτων,
β) λιπάσµατα,
γ) ζωοτροφές,
δ) ωµά δηµητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή
σµιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, εδώδιµο φαγόπυρο,
ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού και
αλεύρια δηµητριακών,

στ) ηλίανθο, και
ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεµάτων,
σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεµάχια όπου ενδείκνυται, β) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων, γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεµάτων
και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδροµικό κώδικα, δ)
τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την
επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθµό
τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόµιµου εκπροσώπου της.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ειδικού
συνδέσµου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι
προσβάσιµος µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Η πρόσβαση γίνεται
µέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί
δεν υπάρχουν, µέσω των κωδικών πρόσβασης στο
«TAXIS».
4. Η µη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης,
σύµφωνα µε το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή
κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόµενων ειδών, στο µέτρο
που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και
β) διοικητικό πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παράβασης.
5. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο συµµόρφωσης των
υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται κατά περίπτωση µε την κοινή απόφαση της παρ. 6
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να
εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεµάτων της παρ.
2, που υποβάλλονται µε τις δηλώσεις της παρ. 3, η επικαιροποίηση των δηλώσεων των περ. α), β), γ) και δ) της
παρ. 2, οι αρµόδιες αρχές της παρ. 5, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 4 όργανα, η κλιµάκωση των κυρώσεων ανάλογα µε
τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.
7. Οι υποχρεώσεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου µπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών (3) επιπλέον, κάθε φορά, µηνών.
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Άρθρο 88
Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων βάσει του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος - Τροποποίηση
παρ. 16 και 16α άρθρου 36 ν. 4061/2012
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012 (Α΄66), περί καταβολής δόσεων για οικόπεδα που αποκτήθηκαν κατ’ εφαρµογή του από 24.4.1985
προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 181), τροποποιείται ως
προς την προθεσµία καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης του σχετικού προστίµου και η παρ. 16 διαµορφώνεται ως εξής:
«16. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος και δεν τήρησε
τους όρους που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου που δικαιώθηκε, καταργουµένου
κάθε όρου και περιορισµού του δικαιώµατος κυριότητας,
εφόσον καταβάλλει πρόστιµο ίσο µε το ένα τρίτο (1/3)
της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου. Για το σκοπό
αυτόν διενεργείται αυτοψία από υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και
συντάσσεται έκθεση µε την οποία βεβαιώνεται η παράβαση του σχετικού όρου του προεδρικού διατάγµατος. Η
αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας βεβαιώνει το πρόστιµο στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Το πρόστιµο αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και
καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη µέχρι
31.12.2023 και η δεύτερη µέχρι 31.12.2025. Αν δεν καταβληθεί κάποια δόση η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης
του οικοπέδου και η σχετική µεταβολή σηµειώνεται στο
οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολογικό Γραφείο µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Συµβόλαια αγοραπωλησίας και προσύµφωνα που συντάχθηκαν
κατά παράβαση των όρων του προεδρικού διατάγµατος
θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Σε περίπτωση µεταβίβασης του οικοπέδου ο πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του προστίµου. Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόµενο τίµηµα ή κατέβαλαν
µέρος αυτού για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν του δικαιώµατος κυριότητας, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας την ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Με µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας σηµειώνεται η ακύρωση του τίτλου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολογικό Γραφείο. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται φύλλα έκπτωσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις δικαιούχων οικοπέδων λόγω µετεγκατάστασης οικισµού,
οι εκτάσεις του οποίου απαλλοτριώθηκαν από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, πλην όµως δεν τήρησαν
τους όρους παραχώρησης.»
2. Η προθεσµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος της παρ. 16α του
άρθρου 36 του ν. 4061/2012, παρατείνεται από τη λήξη
της, στις 22.3.2022, έως τις 22.3.2027 και η παρ. 16α διαµορφώνεται ως εξής:
«16α. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του
από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος και δεν τήρησε

τους όρους που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, εφόσον και εξακολουθεί να είναι κάτοχος, ο ίδιος ή οι κληρονόµοι του,
του ανωτέρω οικοπέδου, µπορεί να εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του έως τις 22.3.2027.»
Άρθρο 89
Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και
προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης
του έργου της δηµιουργίας κοινόχρηστου χώρου
δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1
άρθρου 93 ν. 4864/2021
Για την ταχεία εφαρµογή των όρων του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Δηµοκρατίας, το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4888/2022 (A΄ 20) ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Για την ανάθεση των σχετικών έργων, υπηρεσιών
και προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο της παρ. 1 του άρθρου
93 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), εφαρµόζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι διαδικασίες
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την απευθείας ανάθεση, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία του έργου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπό
την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
β) Για την ανάθεση των σχετικών έργων, υπηρεσιών
και προµηθειών που απαιτούνται για τη δηµιουργία του
χώρου δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4864/2021, εφαρµόζονται οι διαδικασίες
διαπραγµάτευσης του ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την
εκτιµώµενη αξία του εν λόγω έργου, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
γ) Το έργο, στο σύνολό του, εκτελείται από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, υπό τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
δ) Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος είναι διαφορετικός από τον φορέα ανάθεσης των έργων των περ. α)
και β), η παραχώρηση της παρ. 1 του άρθρου 93 του
ν. 4864/2021 ισχύει κατά το µέρος που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύµφωνα µε τον προορισµό του ακινήτου, ως χώρου δασικής αναψυχής, διαχείριση και λειτουργία του από τον παραχωρησιούχο,
µετά την ολοκλήρωση του έργου.
Άρθρο 90
Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά του
περιεχοµένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν
εντός του έτους 2021
Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 του ν. 4903/2022
(Α΄ 46) για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης, η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), για τους
δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η Μαϊου 2022.

38
Άρθρο 91
Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών
Σε περίπτωση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς, η οποία λαµβάνει διαστάσεις ή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης, εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος για πρόσωπα, πράγµατα ή το φυσικό περιβάλλον και
κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση
φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώµα για την κατάσβεσή
της, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις παρ. 2 έως 5.
2. Το άρθρο 6 εφαρµόζεται αποκλειστικά επί παραβάσεων που τελούνται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. α) Η ισχύς των άρθρων 27 έως και 33 αρχίζει από
την 1η.1.2022.
β) Η ισχύς των άρθρων 35 και 36 αρχίζει από την
1η.8.2022, πλην της περ. γ΄ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε΄
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως τροποποιείται µε
την παρ. 4 του άρθρου 35 του παρόντος, της οποίας η ι-

σχύς αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η ισχύς του άρθρου 37 αρχίζει από την 1η.1.2021.
4. α) Η παρ. 1 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε πρόσωπο
που καθίσταται κληρονόµος µετά από αποποίηση που γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.
β) Η παρ. 2 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε µεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.
γ) Οι λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους
Δ΄, πλην των περ. α) και β) της παρούσας, ισχύουν για
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και εποµένων.
δ) Τα άρθρα 50 και 52 ισχύουν από την 1η.1.2022.
ε) Το άρθρο 51 ισχύει από την 15η.3.2022.
στ) Οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 53 ισχύουν για αιτήσεις για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που
έλαβαν χώρα από την 1η.1.2022 και µετά.
ζ) Το άρθρο 54 ισχύει από 1ης.1.2014.
η) Το άρθρο 55 εφαρµόζεται και για τις ληφθείσες από
την 1η.1.2014 επιχορηγήσεις προς τους φορείς της παρ.
1 του άρθρου αυτού, µε αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους.
θ) Το άρθρο 57 εφαρµόζεται για υποθέσεις µε χρόνο
γένεσης φορολογικής υποχρέωσης από τη δηµοσίευση
του παρόντος και εφεξής.
ι) Το άρθρο 59 εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος
του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65).
ια) Το άρθρο 61 εφαρµόζεται από το φορολογικό έτος
2021 και εφεξής.
5. α) Το άρθρο 72 ισχύει από τις 5.6.2021.
β) Το άρθρο 74 εφαρµόζεται στις διαιτησίες, στις οποίες ο διορισµός του λειτουργού του Ν.Σ.Κ., ως διαιτητή ή
επιδιαιτητή, γίνεται µετά την έναρξη ισχύος του.
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