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Άρθρο 1
Ίδρυση Φορέα 

1. Με το παρόν ιδρύεται νοµικό πρόσωπο µε την επω-
νυµία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά» (εφε-
ξής «ο Φορέας»), σύµφωνα µε την περίπτωση (vi) του
άρθρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλη-
σίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχι-
κού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφε-
ξής «η Σύµβαση»), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4422/2016 (Α΄ 181), ως Nοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι-
καίου της περίπτωσης η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο έχει κοινωφελή και µη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δηµο-
σίου συµφέροντος. Ο Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών. Η σύσταση του Φο-
ρέα εξυπηρετεί την οµαλή λειτουργία της επένδυσης για
την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έ-
ντονου δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). 

2. Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρίνε-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Εσωτερι-
κός Κανονισµός Λειτουργίας του Φορέα, που εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υ-
πουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας που εκπνέει στις 30.9.2018 και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης,
από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου τυχόν
εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις και από τις προβλέψεις
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας. Για όσα θέµατα δεν
ρυθµίζονται, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ιδίως του άρθρου 44 του
ν. 4449/2017. Τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας
των διοικητικών οργάνων του ρυθµίζονται από τις διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 2
Σκοπός και αρµοδιότητες του Φορέα

1. Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής
λειτουργία ή ετοιµότητα σε λειτουργία όλων των κοινό-
χρηστων χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού ε-
ντός του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έ-
κτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υ-
πηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση
οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρε-
ώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»). 

2. Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
και αρµόδιος για: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΣΤ ΄, 14  Ιουνίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων – Με-
σοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις



α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 
β. την περισυλλογή, µεταφορά και διάθεση απορριµµά-

των, 
γ.  την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού, 
δ. τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη

πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,
ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδοµών, 
στ. την ονοµασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πι-

νακίδων πληροφορίας και την αρίθµηση κτισµάτων,
ζ. τη διενέργεια δηµοπρατήσεων στο πλαίσιο αρµοδιο-

τήτων του,
η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων

και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δηµοπρατήσει στο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων του,
θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών του πάσης

φύσεως εξοπλισµού, καθώς και τη φύλαξή του,
ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως ε-

φοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση
αυτών. 

3. Στην αρµοδιότητα του Φορέα δεν συµπεριλαµβάνε-
ται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και δια-
τήρησης συγκεκριµένου επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και
οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρή-
στων χώρων, υποδοµών, έργων και εξοπλισµού αποτυ-
πώνονται στην προβλεπόµενη, στο άρθρο 11.1 παράγρα-
φος στ΄ (i) της Σύµβασης, συµφωνία, που θα καταρτιστεί
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρείας «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». 

4. Ο Φορέας ρυθµίζει θέµατα της αρµοδιότητάς του,
εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται
αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Φορέα.

5. Το οικονοµικό αποτέλεσµα του Φορέα διατίθεται α-
ποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3
Έδρα Φορέα

1. Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δή-
µου Ελληνικού – Αργυρούπολης και εντός του Μητροπο-
λιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσµά. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φο-
ρέα µπορεί να ορίζεται ως έδρα του Φορέα άλλος δήµος
εντός του Νοµού Αττικής.

Άρθρο 4
Σύνθεση Δ.Σ. Φορέα

1. Ο Φορέας διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, που συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζε-
ται από: 
α. Ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τους Ο.Τ.Α. α΄

βαθµού στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο,
το οποίο ορίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
και του Φορέα γενικά. Για το σκοπό του προηγουµένου
εδαφίου, κάθε δήµος εκ των ανωτέρω αποστέλλει έγ-
γραφη εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οι-
κονοµικών, έπειτα από σχετική απόφαση των οικείων

Δηµοτικών Συµβουλίων.
β. Τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους, που υποδει-

κνύονται από το Δήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης. 
γ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που υποδει-

κνύεται από το Δήµο Γλυφάδας.
δ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που υποδει-

κνύεται από το Δήµο Αλίµου. 
ε. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται α-

πό τον Υπουργό Οικονοµικών. 
στ. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται α-

πό τον Υπουργό Εσωτερικών και
ζ. ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από

τη Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». 
2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά τις περιπτώσεις α΄ έως

και δ΄ της παραγράφου 1, µέλη του Δ.Σ. και οι αναπλη-
ρωτές τους γνωστοποιούνται στους Υπουργούς Εσωτε-
ρικών και Οικονοµικών από τους υποδεικνύοντες φορείς
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυ-
τούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση πα-
ράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή µελών και των
αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας του προηγού-
µενου εδαφίου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµι-
κών, µε κοινή απόφασή τους, ορίζουν στη θέση των ως
άνω µελών και των αναπληρωτών τους πρόσωπα εγνω-
σµένου κύρους και εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε
τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Με όµοια απόφα-
σή τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµικών δύνα-
νται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα ή ορισθέντα µέλη
φορέων, κατόπιν υπόδειξης ή ορισµού νέων µελών εκ
του αρµοδίου για την υπόδειξη ή ορισµό οργάνου διοίκη-
σης των φορέων που συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο του Φορέα Διαχείρισης. 

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, που συγκαλείται σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται σε σώµα και ορίζονται οι αρµοδιότητες των
µελών του και το µέλος που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου
σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου. Τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και ε-
χεµύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα
θέµατα της εχεµύθειας, εµπιστευτικότητας, ευθύνης,
δήλωσης ασυµβίβαστου, σύγκρουσης συµφερόντων και
οι λοιπές λεπτοµέρειες λειτουργίας ρυθµίζονται µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµι-
κών µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης
για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου και να ορίζεται το ύψος και
ο τρόπος καταβολής αυτής, σύµφωνα και µε τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Η λει-
τουργία του Διοικητικού Συµβουλίου διέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 5
Θητεία Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα

Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα είναι
τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία, µόνον, φορά.

Άρθρο 6
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη λήψη
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όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλή-
ρωση του σκοπού του Φορέα. 

2. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του, το Διοι-
κητικό Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω
τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα. 

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τη-
ρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγρά-
φονται οι απόψεις και οι προτάσεις των συµβούλων και
οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφο-
νται από όλα τα παρόντα µέλη. Σε περίπτωση άρνησης
µέλους να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία και αναγρά-
φονται οι λόγοι. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Φορέα δύναται να ηχογραφούνται µε τη µέ-
θοδο της µαγνητοφώνησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συ-
νεδριάσεις αποµαγνητοφωνούνται και τα πρακτικά απο-
µαγνητοφώνησης συνεδρίασης υπογράφονται στην επό-
µενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή του νόµιµο αναπληρωτή του. Ο Φορέας διατη-
ρεί αρχείο των ηλεκτρονικών ή άλλων µέσων ηχογράφη-
σης των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Προέδρου του Φορέα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα:
α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και καταρτίζει τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συµβου-
λίου, β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του
πλαισίου της κείµενης νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτή-
σεων που του παρέχονται νοµίµως από το Διοικητικό
Συµβούλιο και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε
δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πι-
στωτικών ιδρυµάτων και γενικά τρίτων. Η αρµοδιότητα
του προηγουµένου εδαφίου µπορεί να µεταβιβάζεται σε
άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο Αντιπρόε-
δρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα
και τις αρµοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύε-
ται. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου η αρµοδιό-
τητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλο µέλος του Δι-
οικητικού Συµβουλίου. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µε απόφασή του

µπορεί να αναθέτει επιπλέον αρµοδιότητες στον Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα. 

Άρθρο 8
Στελέχωση του Φορέα

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φο-
ρέα, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και
σχετική εισήγηση του Προέδρου, κατόπιν αυτής, ορίζε-
ται Γενικός Διευθυντής ο οποίος είναι επιφορτισµένος
µε την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων της κα-
θηµερινής λειτουργίας του Φορέα, µέχρι την ενεργοποί-
ηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Σε περίπτωση έλλει-
ψης ή απουσίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
δέκα πέντε (15) συνεχών ηµερών, τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή διατηρεί και ασκεί
το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µέχρι να επιτευχθεί
συµφωνία και κοινή εισήγηση των ανωτέρω προσώπων.
Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προ-
βλέπονται και οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού για

την άσκηση των αρµοδιοτήτων και λειτουργιών του Φο-
ρέα εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας περιλαµβάνει ενδει-
κτικά: α) υπηρεσία διοικητικού-οικονοµικού-νοµικού, β)
τεχνική υπηρεσία. Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας εξειδικεύονται οι απαιτούµενες θέσεις προσωπικού
για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων
του Φορέα καθώς και τα απαιτούµενα προσόντα για την
κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.

2. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα
ρυθµίζει και τα θέµατα καθηµερινής λειτουργίας του Φο-
ρέα και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτη-
τη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του. 

3. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης,
επιτρέπεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η α-
πόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε-
νικής Κυβέρνησης στο Φορέα του παρόντος, µετά από:
α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη έ-
τη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φο-
ρέα. Η δαπάνη µισθοδοσίας βαρύνει το Φορέα. 

4. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης ε-
πιτρέπεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η
µετάταξη τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε-
νικής Κυβέρνησης στο Φορέα, µετά από: α) αίτηση του υ-
παλλήλου και β) εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα. Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µετάταξη
διενεργείται σε κενή θέση του Φορέα, σύµφωνα µε τον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

5. Για την πρόσληψη προσωπικού του Φορέα Διαχείρι-
σης δύνανται να εφαρµόζονται αναλογικά και οι διατά-
ξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ΄1 της
παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222),
οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύουν.

Άρθρο 9
Αναθέσεις Συµβάσεων και Προγραµµατικές Συµβάσεις

1. Ο Φορέας συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις,
µνηµόνια συνεργασίας, συµβάσεις για προµήθειες, εκτέ-
λεση έργων και λήψη υπηρεσιών, και προβαίνει σε ανα-
θέσεις έργων, υπηρεσιών, µελετών, στο πλαίσιο της ά-
σκησης των αρµοδιοτήτων και της εκπλήρωσης των υπο-
χρεώσεών του, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ευ-
ρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και τον κανονισµό της παρα-
γράφου 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Φορέας συ-
νεργάζεται νοµίµως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρε-
σίες, τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαί-
ου, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρµόδιο ορ-
γανισµό του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ο Φορέας υπο-
χρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δηµο-
σιότητας, της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης
διάκρισης. 

2. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
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Συµβούλιο του Φορέα, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να κα-
θορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τους όρους
και τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης µελετών, παρο-
χής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµη-
θειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού, ανταλλακτικών
και συναφών εργασιών, µισθώσεων, εκµισθώσεων, παρα-
χωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµα-
τος επί ακινήτων και κάθε άλλης αναγκαίας δραστηριό-
τητας για την άσκηση των αρµοδιοτήτων και των εξου-
σιών του Φορέα. 

Άρθρο 10
Παραλαβή Στοιχείων από το Φορέα

1. Ο Φορέας εγκαθίσταται στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και αναλαµβάνει την άσκηση
των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών του, σε συνέχεια
έγγραφης πρόσκλησης από το Ελληνικό Δηµόσιο διά
του Υπουργού Οικονοµικών.

2. Η εγκατάσταση του Φορέα µπορεί να υλοποιηθεί
τµηµατικά και να αναλάβει καθήκοντα σε επιµέρους κοι-
νόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, εγκαταστάσεις, ε-
ξοπλισµό και υποδοµές, τα οποία το Ελληνικό Δηµόσιο
έχει παραλάβει από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». 

3. Το Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει να παραδώσει
προς το Φορέα το σύνολο των εγγράφων και πληροφο-
ριών, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, διοί-
κηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση (τακτική και
έκτακτη), εγγύηση λειτουργίας και αντικαταστάσεων,
των παραδοτέων προς το Φορέα κοινόχρηστων και κοι-
νωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υπο-
δοµών. Στα ανωτέρω έγγραφα περιλαµβάνονται τα αντί-
στοιχα Τεχνικά Εγχειρίδια Λειτουργίας, Προδιαγραφών
και Συντήρησης, τα οποία αφορούν κάθε χώρο, έργο, υ-
ποδοµή ή/και εξοπλισµό, που περιέρχεται στην αρµοδιό-
τητα του Φορέα από το Ελληνικό Δηµόσιο και τα οποία
το Ελληνικό Δηµόσιο εκάστοτε παραλαµβάνει από την ε-
ταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

Άρθρο 11
Πόροι - Έσοδα Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν: 
α) Η επαρκής χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικο-

νοµικών για την υλοποίηση του σκοπού του. 
β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγµατική παροχή υπη-

ρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκο-
πού του.
γ) Χρηµατοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, ε-

πιχορηγήσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύ-
µατα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή,
ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνι-
κούς ή διεθνείς οργανισµούς.
δ) Υπαγωγή και χρηµατοδότηση του Φορέα σε προ-

γράµµατα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύ-
σεις σε σχετικές υποδοµές και συστήµατα εξοικονόµη-
σης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, και 
ε) ποσά προερχόµενα από τα ανταποδοτικά τέλη που

εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στην περιφέρεια των
οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζο-
νται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρµοδιότητας ε-

κάστου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από τους προαναφερθέντες,
και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρι-
σης στον οποίο και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγου-
µένου εδαφίου παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη
ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από τα έσοδα
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φω-
τισµού των οικείων δήµων και αποδίδονται στον δικαιού-
χο Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 43
του ν. 3979/2011. Σε περίπτωση µη υποβολής του αιτή-
µατος από το Φορέα προς τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό
πάροχο, ο οικείος Δήµος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το
ποσό στο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση καθυστέρη-
σης καταβολής από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού τριµηνιαίας δόσης
του οικείου ποσού πέραν του ενός (1) µηνός, το οφειλό-
µενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, µε-
τά από αίτηµα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται
σε αυτούς, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
τους, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε
περίπτωση που οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δεν αποδί-
δουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέ-
λους καθαριότητας και φωτισµού που αναλογεί στο Φο-
ρέα, τότε µε αίτηµα του τελευταίου, που υποβάλλεται
στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Ειδικότερα ζητήµατα αναφορικά µε
τον τρόπο υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών, κα-
θώς και τον τρόπο απόδοσής τους δύναται να ρυθµίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, έπειτα από σχετική εισήγηση και σύµφωνη
γνώµη του Φορέα.

Άρθρο 12
Ανταποδοτικά τέλη

Για τις ανάγκες του παρόντος, ως ανταποδοτικά τέλη
νοούνται τα παρακάτω:
Α. Χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινό-

χρηστων χώρων
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη γε-

νική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται υπέρ του Φορέα η επι-
βολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς
ή πρόσκαιρα πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες, και εν γένει
κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών, τα ο-
ποία ευρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου, µη συ-
µπεριλαµβανοµένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασί-
νου και Αναψυχής (εφεξής ΜΠΠΑ). 

2. Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων µετά
της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδο-
µών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, στοές
και το υπέδαφος αυτών και αποτµήσεις γωνιών οικοδο-
µικών τετραγώνων, που αποτελούν προεκτάσεις πεζο-
δροµίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Στο πεδίο ε-
φαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν ε-
µπίπτουν οι «χώροι πρασίνου» εντός του ΜΠΠΑ, οι οποί-
οι µόνο εξ αποτελέσµατος προορίζονται προς κοινή χρή-
ση.
Β. Ανταποδοτικά τέλη φωτισµού και καθαριότητας
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη γε-

νική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται η αποκλειστική επιβο-
λή τέλους βάσει άρθρων 21 και 22 του β.δ. της 24.9-
20.10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτή-
των» (Α΄ 171) και του άρθρου 17 του ν. 1080/1980

4



(Α΄246) υπέρ του Φορέα, προκειµένου να µπορεί ο τε-
λευταίος να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής
των απορριµµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση των
δαπανών ηλεκτροφωτισµού. Στα ως άνω τέλη περιλαµ-
βάνονται οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελ-
τίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας.

2. Το ως άνω ενιαίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), τέλος αντιστοιχεί στις δαπάνες
καθαριότητας, εγκαταστάσεων, συντήρησης και ηλεκτρι-
κής ενέργειας προς φωτισµό των κοινοχρήστων χώρων.
Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου δεν εµπίπτει ο «φόρος επί των ηλεκτροδοτουµέ-
νων χώρων, των χρησιµοποιουµένων ή προοριζοµένων
διά κατοικίαν ή διά άσκησιν επαγγέλµατος» του άρθρου
10 του ν. 1080/1980.

Άρθρο 13
Οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος Φορέα

1. Στο Φορέα λειτουργεί τριµελής Εξελεγκτική Επιτρο-
πή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και αποτε-
λείται από δύο (2) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Φορέα, τα οποία υποδεικνύονται από το Φορέα, και ένα
(1) µέλος που ορίζεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», και
δεν συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο. Η Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή ελέγχει ανά µήνα την πορεία των οικονοµι-
κών µεγεθών του Φορέα. Ο τακτικός οικονοµικός και δια-
χειριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται µε τη διαδι-
κασία που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις περί Σώ-
µατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την συνδροµή
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συµπίπτει µε το η-
µερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει
από την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης του
Καταστατικού του Φορέα στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους
της πρώτης δηµοσίευσης.

3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγ-
χο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα µέ-
χρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείρι-
ση και τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έ-
ληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα στον Υπουργό Οικο-
νοµικών.

4. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά οποτεδή-
ποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα.

Άρθρο 14
Απαλλαγές και Προνόµια Φορέα

1. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτή-
σεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος
που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λει-
τουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέ-
λος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του
Δηµοσίου µε εξαίρεση το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και κληρονοµίας.

2. Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πι-
στωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστι-
κής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η επι-

στροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ηµε-
ρών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επι-
στροφή του Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 15
Μεσολάβηση και διαιτησία 

συλλογικών εργατικών διαφορών

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27)
η φράση «εξετάζει την οικονοµική κατάσταση και εξέλι-
ξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστη-
ριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά»
αντικαθίσταται από τη φράση «εξετάζει την οικονοµική
κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η
συλλογική διαφορά και την εξέλιξη της αγοραστικής δύ-
ναµης του µισθού».

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου
15 του ν. 1876/1990 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη α-
πόφασή του, να απόσχει από την υποβολή πρότασης
τάσσοντας προθεσµία στα µέρη για συνέχιση των δια-
βουλεύσεων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
τρεις (3) ούτε µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες
και η οποία δύναται να παραταθεί µε συµφωνία των µε-
ρών. Το δικαίωµα του προηγούµενου εδαφίου παρέχεται
άπαξ στον µεσολαβητή. Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε
συµφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που τέθη-
κε, ο µεσολαβητής κοινοποιεί στα µέρη αιτιολογηµένη
πρόταση µεσολάβησης µε τα στοιχεία που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.» 

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) από οποιοδήποτε µέρος αποδέχτηκε την πρόταση
του µεσολαβητή που απέρριψε το άλλο µέρος.»

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 1876/1990 προστίθεται η φράση «, καθώς και την εξέ-
λιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-
νται σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, αιτήσεις µεσολάβησης και αιτήσεις προσφυγής
στη διαιτησία.

Άρθρο 16
Θητεία µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετής» αντικαθί-
σταται από τη λέξη «πενταετής».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετία» αντικα-
θίσταται από τη λέξη «πενταετία».

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη
θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ, το οποίο
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10650/Δ1.1956/9.4.2014,
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΟΔΔ 233), αναδροµικά α-
πό την ηµεροµηνία συγκρότησής του.
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Άρθρο 17
Προνοιακές παροχές

1. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοι-
κητική ηλεκτρονική διαδικασία απονοµής προνοιακών
παροχών σε χρήµα, σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλ-
λουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από
τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) µε τους όρους και προϋποθέσεις
που εφαρµόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βά-
σει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των πα-
ραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ α-
ριθµ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 57).

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσω-
τερικών και Οικονοµικών καθορίζονται κάθε φορά οι πε-
ριοχές, σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότη-
τας ή Δήµου στις οποίες θα επεκτείνεται η ανωτέρω δι-
οικητική ηλεκτρονική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018

1. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του
ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο
ως εξής:

«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρατείνε-
ται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2018 µε τους ό-
ρους και προϋποθέσεις που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 57). Εντός του Ιουλίου 2018 τίθεται σε εφαρµογή η
εν λόγω πιλοτική διαδικασία για τα άτοµα µε αναπηρία
που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξή
τους σε προνοιακές παροχές σε χρήµα από τον ΟΠΕΚΑ
και διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης και εντός του Σεπτεµβρίου 2018 για τα άτοµα
µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση
για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήµα από
τον ΟΠΕΚΑ και διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή Ε-
νότητα Αχαΐας µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στο παρόν άρθρο και στην υπ’ αριθµ. Δ12/Γ.Π.
οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57).»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 του
ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτούντες των προηγούµενων εδαφίων απαλλάσ-
σονται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονο-
µικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση κατα-
βολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829) υπουργική απόφα-
ση.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με όµοια κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε-
σωτερικών και Οικονοµικών, ορίζεται κάθε συµπληρωµα-
τική τεχνική λεπτοµέρεια ή τροποποίηση της ως άνω πι-
λοτικής διαδικασίας.»

Άρθρο 19
Ασφαλιστικές εισφορές

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243),
που προστέθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 4498/2017
(Α΄172), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφά-
λισης των ασφαλισµένων του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε πο-
σοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργο-
δότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδο-
χών του εργαζοµένου.
Από την 1η.6.2019 και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό

της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται
σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτι-
κών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου. Από την
1η.6.2022 το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς ορίζεται
σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3% για τον εργοδότη.»

2. Η εργοδοτική εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 6
του α.ν. 248/1967, όπως προβλέπεται και προσδιο-
ρίζεται σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
Φ20155/25187/Δ16.624/8.5.2018 του Υφυπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β΄ 1582), χρηµατοδοτεί τον κλάδο υγείας του Ορ-
γανισµού, τροποποιούµενης της τελευταίας αναλόγως. 

Άρθρο 20
Υπολογισµός επικουρικής σύνταξης

Μετά το άρθρο 26 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστίθε-
ται άρθρο 26Α το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 26Α

1. Στους ασφαλισµένους για πρώτη φορά, από
1.7.2018 και µετά, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του ΕΔΟΕΑΠ το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολο-
γίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλι-
στικές εισφορές για επικουρική σύνταξη που καταβάλ-
λονται για κάθε ασφαλισµένο, τηρούνται σε ατοµικές
µερίδες. Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα το ποσό της κατα-
βαλλόµενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, δια-
µορφώνεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα που
προκύπτουν από εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας
και β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρ-
µόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το ως
άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας
µεταβολής των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµέ-
νων. Για την αντιµετώπιση πιθανών ελλειµµάτων θα γίνε-
ται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελ-
λειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος µηχανισµός εξισορρό-
πησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή των ει-
σφορών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδή-
ποτε µεταφορά κεφαλαίων από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό. 

2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εφαρµόζονται
τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση οικ.
23123/785/7.6.2016 (Β΄ 1604) «Καθορισµός των τεχνι-
κών παραµέτρων σχετικά µε τις παροχές του Ενιαίου Τα-
µείου Επικουρικής Ασφάλισης», η οποία εκδόθηκε κατ’ ε-
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ξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 42 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει µετά την αντικατάστα-
σή του µε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3. Στους ασφαλισµένους µέχρι 30.6.2018 στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρµόζεται το
διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων εισφορών µε νοητή
κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης από
1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης
αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο α-

σφάλισης έως 30.06.2018, το οποίο υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νό-
µου, και
β) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο α-

σφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζε-
ται σύµφωνα µε το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσ-
διορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
στην υπουργική απόφαση οικ. 23123/785/7.6.2016.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµο-
γή του παρόντος άρθρου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ενσωµατώνονται
στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 26
του παρόντος.»

Άρθρο 21
Αποζηµίωση συµβεβληµένων φορέων που παρέχουν 

υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

1. Ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να µεταβιβάζει πι-
στώσεις στον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, για την αποζηµίωση συµβεβληµέ-
νων µε τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
προνοιακού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρ-
θρου 48 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και του άρθρου 18 της
Φ.90380/25916/3294/2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής
απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει. Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η
εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών του προηγούµε-
νου εδαφίου διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του ΕΟΠΥΥ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονο-
µικών και Υγείας καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφε-
λούµενων, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, οι φορείς-δικαι-
ούχοι της αποζηµίωσης, η διαδικασία µεταβίβασης των
πιστώσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)  αντικαθίσταται ως
εξής:

«γ. Άστεγοι: τα άτοµα που διαβιούν στο δρόµο ή σε α-
κατάλληλα καταλύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων ή
των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων
που λειτουργούν στους Δήµους, δύναται να είναι δικαι-
ούχοι του προγράµµατος.»

2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνει το επίδο-
µα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992 (Α΄ 158), τα µη ανταποδοτικά επιδόµατα α-
ναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονοµι-
κή ενίσχυση που χορηγείται στην περίπτωση γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους πε-
ριέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας
και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδοµα
που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάµει της παρ. 5 του
άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α.
είναι οι εξής:
α) η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γε-

νικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, 
β) η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, 
γ) ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), 
δ) η Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενι-

κού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), 
ε) η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων

(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, 
στ) η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
ζ) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), 
η) οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού

(Δήµοι), 
θ) τα Κέντρα Κοινότητας, 
ι) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ-

ναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170), 
ια) ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού

(Ο.Α.Ε.Δ.) και
ιβ) το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-

οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την

Τεχνική Συνδροµή υλοποίησης του Προγράµµατος «Κοι-
νωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί α-
πό το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορείς υλοποίησης, κατό-
πιν σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων.» 

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι αφορο-
λόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κα-
τάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογί-
ζεται στα εισοδηµατικά όρια και στον τρόπο υπολογι-
σµού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

5. Η παρ. 6 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε πε-
ρίπτωση αρµοδιότητάς του, ρυθµίζονται ο καθορισµός
των δικαιούχων βάσει κριτηρίων εισοδήµατος, περιου-
σίας και διαµονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισµού, κα-
θώς και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγ-
γύης για κάθε ωφελούµενη µονάδα, οι αρµοδιότητες
των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
για την υλοποίηση του Προγράµµατος, οι εξαιρέσεις υ-
παγωγής στο Πρόγραµµα, οι υποχρεώσεις των δικαιού-
χων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της εισοδηµατι-
κής ενίσχυσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η δια-
δικασία ένταξης στο Πρόγραµµα, οι προϋποθέσεις ανα-
στολής και ανάκλησης της πράξης έγκρισης του Κοινω-
νικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυ-
τών, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητικής διαδικα-
σίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα.»

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 966 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182)
προστίθενται τέσσερα εδάφια ως εξής:

«Η δικάσιµος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ο-
ρίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα ε-
ντός οκτώ (8) εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή της
και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτι-
κά εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από τη συζήτηση
της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκοµίσει κατά τη συ-
ζήτηση έκθεση εκτίµησης της αξίας του πράγµατος µε
χρόνο εκτίµησης µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας ορι-
σµού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασµού. Το δι-
καστήριο προκειµένου να καθορίσει τη νέα τιµή πρώτης
προσφοράς λαµβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο απο-
δεικτικό µέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίµησης πιστοποι-
ηµένων εκτιµητών, και παραθέτει τους λόγους µε βάση
τους οποίους διαµόρφωσε τη νέα τιµή.»

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα
(ν. 3588/2007, Α΄ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως ε-
ξής:

«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύ-
στερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιµώντας τα αίτια και
τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πι-
στωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνω-
στός.»

2. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθε-
ται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση περί

της απαλλαγής του µετά την παρέλευση τριών (3) ετών
από την καταχώριση του ονόµατος ή της επωνυµίας του
στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα µητρώα πτωχεύσεων της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 8.»

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από
1.10.2016, καθώς και στις εκκρεµείς, κατά τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για το µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής

Ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδό-
τηση εκδοθείσας, υπ’ αριθµ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υ-
πουργικής απόφασης και του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, µε αρχικό έτος
βάσης υπολογισµού για την πρώτη εφαρµογή του παρό-
ντος το 2018, και για καθένα από τα επόµενα έτη το εκά-
στοτε προηγούµενο έτος. Τα επιτρεπόµενα όρια δαπα-
νών αναπροσαρµόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλει-
στικά βάσει της προβλεπόµενης κατ’ έτος µεταβολής
του πραγµατικού ΑΕΠ σε σταθερές τιµές, όπως αυτή α-
πεικονίζεται στον προϋπολογισµό κάθε έτους. Η κατανο-
µή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα α-
πεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρµογή και
όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανοµή των ορίων της
φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκοµεια-
κής φαρµακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορι-
σθεί µε υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριά-
ντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 

και του π.δ. 312/1992

1. Στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Το ποσοστό συµµετοχής, για τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι µηδέν
τοις εκατό (0%) για τα γενόσηµα φάρµακα.»

2. Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:

«8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8%
επί της λιανικής τιµής των συνταγογραφούµενων φαρ-
µάκων αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστα-
σίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της ε-
πιστροφής που οφείλει το φαρµακείο υπολογίζεται και
επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των ε-
κτελεσµένων συνταγών και συµψηφίζεται µε οφειλές
του ΕΟΠΥΥ προς το φαρµακείο για την εκτέλεση των
συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται
να αναπροσαρµόζεται για τα επόµενα έτη το ποσοστό ε-
πιστροφής, ο τρόπος υπολογισµού του και να ρυθµίζο-
νται τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της ως άνω διά-
ταξης.»
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3. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 1
του άρθρου 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) προστίθεται
φράση ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθο-
ρίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεµάτων γενοσή-
µων φαρµάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφεί-
λουν να διαθέτουν τα φαρµακεία.»

Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως

και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής

1. Τα οπτικά – γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από
µη συµβεβληµένο ιδιώτη πάροχο και αποζηµιώνονται
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, πα-
ρέχονται κατόπιν προηγούµενης γνωµάτευσης πιστοποι-
ηµένου ιατρού - οφθαλµιάτρου και κατόπιν ιατρικού ε-
λέγχου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού.
Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βε-
βαίωση ως παράρτηµα της γνωµάτευσης, µε µοναδικό α-
ριθµό, η οποία προσδιορίζει το, προς αποζηµίωση, δικαι-
ούµενο ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΥ, και η
οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά από το αρµόδιο διοικη-
τικό όργανο του ΕΟΠΥΥ και παραδίδεται στον δικαιούχο
περίθαλψης, προκειµένου να την υπογράψει και στη συ-
νέχεια να την καταθέσει σε κατάστηµα οπτικών, που λει-
τουργεί νόµιµα και να λάβει την παροχή που δικαιούται.
Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζηµιώνεται
απευθείας από τον Οργανισµό στον πάροχο οπτικών ει-
δών κατόπιν προσκόµισης από τον τελευταίο της ιατρι-
κής γνωµάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του
παραστατικού πώλησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ι-
σχύει. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των
χορηγούµενων ειδών είναι µικρότερης αξίας από το βε-
βαιούµενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το
αντίτιµο της πραγµατικής τιµής πώλησης της παροχής. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότα-
σης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζε-
ται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. Το εξαµηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης
του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές του παρόντος άρθρου υπά-
γεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το ύψος αυτού προσδιορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά
και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς
τους δικαιούχους περίθαλψης από µη συµβεβληµένους
µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. Κάθε
διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται. 

Άρθρο 28
Τροποποίηση του  άρθρου 52 του ν. 4430/2016

Μετά το έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:

«Δήλωση αρνήσεως του προηγούµενου εδαφίου, η ο-
ποία ανακαλείται εγγράφως από τον πάροχο, µέχρι τις
29.6.2018, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα.»  

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), αντικαθίσταται ως
εξής: 

«δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτοδικαίως συµψηφίζει τα παραπά-
νω ποσά µε ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Άδει-
ας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων από
την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις
ανάγκες των φαρµακείων του.»

Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Για τη διενέργεια των οριζόµενων στο άρθρο 8 του
ν. 4369/2016 διαδικασιών επιλογής που αφορούν το
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προ-
µηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του άρθρου 21 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αρµόδιο ορίζεται το Α΄ Τµήµα του
Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του
άρθρου 10 του ν. 4369/2016, όπως συστάθηκε µε την υ-
πουργική απόφαση υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/2017
(Β΄ 4125) και τροποποιήθηκε µε την υπουργική απόφαση
υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8668/2018 (Β΄ 773).

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011

Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στις Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) µπο-
ρεί να αναπτύσσεται µία ή περισσότερες ειδικότητες εκ
των προβλεποµένων στις αποφάσεις της παραγράφου
5.»

Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90

του ν. 4368/2016

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέ-
µπτο εδάφιο ως εξής: 

«Στα πλαίσια των προηγούµενων εδαφίων δηµιουργεί-
ται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δα-
πάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Ο δικαιούχος περί-
θαλψης έχει άµεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον α-
φορούν, κατόπιν προηγούµενης πιστοποίησής του που
διενεργείται από εξουσιοδοτηµένους φορείς, και δυνα-
τότητα αµφισβήτησης αυτών σε περίπτωση µη πραγµα-
τοποιήσεώς τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων υπό-
κειται σε κατάλληλα και ειδικά µέτρα για την προστασία
των δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώ-
πων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σύµφωνα µε το Γε-
νικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων (Κανονι-
σµός ΕΕ 679/2016) και αποσκοπεί στην πραγµατική πα-
ροχή υγειονοµικής περίθαλψης, στην πραγµατική πρό-
σβαση όλων σε αυτήν, στη διασφάλιση των πόρων που
διατίθενται για την υγειονοµική περίθαλψη, τον έλεγχο
των δαπανών και την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση
της υγειονοµικής περίθαλψης. Η επεξεργασία δεδοµέ-
νων σχετικών µε την υγεία για λόγους δηµόσιου συµφέ-
ροντος δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την επεξερ-
γασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους
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σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές
εταιρείες και τράπεζες.»

Άρθρο 33
Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών 

1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων
εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωµή δαπάνες
των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβο-
λών φαρµακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρ-
µακο, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και όχι σε
έντυπη µορφή, στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΟΠΥΥ.
Οµοίως, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις
αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για
την πληρωµή της δαπάνης χρηµατικά εντάλµατα (Χ.Ε.),
για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόµε-
νες περιπτώσεις και τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα. Τα
δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εκδίδονται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (Β΄
1317/2012) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

2. Για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των ανω-
τέρω δαπανών των ιδιωτών παρόχων υγείας υποβάλλο-
νται µηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τι-
µολόγιο, σύµφωνα µε το άρθρο  14 του ν. 4308/2014
(Α΄251), β) τα απαιτούµενα ηλεκτρονικά παραστατικά α-
νά κατηγορία δαπάνης, ψηφιακά υπογεγραµµένα στο
σύνολό τους από τον ιδιώτη πάροχο, γ) πιστοποίηση της
συναίνεσης και παρουσίας του ασφαλισµένου µε χρήση
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου αυτή προ-
βλέπεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
910/2014 της ΕΕ και δ) υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπο-
γεγραµµένη, µε την οποία δηλώνεται η ακρίβεια του συ-
νόλου των υποβληθέντων στοιχείων, το γεγονός ότι το
σύνολο των υποβληθέντων πράξεων και υπηρεσιών ε-
κτελέσθηκαν σύµφωνα µε τον ΕΚΠΥ και τις συµβατικές
του υποχρεώσεις και µε την οποία βεβαιώνεται η ανάλη-
ψη υποχρέωσης του παρόχου για ασφαλή τήρηση του
φυσικού αρχείου για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών
και προσκόµισή του στον Οργανισµό, εφόσον ζητηθεί.
Αµφότερα τα υπό β΄ και γ΄ στοιχεία πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές του άρθρου 15 του ν. 4308/2014. Τα δι-
καιολογητικά τηρούνται σε φυσική µορφή από τις οικείες
οικονοµικές υπηρεσίες των παρόχων και τίθενται στη
διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του
κατασταλτικού ελέγχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του
προηγούµενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισµό
και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και υπάγεται στο εννοιολογικό πεδίο της περίπτωσης α΄
του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.

3. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται
στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται σε µηνιαία βάση από δείγµα πα-
ρόχων σε ποσοστό, όχι κατώτερο του 1% του συνόλου
αυτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
προσκοµισθεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούµενο φυσικό αρχείο,
η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζηµιώνε-
ται. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης
του παρόντος άρθρου ανά κατηγορία παρόχων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η απόφαση του α-
νωτέρω εδαφίου για την πρώτη κατηγορία παρόχων, θα
δηµοσιευθεί εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση

του παρόντος. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η οποία
θα ληφθεί το αργότερο εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την πιλοτική εφαρµογή του παρόντος. 

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Άρθρο 34
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Ως βιβλίο νοείται, για την εφαρµογή του παρόντος
Τµήµατος, πέραν της έντυπης έκδοσης, το CD-ROM, το
DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρ-
χείου) που αναπαράγει το περιεχόµενο συγκεκριµένου
βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).

2. Ως εκδότης νοείται, για την εφαρµογή του παρό-
ντος Τµήµατος, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκ-
δίδει βιβλία στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα ή που
εκδίδει βιβλία στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και
τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται
και σε βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδό-
τη που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έ-
χουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογα-
ριασµό του εκδότη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζο-
νται σε µεταχειρισµένα και ελαττωµατικά βιβλία.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζο-
νται στον καθορισµό τιµής βιβλίου µετά την παρέλευση
δεκαοκτώ (18) µηνών από την πρώτη έκδοσή του, µε επι-
φύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του παρό-
ντος.  

6. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζο-
νται στην τιµή διάθεσης βιβλίων στον συγγραφέα τους,
στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νοµικό πρόσωπο
που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστηµο-
νικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό,
καθώς και στις επαγγελµατικές οργανώσεις συγγραφέ-
ων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βι-
βλίων δεν γίνεται µε σκοπό την εµπορική τους εκµετάλ-
λευση. 

Άρθρο 35
Καθορισµός τιµής βιβλίου

1. Ο εκδότης οφείλει να καθορίζει την τιµή διάθεσης
του βιβλίου του και τις ενδεχόµενες πρόσθετες παροχές
που µπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενηµε-
ρώνει για τα ανωτέρω όσους προµηθεύονται αντίτυπα
του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.

2. Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον
ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο:
α. σε τιµή που υπερβαίνει την τιµή που καθορίστηκε α-

πό τον εκδότη ή 
β. σε τιµή που είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό

(90%) της τιµής αυτής.
3. Κατά τη διάθεση του βιβλίου, ο εκδότης δεν προ-

βαίνει σε προσφορά προσθέτων παροχών, αν αυτές δεν
καθορίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2. Α-
παγορεύεται επίσης η διαφήµιση παροχών που δεν κα-
θορίζονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. 
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4. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι
εγκατεστηµένη σε απόσταση µεγαλύτερη των πενήντα
(50) χιλιοµέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέ-
µενου βιβλίου, η διάθεσή του µπορεί να γίνεται σε τιµή
που υπερβαίνει έως και πέντε τοις εκατό (5%) την καθο-
ρισµένη από τον εκδότη τιµή διάθεσης στο κοινό. 

5. Ο εκδότης µπορεί να αναπροσαρµόζει την τιµή διά-
θεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή, ο-
φείλει να ενηµερώσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για
την αναπροσαρµογή της τιµής όσους προµηθεύονται ή
έχουν προµηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή
τους στο κοινό.

6. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προµηθεύονται ή έ-
χουν προµηθευτεί αντίτυπα βιβλίου για περαιτέρω διάθε-
ση τους στο κοινό υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τι-
µή:
α. που δεν υπερβαίνει τη νέα τιµή που καθορίστηκε α-

πό τον εκδότη, 
β. που δεν είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό

(90%) της τιµής αυτής.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει µετά την παρέλευση δεκα-

πέντε (15) ηµερών από την ηµέρα που το φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τα βιβλία στο κοινό, έλα-
βε γνώση του ανακαθορισµού της τιµής.

7. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της τιµής διάθεσης
του βιβλίου σε ύψος χαµηλότερο της τιµής που είχε αρ-
χικά καθοριστεί ο εκδότης οφείλει: 
α. είτε να καταβάλει, ως αποζηµίωση, στα φυσικά ή νο-

µικά πρόσωπα της παραγράφου 6 τη διαφορά ανάµεσα
στην παλαιά και στη νέα τιµή επί τον αριθµό των αδιάθε-
των αντιτύπων, 
β. είτε να δεχθεί την επιστροφή των αδιάθετων αντιτύ-

πων στην τιµή στην οποία έγινε η προµήθεια των αντιτύ-
πων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίτυπα δεν φέρουν
φθορές και αλλοιώσεις.
Η επιλογή µεταξύ της αποζηµίωσης ή της επιστροφής

των αδιάθετων αντιτύπων, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
α΄ και β΄ γίνεται από τον εκδότη των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 34. 

8. Δεν θεωρείται υπέρβαση, της καθορισµένης από τον
εκδότη τιµής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό, η αµοιβή
για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται στο
κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

9. Σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου, η τιµή διά-
θεσής του στο κοινό δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του
ογδόντα τοις εκατό (80%) της καθορισµένης από τον εκ-
δότη τιµής διάθεσης, επί δώδεκα (12) µήνες. Το χρονικό
διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών ξεκινάει:
α. είτε µετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από

την πρώτη έκδοση, όταν η ανατύπωση συντελείται πριν
τη συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών από την πρώ-
τη έκδοση, 
β. είτε από την ηµεροµηνία της πρώτης ανατύπωσης,

όταν αυτή συντελείται µετά τη συµπλήρωση των δεκαο-
κτώ (18) µηνών από την πρώτη έκδοση.

10. Σε περίπτωση που το βιβλίο επανεκδοθεί µε σηµα-
ντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη µε διαφορετικό Διε-
θνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (ISBN), οι παράγραφοι 1 έ-
ως 9 εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πα-
ρέλθει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την
ηµεροµηνία κατά την οποία τα αντίτυπα του βιβλίου που
διέθεσε ο εκδότης εξαντλήθηκαν. Τεκµήριο για αυτό α-
ποτελεί η σχετική δήλωση του εκδότη στη βάση δεδοµέ-
νων κυκλοφορούντων βιβλίων «Βιβλιονέτ». 

11. Όλα τα βιβλία που τίθενται στην αγορά θα πρέπει
να φέρουν αναγραφή του µήνα και του έτους της τρέ-
χουσας έκδοσης. Σε περίπτωση ανατύπωσης ή επανέκ-
δοσης, εκτός των όσων ορίζονται στο προηγούµενο εδά-
φιο, τα βιβλία θα πρέπει να φέρουν επίσης τον αύξοντα
αριθµό της, καθώς και το µήνα και έτος της πρώτης έκ-
δοσης. Σε περίπτωση µη αναγραφής του µήνα έκδοσης,
λογίζεται ως µήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της
έκδοσης του βιβλίου.

Άρθρο 36
Επιβολή κυρώσεων

1. Για τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 και 11 του άρθρου 35 επιβάλλονται οι διοικητικές κυ-
ρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173). 

2. Η διαδικασία επιβολής προστίµων διενεργείται κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του ν. 4177/2013.

3. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται κατά την
παράγραφο 1 εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών.

Άρθρο 37
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών
ρυθµίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της
τιµής διάθεσης του βιβλίου, οι αρµόδιες αρχές για τον έ-
λεγχο των παραπάνω, η διαδικασία πραγµατοποίησης
αυτού, το ύψος του προστίµου που επιβάλλεται για κα-
θεµία από τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9 και 11 του άρθρου 35, καθώς και κάθε αναγκαία για
την εφαρµογή της διάταξης της παρούσας λεπτοµέρεια.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να κα-
θορίζονται χρονικά διαστήµατα, που συνολικά δεν υπερ-
βαίνουν τις δεκαπέντε (15) ηµέρες ετησίως, κατά τα ο-
ποία δεν θα ισχύουν οι κανόνες τιµολόγησης του άρθρου
35 του παρόντος. 

Άρθρο 38
Μεταβατική διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται
στα βιβλία που θα εκδοθούν µετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Όσα βιβλία, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, υπάγονταν σε καθεστώς ενιαίας τιµής βιβλίου, µε
βάση τις καταργούµενες διατάξεις του άρθρου 39, εφε-
ξής υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του πα-
ρόντος νόµου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από
την πρώτη έκδοσή τους ή µέχρι την ηµεροµηνία πραγµα-
τοποίησης ανατύπωσης ή επανέκδοσης. Σε περίπτωση
µη αναγραφής του µήνα πρώτης έκδοσης, λογίζεται ως
µήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του
βιβλίου.

3. Τα βιβλία που ανατυπώνονται υπάγονται στην παρά-
γραφο 9 του άρθρου 35 µόνο εφόσον η πρώτη έκδοση
πραγµατοποιείται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου.

4. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν τη δηµοσίευση
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του παρόντος νόµου, σε περίπτωση επανέκδοσής τους
µε σηµαντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη µε διαφορε-
τικό Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (ISBN), µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υπάγονται στην παρά-
γραφο 10 του άρθρου 35.

Άρθρο 39
Καταργούµενες διατάξεις

Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), η υποπε-
ρίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παρ. ΣΤ΄ του
πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και η παρ. 5 του
άρθρου 186 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και κάθε
άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος
Τµήµατος. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Το έβδοµο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης
ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρ-
θρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) και µε την παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75), αντικαθίστανται ως
εξής:

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους
εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έ-
ως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος
2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέω-
σης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας,
για το έτος 2017 και το πρώτο τρίµηνο του έτους 2018
στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου
2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), από την 1η Ια-
νουαρίου 2019 στο πενήντα τοις εκατό (50%) και από
την 1η Ιανουαρίου 2020 στο τριάντα τοις εκατό (30%)
της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθο-
δολογίας. Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το
ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασµα
του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυν-
δεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου, που τυχόν θα προ-
κύψει, λαµβανοµένου υπόψη ειδικού αποθεµατικού α-
σφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδοµήντα εκατοµ-
µυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δηµοσιευµένου
δελτίου του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου µε εκκαθάρι-
ση µηνός Δεκεµβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά
το επόµενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον
Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαρια-
σµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµα-
τος και Δικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσµα-
τος και κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια καθορίζονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 προστίθεται φράση ως εξής: 

«, µε την επιφύλαξη της διάθεσης του ετήσιου σωρευ-
τικού απολογιστικού πλεονάσµατος του Ειδικού Λογα-
ριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστή-

µατος και Δικτύου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύµ-
φωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της
παρούσας.»

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. Α2 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγούµε-
νου εδαφίου ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%).» 

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 55 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) και το άρθρο 400
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούµε-
νου εδαφίου ανέρχεται µέχρι το ποσό των πενήντα εν-
νέα εκατοµµυρίων (59.000.000) ευρώ και για το έτος
2020 µέχρι το ποσό των εξήντα οχτώ εκατοµµυρίων
(68.000.000) ευρώ. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πί-
στωση.»

Άρθρο 42
Αναπροσαρµογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
προς δηµοπράτηση µέσω δηµοπρασιών πώλησης 
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 

µε φυσική παράδοση

1. Με την έγκριση των όρων των πράξεων απόσχισης
και των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη δηµοσίευση
των πράξεων αυτών σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4533/2018 (Α΄75), καθώς και µε τη δηµοσίευση
της προκήρυξης του διαγωνισµού της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 4533/2018, οι ποσότητες που τυχόν ορίζονται
προς δηµοπράτηση, µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 135 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), µειώνονται κατά πενήντα ποσοστι-
αίες µονάδες (50%). 

2. Με την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων αγορα-
πωλησίας µετοχών (share purchase agreements) της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, ο µηχανισµός α-
ναπροσαρµογής των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016
καταργείται.

3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούµε-
νων πράξεων για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος µε σκοπό
την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ.
7 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, το ποσοστό της υποπε-
ρίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
135 του ν. 4389/2016 µειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες
µονάδες (9%).

4. Η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. εντός του Ιανουαρίου 2019 υποβάλλει
στη ΡΑΕ εισήγηση για την τροποποίηση του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 140 του
ν. 4389/2016, και του Κανονισµού της, εφόσον αυτό α-
παιτείται, προκειµένου ο σχετικός µηχανισµός πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυ-
σική παράδοση µε την έναρξη λειτουργίας των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ι-
σχύει, να είναι συµβατός µε την οργάνωση και λειτουρ-
γία των ανωτέρω Αγορών, ιδίως όσον αφορά τις δηλώ-
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σεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσµιακών προϊόντων
στο σύστηµα δήλωσης προγραµµάτων της Ε.Χ.Ε. Α.Ε και
τις υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπη-
σης των µερών.

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας 

της σύµβασης ναύλωσης

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), και η περίπτω-
ση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014, καταρ-
γούνται από 1.11.2018.

ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976 

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 393/1976 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων εκδρο-
µών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά
από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας µε ιδιόκτη-
τα ή µισθωµένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά µετα-
φορικά µέσα.»

ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

Άρθρο 45
Ορισµοί

1. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου
2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρί-
ου 2017».

2. Στην περίπτωση ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντι-
καθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».

3. Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 αντικαίσταται ως εξής: 

«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η
Δεκεµβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δε-
κεµβρίου 2017, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθε-
σµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 4.»

Άρθρο 46
Πεδίο εφαρµογής

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντι-
καθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 η ηµερο-
µηνία «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίσταται µε την η-
µεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017».

3. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο πιστωτής ενηµερώνει την Ειδική Γραµµατεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία προώθησης της αίτησης για
την ολοκλήρωση ή µη της διαπραγµάτευσης και σε κατα-
φατική περίπτωση για την επίτευξη ή µη συµφωνίας µε
τον οφειλέτη. Αν η διαπραγµάτευση ολοκληρωθεί µετά
την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου, ο πιστωτής
ενηµερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. µέσα σε έναν (1) µήνα από την
ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ή
µη συµφωνίας.»

4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017
προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόµενες µε τις
µικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνολικού χρέους ή το ποσό των
20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συµµετέχουν
στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και
δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

Άρθρο 47
Ρύθµιση οφειλών οµόρρυθµων εταίρων

Μετά το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι οµόρρυθµοι εταίροι οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρίας µπορούν να ζητήσουν τη ρύθµιση και του συνό-
λου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν
να ρυθµιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιο-
κτήτες ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η αί-
τηση περιέχει ως προς αυτούς το σύνολο των στοιχείων
και συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών
του άρθρου 5 και οι περιορισµοί των παραγράφων 3 και 5
του άρθρου 2 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του ο-
µόρρυθµου εταίρου, ενώ οι περιορισµοί της παραγράφου
1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 κρίνονται µε βάση το
πρόσωπο της εταιρίας. Για την εταιρία και τους οµόρρυθ-
µους εταίρους της, που ζητούν ρύθµιση και του συνόλου
των δικών τους οφειλών ακολουθείται, κατά το δυνατόν,
ενιαία διαδικασία υπό τον ίδιο συντονιστή. Η απαρτία υ-
πολογίζεται χωριστά για κάθε συνοφειλέτη. Οι προτά-
σεις ρύθµισης υποβάλλονται χωριστά για τον κάθε συνο-
φειλέτη και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για τη µία
πρόταση δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της ψη-
φοφορίας για τις λοιπές προτάσεις. Ο συντονιστής δικαι-
ούται πλήρη αµοιβή για κάθε οµόρρυθµο εταίρο που ζη-
τεί ρύθµιση του συνόλου των δικών του οφειλών.» 

Άρθρο 48
Περιεχόµενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4469/2017, µετά τη φράση «των οφειλόµενων ποσών
ανά πιστωτή» προστίθεται η φράση «, της ηµεροµηνίας,
αναφορικά µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κά-
θε οφειλής,».

2. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής: 
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«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται ο κα-
τάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 8. Με
την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
προβλέπεται ότι ορισµένα από τα δικαιολογητικά απαι-
τούνται µόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς
και ότι ορισµένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται υπο-
χρεωτικά µαζί µε την αίτηση, αλλά µπορούν να υποβλη-
θούν το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγµάτευσης.»

Άρθρο 49
Συντονιστής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθε-
ση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της δια-
δικασίας από το µητρώο συντονιστών που τηρείται στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Προτιµάται συντονιστής µε έδρα εντός της
Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του
ο οφειλέτης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ως συντονιστή του ί-
διου προσώπου σε περισσότερες από µία αιτήσεις, αν
προηγουµένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορι-
σµού των λοιπών εγγεγραµµένων στο µητρώο της παρα-
γράφου 1 µε έδρα την Περιφέρεια, εντός της οποίας
λαµβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης ο-
φειλών.»

Άρθρο 50
Διαδικασία διαπραγµάτευσης

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Αν µετά την εξέταση των προσκοµισθέντων εγγρά-
φων παραµένει αδικαιολόγητη απόκλιση, που υπερβαίνει
το ένα πέµπτο της συνολικής οφειλής προς ρύθµιση, τό-
τε ο συντονιστής ζητά από τον οφειλέτη και τον πιστωτή
πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτη-
σης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών».

2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προστίθε-
ται παράγραφος 18 ως εξής: 

«18. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών µπορούν να ρυθµίζο-
νται λεπτοµερειακά θέµατα της διαδικασίας ελέγχου
πληρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγµά-
τευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσµίες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή στο άρθρο 7. Με την
απόφαση αυτή µπορεί ιδίως:

1) να καθορίζεται διαδικασία συµπλήρωσης των στοι-
χείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλµά-
των της,

2) να ορίζονται προθεσµίες για συγκεκριµένες ενέρ-
γειες, όταν τέτοιες προθεσµίες δεν ορίζονται στο νόµο,

3) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθε-
σµίας σε συγκεκριµένη περίπτωση, όταν η µη τήρησή
της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν µπορεί να ε-
λέγξει το µέρος που ζητά την παράταση,

4) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης
µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλεί-
ψεις ή σφάλµατα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής

τους δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των στοι-
χείων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα· στην περίπτωση
αυτή ο συντονιστής που διορίστηκε για τη διαγραφόµενη
αίτηση διατηρεί την ιδιότητά του και για τη νέα αίτηση,
χωρίς να δικαιούται νέα αµοιβή, ενώ η προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 υπολογίζεται από την ηµε-
ροµηνία αποστολής της πρόσκλησης στα πλαίσια της αρ-
χικής αίτησης,

5) να προβλέπεται δυνατότητα και διαδικασία για την
παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεµή αίτηση· στην περί-
πτωση αυτή δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης α-
πό τον ίδιο οφειλέτη.»

Άρθρο 51
Αµοιβή του συντονιστή

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθορίζεται το ύψος της αµοι-
βής του συντονιστή. Η αµοιβή µπορεί να κλιµακώνεται α-
νάλογα µε την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως µικρής
ή µεγάλης επιχείρησης ή ανάλογα µε την πρόοδο της
διαδικασίας. Η απόφαση αυτή µπορεί να προβλέπει ότι ε-
φαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.»

Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 ο αριθ-
µός «εβδοµήντα (70)» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «ε-
νενήντα (90)».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής: 

«1α. Κατά το χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 α-
ναστέλλεται και κάθε διοικητικό µέτρο, το οποίο επιβάλ-
λεται, αυτοδικαίως ή µε πράξη της Διοίκησης, ως συνέ-
πεια της µη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων ζητεί-
ται η ρύθµιση και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή
λειτουργίας της επιχείρησης.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φρά-
ση «την παράγραφο 1» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις
παραγράφους 1 και 1α».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φρά-
ση «της παραγράφου 1» αντικαθίσταται µε τη φράση
«των παραγράφων 1 και 1α».

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί η Διοίκηση να δια-
τάξει την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγρά-
φου 1α.»

Άρθρο 53
Συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 διαγρά-
φεται η φράση «, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 9».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του
ν. 4469/2017, µετά τη φράση «Στις περιπτώσεις της πα-
ρούσας παραγράφου,» προστίθεται η φράση «και εφό-
σον συµµετέχουν ιδιώτες πιστωτές,».

3. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 15 του
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ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και

υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον
η πρώτη δόση της ρύθµισης δυνάµει αυτής, β) έχουν ε-
ξοφληθεί ή τακτοποιηθεί µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή
είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οι µη υπα-
γόµενες στη σύµβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί ό-
λες οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 14, µετά από αίτηση του
οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κα-
τασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βά-
ρος του οφειλέτη δεν καταλαµβάνουν µελλοντικές απαι-
τήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από το ε-
άν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόµενες ή µη στη
σύµβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά
απαιτήσεων που γεννώνται µετά την ως άνω γνωστοποί-
ηση, αποδεσµεύονται και αποδίδονται κατά νόµο, ενώ
ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδί-
δονται στο Δηµόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύµβα-
ση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις
έννοµες συνέπειές τους, αναφορικά µε τις µελλοντικές
απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον
τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώµατα ή αξιώσεις τρίτων
δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δηµοσίου.
Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί
αποκλειστικά για οφειλές υπαγόµενες στη σύµβαση, αί-
ρονται µετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξο-
φληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δηµόσιο πο-
σού της σύµβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδα-
φίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο δεν επι-
στρέφονται.»

4. Στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, µετά
τη φράση «της παραγράφου 8 του άρθρου 9,» προστίθε-
ται η φράση «των παραγράφων 1, 1α, 2 και 5 του άρθρου
13,».

5. Στο άρθρο 11 του ν. 4469/2017 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Όταν το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
προτείνει εµπειρογνώµονα, αυτός επιλέγεται από µη-
τρώο εµπειρογνωµόνων που συστήνεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονο-
µικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η
διαδικασία εγγραφής στο µητρώο, ο τρόπος επιλογής
των εµπειρογνωµόνων από αυτό, τυχόν ασυµβίβαστα,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της πα-
ρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 54
Ηλεκτρονική πλατφόρµα εξωδικαστικού 

µηχανισµού ρύθµισης οφειλών

Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας εξωδικαστι-
κού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών µπορούν να υποβάλ-
λονται και να προωθούνται αιτήσεις οφειλετών, που υπά-
γονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15, για διµερή
ρύθµιση των οφειλών τους είτε προς το Δηµόσιο είτε
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς χρηµατο-
δοτικούς φορείς. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικα-
σία κατά το προηγούµενο εδάφιο παρέχεται από τον ο-
φειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον πιστωτή, επεξεργα-

σία και διασταύρωση από αυτόν των δεδοµένων του, τα
οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά
έγγραφα για τους σκοπούς της διαδικασίας ρύθµισης ο-
φειλών. Η άδεια του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγε-
ται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσε-
ων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 και του φορολογι-
κού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.»

Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την έναρξη ι-
σχύος του. 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 46, τα άρθρα 50
και 52 και οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 έ-
χουν άµεση εφαρµογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρε-
µείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 εφαρµόζεται και σε
συµβάσεις αναδιάρθρωσης που υπογράφτηκαν πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, µπο-
ρούν να επανυποβληθούν, εφόσον συµπεριλαµβάνουν ο-
φειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθµισης µε
το άρθρο 45 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 46. Μετά
την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ.
18 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, που προστίθεται µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 50, µπορούν οι οφειλέτες
εκκρεµών αιτήσεων να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτη-
σης µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, προκειµένου να
συµπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδε-
κτικές ρύθµισης µε τα άρθρα 45 έως 47. 

5. Οµόρρυθµοι εταίροι εταιριών, οι οποίες πριν την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος υπέβαλαν αίτηση, εκκρεµή ή
περατωθείσα, µπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση
για ρύθµιση των δικών τους οφειλών. Στην περίπτωση
αυτή οι περιορισµοί των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου
2 του ν. 4469/2017 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του
οµόρρυθµου εταίρου, ενώ οι περιορισµοί της παρ. 1 του
άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 κρίνονται µε
βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές
η διαδικασία δεν απαιτείται να είναι ενιαία ούτε είναι α-
παραίτητος ο διορισµός του ίδιου συντονιστή. 

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως αυτή
αντικαθίσταται µε το άρθρο 51, εξακολουθεί να εφαρµό-
ζεται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως ί-
σχυε πριν την αντικατάστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)

Άρθρο 56
Πεδίο εφαρµογής

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η αποδοχή υπερχρεωµένης κληρονοµίας από τους
νόµιµους µεριδούχους του αρχικού οφειλέτη, ακόµα κι
αν γίνεται εν γνώσει της υπερχρέωσης, δεν συνιστά από
µόνη της και χωρίς τη συνδροµή άλλων περιστάσεων δό-
λια περιέλευση σε αδυναµία πληρωµής χρηµατικών ο-
φειλών».
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Άρθρο 57
Διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτή-
µατος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καµία οι-
κονοµική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των ο-
φειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να αναφέ-
ρεται µε ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόµενο κα-
τά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθµός και η ηµερο-
µηνία σύναψης της δανειακής σύµβασης, εφόσον είναι
διαθέσιµα, το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή,
καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευ-
ταίας ενήµερης δόσης».

Άρθρο 58
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως ε-
ξής: 

«γ) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιο-
δήποτε πιστωτικό ίδρυµα, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδα-
πή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους
πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνη-
ση των τραπεζικών του λογαριασµών και των λοιπών
τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του
άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α΄ 270) για τη χρονική πε-
ρίοδο από πέντε (5) έτη πριν την άσκηση της αίτησης έ-
ως την ηµέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει
άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η
αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικα-
στικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξερ-
γασία και ανταλλαγή των δεδοµένων που κατέχουν ή
λαµβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
δ) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτω-

χευτική ικανότητα».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010

προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφί-

ου, η γραµµατεία ελέγχει αν από τα συνυποβαλλόµενα
έγγραφα προκύπτει εισόδηµα από επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και αν από τα αρ-
χεία του Ειρηνοδικείου ή από το Γενικό Αρχείο ή από το
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέ-
σεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 13 ή από το ολοκληρωµένο πληροφο-
ριακό σύστηµα της παραγράφου 3 του άρθρου 13 προκύ-
πτει ότι υποβλήθηκε άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη
είτε είναι εκκρεµής είτε όχι. Σε καταφατική περίπτωση η
γραµµατεία προβαίνει σε σχετική επισηµείωση στο φά-
κελο της αίτησης, η οποία αξιολογείται από το δικαστή-
ριο ή από τον δικαστή που κρίνει το αίτηµα χορήγησης
προσωρινής διαταγής κατά την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 5.»

3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύ-
ει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αί-
τηση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθ-
µες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η
άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριάντα (30)

ηµερών από τη µαταίωση της συζήτησης στο ακροατήριο
του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο
προσδιορισµός νέας συζήτησης.»

4. Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγρα-
φος 5α ως εξής: 

«5α. Αν η γραµµατεία σηµειώσει στο φάκελο της αίτη-
σης ότι ο οφειλέτης έχει εισοδήµατα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες αν µέχρι την ηµέρα της επικύρωσης ή της
συζήτησης της αναστολής ή της αίτησης του άρθρου 5α
θα ισχύει η κατά την παράγραφο 5 απαγόρευση των κα-
ταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη. Προς το σκοπό
αυτόν ο Ειρηνοδίκης εξετάζει αποκλειστικά και µόνο τη
συνδροµή εµπορικής ή όχι ιδιότητας του οφειλέτη.»

Άρθρο 59
Προδικασία

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 καταργείται.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης
µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζο-
νται στις καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δό-
σεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, µε συνέπεια το συνολικό ύψος του
ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την
αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή µη, ο θιγό-
µενος πιστωτής µπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώ-
δικη όχληση µε την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υ-
ποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµε-
ρών. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί προσηκόντως,
παύει να ισχύει αυτοδικαίως έναντι όλων των πιστωτών
η διαταχθείσα αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων και
κάθε άλλου ανασταλτικού µέτρου, από την ηµέρα που ο
θιγόµενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υ-
πόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατα-
θέσει σχετικό σηµείωµα µε ενσωµατωµένη την ανωτέρω
αναφερόµενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται
στο αρµόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφει-
λέτης µπορεί να ζητήσει από τον αρµόδιο δικαστή την εκ
νέου χορήγηση προσωρινής διαταγής αν αποδεικνύει ό-
τι η µη καταβολή των δόσεων, οφείλεται σε γεγονός α-
νωτέρας βίας, µη δυνάµενο να αντιµετωπιστεί µε αίτηση
µεταρρύθµισης της αρχικής προσωρινής διαταγής ή ότι ο
θιγόµενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωµα
των προηγούµενων εδαφίων.»

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστίθε-
ται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρµόδιο δικα-
στήριο µπορεί να διατάξει την ανάκληση της προσωρι-
νής διαταγής της παραγράφου 2 και αν ο οφειλέτης κα-
θυστερεί συστηµατικά την καταβολή των δόσεων που ο-
ρίζονται µε αυτήν, χωρίς το συνολικό ύψος του ποσού σε
καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών
(3) µηνιαίων δόσεων, οπότε επέρχεται η έννοµη συνέ-
πεια της παραγράφου 4. Οι διάδικοι καλούνται προ δέκα
(10) ηµερών.»
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Άρθρο 60
Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3869/2010 καταργείται.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρµόζονται α-
ναλόγως.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3869/2010 καταργείται.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρµόζονται α-
ναλόγως.»

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η παύση ή ο περιορισµός της τοκογονίας κατά τα
πρώτα δύο εδάφια θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η
αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.»

Άρθρο 61
Δικαστική ρύθµιση χρεών

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, εάν η
αρχική αίτηση απορρίφθηκε λόγω δόλου του οφειλέτη
ως προς την περιέλευσή του σε µόνιµη και γενική αδυ-
ναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφει-
λών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλι-
κρινούς δήλωσης κατά το άρθρο 10.»

2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Από το ποσό αφαιρείται ό,τι καταβλήθηκε συνολικά
σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 ή
της απόφασης αναστολής του άρθρου 6, διαιρούµενο
διά το πλήθος των δόσεων της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 62
Προστασία κύριας κατοικίας

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 διαγράφεται η φράση «η οποία θα εκδοθεί
εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος».

2. Τα πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφια της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ελληνι-
κό Δηµόσιο για τη µερική κάλυψη του ποσού της µηνιαί-
ας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του πα-
ρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, ε-
νηµερώνοντας σχετικά τους πιστωτές. Η απόφαση του
δικαστηρίου επισηµαίνει τη δυνατότητα αυτή στον οφει-
λέτη. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την
ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης, οποιοσδήποτε πι-
στωτής µπορεί να υποβάλει την αίτηση του πέµπτου ε-
δαφίου για λογαριασµό του οφειλέτη, ενηµερώνοντάς
τον εγγράφως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει
το µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και σε
κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης
συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δηµοσίου
στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία (3) έτη και καταβάλλε-

ται στους πιστωτές υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης
παραµένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνει-
σφοράς. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εγκαίρως τη συ-
νεισφορά του, ο θιγόµενος πιστωτής υποχρεούται να ε-
νηµερώσει εγγράφως, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα
την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν
ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του προηγούµε-
νου εδαφίου και ο οφειλέτης εκπέσει κατά την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 11, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να ε-
πιστρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο µε το νόµιµο τόκο της
παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) τα ποσά
που αυτό κατέβαλε µετά την ασυνέπεια του οφειλέτη.
Καθυστέρηση του Ελληνικού Δηµοσίου να καταβάλει
την εγκριθείσα συνεισφορά του ουδέποτε µπορεί να ο-
δηγήσει σε έκπτωση του οφειλέτη κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζο-
νται τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους της συνει-
σφοράς του Δηµοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του
οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις για την εφαρµογή της παρούσας.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται
παράγραφοι 2α και 2β ως εξής: 

«2α. Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος µπορεί να ζητήσει να
ληφθεί υπόψη η εµπορική και όχι η αντικειµενική αξία
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυ-
τή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγµατογνώµονα πιστο-
ποιηµένο εκτιµητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο
περιλαµβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών
της Διεύθυνσης Οικονοµικού Συντονισµού και Μακροοι-
κονοµικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα έξο-
δα της πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν το διάδικο που
τη ζητεί. Το αίτηµα για διορισµό πραγµατογνώµονα είναι
απαράδεκτο, αν δεν υποβάλλεται είτε µε την αίτηση είτε
µε αυτοτελές δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται τουλάχι-
στον έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία συζήτησης της
αίτησης. Αν το αίτηµα υποβληθεί µε την αίτηση, ο Ειρη-
νοδίκης διορίζει πραγµατογνώµονα κατά την ηµέρα επι-
κύρωσης. Αν υποβληθεί µε αυτοτελές δικόγραφο, ο
πραγµατογνώµονας διορίζεται µε πράξη του αρµόδιου
δικαστή, η οποία εκδίδεται µέσα σε δεκάπεντε (15) ηµέ-
ρες από την κατάθεσή του, µε κλήτευση των διαδίκων
πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δεν απαιτείται διορι-
σµός πραγµατογνώµονα αν οποιοσδήποτε διάδικος προ-
σκοµίσει έκθεση πιστοποιηµένου εκτιµητή του δεύτερου
εδαφίου. Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κα-
τοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία (3) έτη από τη
δηµοσίευση της απόφασης η τιµή πρώτης προσφοράς
κατά τον πλειστηριασµό της δεν µπορεί να είναι κατώτε-
ρη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοι-
κίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 2. Αν σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασµούς,
µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε το όριο αξίας για την
προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, δεν γίνει κατα-
κύρωση, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει µεταρρύθ-
µιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθµιση των οφει-
λών του, προκειµένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του
από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπό-
λοιπες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
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φου 2. Στη δίκη της αίτησης µεταρρύθµισης τεκµαίρεται
αµάχητα ότι η εµπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτε-
ρη του ορίου αξίας για την προστασία της κατά τη γ΄ πε-
ρίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, ενώ ο
χρονικός περιορισµός της παραγράφου 2 κρίνεται µε βά-
ση το χρόνο άσκησης της αρχικής αίτησης. 

2β. Κατά το χρονικό διάστηµα των καταβολών της πα-
αγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέµει το πο-
σό που µπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης µεταξύ της
ρύθµισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέ-
τησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας
ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους
σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν, στην οποία θα
βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 η φράση «παραγράφου αυτής» αντικαθί-
σταται µε τη φράση «παράγραφος 2».

5. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«5. Αν οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν δυνάµει
της πρωτοβάθµιας απόφασης υπολείπονται αυτών που
ορίζονται µε τη δευτεροβάθµια, ο οφειλέτης υποχρεού-
ται να εξοφλήσει άτοκα το ποσό της διαφοράς που υπο-
λείπεται. Το δικαστήριο εντάσσει τη διαφορά αυτή στο
σχέδιο διευθέτησης οφειλών ώστε να µην υπερβαίνεται
η µέγιστη ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη.»

6. Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγρα-
φος 6 ως εξής: 

«6. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 8 εφαρµόζο-
νται και στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του παρόντος
άρθρου. Η µεταρρύθµιση της απόφασης γίνεται εντός
των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, όπως αυτή
εφαρµόστηκε από τη µεταρρυθµιζόµενη απόφαση.»

Άρθρο 63
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, µετά τη
φράση «η αρµόδια υπηρεσία» προστίθεται η φράση «, τα
πιστωτικά ιδρύµατα».

Άρθρο 64
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υπο-
χρεώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδί-
δεται σε εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρ-
θρου 8 επιφέρει, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2
του άρθρου 9, την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε
τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των
πιστωτών, ακόµη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει από
το Ειρηνοδικείο, µε αίτηση που κοινοποιείται στους πι-
στωτές και εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δι-
καιοδοσίας, την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το
υπόλοιπο των οφειλών.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υ-
ποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών, µε συνέπεια το
συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαί-

νει αθροιστικώς την αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, δια-
δοχικών ή µη, ο θιγόµενος πιστωτής µπορεί να επιδώσει
στον οφειλέτη εξώδικη όχληση µε την οποία τον καλεί
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφω-
θεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθµιση
έναντι όλων των πιστωτών από την ηµέρα που ο θιγόµε-
νος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοι-
πους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει
σχετικό σηµείωµα µε ενσωµατωµένη την ανωτέρω ανα-
φερόµενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο
αρµόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης
µπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή
της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η µη καταβολή των
δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, µη δυνά-
µενο να αντιµετωπιστεί µε αίτηση µεταρρύθµισης της α-
πόφασης ή ότι ο θιγόµενος πιστωτής άσκησε καταχρη-
στικά το δικαίωµα της παρούσας παραγράφου.» 

Άρθρο 65
Δικαιώµατα συνοφειλετών

Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: 

«Αν όµως ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή
άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο
το τµήµα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρό-
κειται να απαλλαγεί κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
11 όσο και µέρος της οφειλής που περιλαµβάνεται στην
απόφαση ρύθµισης του άρθρου 8 ή στο σχέδιο διευθέτη-
σης οφειλών του άρθρου 9, τότε αυτός υποκαθίσταται
αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστω-
τή στο µέτρο και µε τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή
έχει διαµορφωθεί δυνάµει της ρύθµισης ή του σχεδίου
διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε µε τη δικαστική
απόφαση».

Άρθρο 66
Θάνατος του οφειλέτη

Μετά το άρθρο 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο
12α ως εξής:

«Άρθρο 12α
Θάνατος του οφειλέτη

1. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει όσο η αίτηση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4 είναι εκκρεµής, η δίκη καταργεί-
ται.

2. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την απαλλαγή του
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11, οι απαιτήσεις των
πιστωτών επανέρχονται στο ύψος, στο οποίο θα βρίσκο-
νταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 1
του άρθρου 4, µειωµένο κατά τα ποσά που καταβλήθη-
καν από τον κληρονοµούµενο. Η παύση ή ο περιορισµός
της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 6 δεν ανατρέπονται για το χρονικό
διάστηµα µέχρι το θάνατο του οφειλέτη. 

3. Αν το δικαστήριο είχε διατάξει την εξαίρεση της
πρώτης κατοικίας του κληρονοµουµένου από τη ρευστο-
ποίηση, και ο κληρονόµος χρησιµοποιεί το ίδιο ακίνητο
ως δική του κύρια κατοικία, µπορεί, εφόσον ασκήσει την
αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις παραδοχής της, να
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ζητήσει την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9
χωρίς το χρονικό περιορισµό του πρώτου εδαφίου αυ-
τής. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ο κανό-
νας της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε
σχέση µε την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ω-
στόσο για τον προσδιορισµό του σχεδίου διευθέτησης ο-
φειλών, το ποσό, το οποίο θα λάµβαναν οι πιστωτές σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, µειώνεται κατά το
αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από τον κληρονοµού-
µενο. Η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης ο-
φειλών του κληρονοµουµένου και του κληρονόµου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια που αναφέρεται
στο δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
9.

4. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και όταν ο κληρονο-
µούµενος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας,
εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
9 συνέτρεχαν στο πρόσωπό του.»

Άρθρο 67
Αρχείο αιτήσεων

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο γραµµατέας κάθε Ειρηνοδικείου της επικράτειας
µε πρόσβαση στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, αποκτά αυτοδικαίως πρόσβαση και στο ως άνω αρ-
χείο για τους σκοπούς του νόµου.»

Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το άρθρο 56 εφαρµόζεται και όταν η αποδοχή κλη-
ρονοµίας έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.

2. Το άρθρο 57 εφαρµόζεται επί αιτηµάτων που υπο-
βάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα από την 1η Σεπτεµ-
βρίου 2018. Μέχρι τότε εξακολουθεί να εφαρµόζεται η
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν
την αντικατάστασή της.

3. Μετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, η δήλωση της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 λογίζεται ό-
τι υποβλήθηκε, στις αιτήσεις που είναι εκκρεµείς σε
πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό, εκτός αν σε αυτό το χρονικό
διάστηµα ο οφειλέτης παραιτηθεί από την αίτησή του.

4. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 58 εφαρµόζονται
και σε αιτήσεις, που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, εφόσον η ηµέρα της επικύ-
ρωσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 α-
πέχει πέραν των δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

5. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010, όπως προστίθεται µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 58, εφαρµόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκ-
κρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

6. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010, όπως προστίθεται µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 58, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς αιτήσεις, ε-
φόσον η συζήτηση µαταιωθεί µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

7. Στις υποθέσεις που µαταιώθηκαν σε πρώτο βαθµό

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς να έ-
χει ζητηθεί προσδιορισµός νέας συζήτησης, θεωρείται ό-
τι οι αιτούντες έχουν παραιτηθεί από τις αιτήσεις τους,
αν δεν ζητηθεί προσδιορισµός νέας συζήτησης µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. Στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου
δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα των δικαστικών
διακοπών.

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59, η παράγραφος 5
του άρθρου 60, η παράγραφος 2 του άρθρου 61 και οι πα-
ράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62 εφαρµόζονται και στις
δίκες, που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 και οι παράγραφοι
2 και 4 του άρθρου 60 εφαρµόζονται και στις δίκες, που
είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε την προϋπόθεση ότι: α) η όχληση που προβλέ-
πεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
5 του ν. 3869/2010, επιδίδεται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, β) δεν έχει ήδη ανακληθεί η προ-
σωρινή διαταγή. Εκκρεµείς αιτήσεις ανάκλησης της προ-
σωρινής διαταγής κρίνονται κατά τις ουσιαστικές διατά-
ξεις του παρόντος.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 εφαρµόζεται και
όταν η αίτηση του οφειλέτη απορρίφθηκε πριν την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου σε δεύτερο βαθµό λόγω
δόλου του οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε µό-
νιµη και γενική αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του
καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Δεν εφαρµόζεται ό-
ταν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η αίτη-
ση απορρίφθηκε για τους λόγους αυτούς µε απόφαση
Ειρηνοδικείου, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένδικο µέ-
σο.

11. Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 62 και το άρθρο
66 εφαρµόζονται και σε υποθέσεις, επί των οποίων δη-
µοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

12. Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιορισθείσα ηµε-
ροµηνία συζήτησης της αίτησης απέχει λιγότερο από ε-
πτά (7) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι
διάδικοι µπορούν να ζητήσουν το διορισµό πραγµατο-
γνώµονα για την εκτίµηση της εµπορικής αξίας της κύ-
ριας κατοικίας µε αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιορισθεί-
σα ηµεροµηνία συζήτησης απέχει λιγότερο από δύο (2)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αίτηµα
διορισµού πραγµατογνώµονα µπορεί να υποβληθεί και
µε τις προτάσεις.

13. Το άρθρο 63 εφαρµόζεται και σε υποθέσεις, επί
των οποίων δηµοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχει επέλθει απαλλα-
γή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών του.

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 εφαρµόζεται και
σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο οφειλέτης έχει αποπε-
ρατώσει τη ρύθµιση των οφειλών του κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 εφαρµόζεται και
σε υποθέσεις, επί των οποίων δηµοσιεύθηκε απόφαση
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την προϋπόθε-
ση ότι: α) η όχληση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 επιδίδεται µε-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, β) δεν έχει ή-
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δη εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του οφειλέτη. Εκκρεµείς
αιτήσεις έκπτωσης του οφειλέτη κρίνονται κατά τις ου-
σιαστικές διατάξεις του παρόντος.

16. Το άρθρο 65 εφαρµόζεται και επί αποφάσεων ρύθ-
µισης ή σχεδίων διευθέτησης οφειλών, τα οποία δεν έ-
χουν εκτελεσθεί στο σύνολό τους κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Οι παραπάνω εταιρίες, που είναι χρηµατοδοτικά ιδρύ-
µατα, λαµβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και εποπτεύονται για τη συµµόρφωση προς
τις διατάξεις του παρόντος νόµου από την Τράπεζα της
Ελλάδος».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015, µετά τις λέξεις «από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «, εφόσον ο δανειολή-
πτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α
του ν. 2251/1994,».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς
τους οφειλέτες και τους εγγυητές µε κάθε πρόσφορο
µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων ηλεκτρονι-
κής επικοινωνίας».

4. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και σε εταιρίες, που
έλαβαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η
παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις που κατα-
χωρίζονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πα-
ράγραφος 3 εφαρµόζεται και σε αναγγελίες που έλαβαν
χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

Άρθρο 70
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης

1. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7
του ν. 3325/2005 και προστίθεται παράγραφος 3 ως ε-
ξής:

«1. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα και λει-
τουργούν σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς παραγωγικών
δραστηριοτήτων δεν υποχρεούνται σε αποµάκρυνση
στην περίπτωση µεταβολής της χρήσης γης που καθιστά
αυτές µη συµβατές µε τη νέα χρήση γης. Η επέκταση
των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώ-
ρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τη µεταβο-
λή της χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού όχλη-
σης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ι-
σχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην
περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρµόζονται οι
παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.

2. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα και λει-
τουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισµένες χρήσεις γης
µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό
διάστηµα είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καθορι-
σµού της χρήσης γης, µε τον οποίο οι δραστηριότητες
αυτές καθίστανται µη συµβατές. Η επέκταση των δρα-
στηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του
γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισµό της
χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού όχλησης, ό-
πως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύου-
σας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και µε την
προϋπόθεση ότι η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί µέχρι τη συµπλήρωση του δωδέκατου έτους από
τον καθορισµό της χρήσης γης. Σε περίπτωση κτηριακής
επέκτασης δεν εφαρµόζονται οι παρεκκλίσεις για την ε-
κτός σχεδίου πόλεως δόµηση.

3. Δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής της κ.υ.α. 172058/2016 (Β΄ 354) και οι οποίες ιδρύ-
θηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε θεσµοθετηµένους υπο-
δοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων, µπορούν να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστηµα είκο-
σι (20) ετών από την ηµεροµηνία µεταβολής της χρήσης
γης, µε την οποία οι δραστηριότητες αυτές καθίστανται
µη συµβατές. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες
αυτές ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν σε περιοχές
χωρίς καθορισµένες χρήσεις γης, µπορούν να συνεχί-
σουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) ετών από την ηµεροµηνία καθορισµού της χρήσης
γης. Και στις δύο περιπτώσεις, η επέκταση των δραστη-
ριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γη-
πέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισµό ή τη µε-
ταβολή της χρήσης γης και µέσα στα όρια του βαθµού ό-
χλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταί-
ας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας.
Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρµόζονται
οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής – τροποποίηση άρθρου 17

του ν. 4442/2016

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4442/2016
(Α΄230) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συνα-
φών Δραστηριοτήτων».

2. Το άρθρο 17 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 17
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτουν: α) οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως
και 33 της 3ης οµάδας, οι δραστηριότητες µε ΚΑΔ 49.50
της 7ης οµάδας, οι «δραστηριότητες συσκευασίας» µε
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ΚΑΔ 82.92 της 11ης οµάδας και οι δραστηριότητες µε
ΚΑΔ 95 και 96.01 της 15ης οµάδας του Παραρτήµατος
του παρόντος και β) οι λοιπές δραστηριότητες που διέ-
πονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».

Άρθρο 72
Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18

του ν. 4442/2016

Το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός των δραστη-
ριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του πα-
ρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 18Α, υπάγονται στο καθεστώς γνω-
στοποίησης του άρθρου 5. 

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότη-
τας µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συ-
στήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση
του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων
του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του ε-
πόµενου άρθρου, υποβάλλεται από τον φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρ-
θρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία την κοινοποι-
εί αµελλητί στις αρµόδιες αρχές.

3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η
κατάθεση του παραβόλου του άρθρου 11. Μέχρι την έκ-
δοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11,
εφαρµόζονται αναλογικά η παράγραφος 1 και η υποπερί-
πτωση i της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της
κ.υ.α. 14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533).

4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ-
λονται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στην κείµενη νοµοθεσία για τη λειτουργία της
δραστηριότητας τηρούνται στην εγκατάσταση.

5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το
χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε υποχρέωση για την υπο-
βολή της, η αρµόδια αρχή της παραγράφου 2 διενεργεί
ελέγχους µε βάση τον βαθµό επικινδυνότητας των δρα-
στηριοτήτων που υπέβαλαν τη γνωστοποίηση. Η αρµό-
δια αρχή ελέγχει βάσει βαθµού επικινδυνότητας κατά
πρώτον, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, και ακολού-
θως µεσαίου κινδύνου και χαµηλού κινδύνου. Μέχρι την
εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και
την κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθµό επικινδυνότη-
τας, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 4512/2018 (Α΄5), η
κατάταξη γίνεται ύστερα από εκτίµηση της αρµόδιας αρ-
χής λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 137.

6. Για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου
που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υ-
πεύθυνη δήλωση λειτουργίας» ή «ενηµέρωση», ως τέ-
τοια νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.»

Άρθρο 73
Έγκριση λειτουργίας

Μετά το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο
18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Έγκριση λειτουργίας

1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 4 και 5 του άρ-
θρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) υπόκειται σε καθε-
στώς έγκρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρ-
θρα 7 και 8 του παρόντος. 

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλε-
ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενερ-
γοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έ-
γκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονοµικής δρα-
στηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας.
Η αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα για χορήγηση
της έγκρισης εντός εξήντα (60) ηµερών από την προσή-
κουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδα-
φίου τεκµαίρεται χορήγηση της έγκρισης. 

3. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς
έγκρισης λειτουργίας, όπου στην κείµενη νοµοθεσία α-
ναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λει-
τουργίας», «ενηµέρωση» ή «γνωστοποίηση», ως τέτοια
νοείται εφεξής η έγκριση λειτουργίας.»

Άρθρο 74
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016

Το άρθρο 23 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας που υποχρεούται σε γνωστοποίηση
παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, όπου αυτή α-
παιτείται, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, επιβάλλο-
νται οι κυρώσεις του άρθρου 15.

2. Οι κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου επι-
βάλλονται και στον φορέα που υπόκειται σε καθεστώς έ-
γκρισης, αν η δραστηριότητα λειτουργήσει χωρίς έγκρι-
ση.

3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας
των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµό-
ζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρ-
µόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

4. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς
γνωστοποίησης, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέ-
πεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης
άδειας λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή ο-
ριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας µε τη
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σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της ε-
ξοπλισµού από την αρµόδια Αρχή της παραγράφου 2 του
άρθρου 18.»

Άρθρο 75
Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24 

του ν. 4442/2016

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 4442/2016 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι
όροι και το περιεχόµενο για τη γνωστοποίηση και την έ-
γκριση. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι επιβαλ-
λόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου». 

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται µέσα σ’ έ-
να (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4442/2016.

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του
ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10
ως εξής:

«6. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης ε-
γκατάστασης τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι µηχανο-
λογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής ό-
χλησης και οι αποθήκες χαµηλής όχλησης, εφόσον η κι-
νητήρια ή η θερµική ισχύς του µηχανολογικού εξοπλι-
σµού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17.
Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται
στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση εγκατάστασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Η Α-
δειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περί-
πτωση επιτόπιο έλεγχο, σχετικά µε τη γνωστοποίηση ε-
γκατάστασης.»

7. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 20 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), για την εγκατάσταση, την ε-
πέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων ανε-
ξαρτήτως βαθµού όχλησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορη-
γεί έγκριση εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της παραγράφου 11Α του άρθρου 17, µε την προσκόµιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων µετά
από έλεγχο.»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4.α) Έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο, κατά την
έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), απαιτεί-
ται στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονι-
σµού εγκαταστάσεων µε ΚΑΔ 49.50, καθώς και των δρα-
στηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 (Α΄ 123)
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της κ.υ.α.
172058/11.2.2016 (Β΄ 354) και του ν. 4409/2016 (A΄ 36).
β) Έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο, κατά την έν-

νοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 απαιτείται στις περι-
πτώσεις ίδρυσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 17

του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α1
σύµφωνα µε την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄2471) ή που λό-
γω προσθήκης δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώ-
τη φορά στην κατηγορία Α1 ή λόγω µηχανολογικού εκ-
συγχρονισµού κατατάσσονται από κατηγορία Β΄ σε κα-
τηγορία Α1, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση.»

9. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄143) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η λειτουργία των ε-
γκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του
ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2
σύµφωνα µε την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄ 2471) ή των ε-
γκαταστάσεων που µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκτα-
ση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2,
υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας µετά από έλεγχο κα-
τά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016. Από την 1η
Απριλίου 2021 οι εγκαταστάσεις του προηγούµενου εδα-
φίου λειτουργούν έπειτα από γνωστοποίηση κατά την
έννοια του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 4442/2016.»

10. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168) προστί-
θεται άρθρο 3Α, ως εξής: 

«Άρθρο 3Α 
Εφεδρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθµών η-
λεκτροπαραγωγής µε σκοπό τη λειτουργία τους σε περί-
πτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λό-
γω βλάβης ή αδυναµίας των εγκαταστάσεων του δικτύ-
ου διανοµής ή του συστήµατος µεταφοράς. Για τη λει-
τουργία των σταθµών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρό-
σθετης Συµφωνίας Σύνδεσης µε τον αρµόδιο διαχειρι-
στή.

2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο
διανοµής ή στο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθµό ηλεκτρο-
παραγωγής, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρι-
κού σταθµού είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής
και ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς, αντίστοι-
χα. Μετά την κατάθεση της απαιτούµενης υπεύθυνης δή-
λωσης εγκαταστάτη, πραγµατοποιείται έλεγχος των
σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας,
ώστε να εξασφαλίζεται η µη παράλληλη λειτουργία του
εφεδρικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε το Δίκτυο
Διανοµής ή το Σύστηµα Μεταφοράς και συντάσσεται η
Πρόσθετη Συµφωνία σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπα-
ραγωγή.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητι-
κά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος.

4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι
αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστα-
σης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαρα-
γωγής που έχουν εκδοθεί δυνάµει του ν. 2244/1994 και
της υ.α. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442) ε-
ξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.

5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατά-
στασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπα-
ραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται µέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 3.»

2. Η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν. 2244/1994 (Α΄ 168) εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
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από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από την
έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υ.α.
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442). 

Άρθρο 77
Εγκατάσταση µεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων – Οχλήσεις

Τροποποίηση άρθρων 48Α, 48Γ και 48Ε του
ν. 4442/2016:

1. Στο άρθρο 48Α του ν. 4442/2016 προστίθενται παρά-
γραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δρα-
στηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή ε-
πεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κα-
τηγορίες χρήσεων γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας από Γε-
νικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οι-
κιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Το-
πικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 1561/1985 (Α΄ 148).Οι δραστηριότητες αυτές υπάγο-
νται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

4. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του
άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η
γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κε-
φαλαίου υποβάλλεται από τον φορέα της οικονοµικής
δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία υποχρεούται να την
κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριο-

τήτων της παραγράφου 3 απαιτείται η κατάθεση παραβό-
λου, για το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά η περίπτωση
Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. κ.υ.α.
14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533). Για την υποβολή της
γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2
δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου.
Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλο-

νται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέπο-
νται στην κείµενη νοµοθεσία για την εγκατάσταση της
δραστηριότητας, τηρούνται από τον φορέα της δραστη-
ριότητας. Από το χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται η υπο-
χρέωση υποβολής της γνωστοποίησης, η Αρχή της παρ.
14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) µπορεί να
διενεργεί επιτόπιο έλεγχο σχετικά µε τη γνωστοποίηση
εγκατάστασης.

5. Από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρού-
νται οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής: α) της κ.υ.α. 172058/2016 (Β΄ 354), β) του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136) και γ) της υ.α. Δ3/Α/οικ. 4303
ΠΕ 26510/2012 (Β΄ 603).»

2. Στο άρθρο 48Γ του ν. 4442/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδί-
δεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, αναθεωρούνται οι
κατηγορίες όχλησης στις οποίες κατατάσσονται οι µετα-
ποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Η αναθεώρηση

των κατηγοριών όχλησης γίνεται στη βάση της κατάτα-
ξης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και της χωρικής διάστασης
συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων, όπως θόρυβος, ο-
σµές, εκποµπές, δονήσεις, κυκλοφοριακοί φόρτοι, από-
σταση από αστικό ιστό.»

3. Στο άρθρο 48Ε του ν. 4442/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης
που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και αφορούν
στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α,
δεν εξετάζονται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτη-
θέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή
γνωστοποίησης εγκατάστασης. Ως παράβολο της γνω-
στοποίησης εγκατάστασης θεωρείται το παράβολο που
είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστα-
σης.»

Άρθρο 78
Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας
Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών

1. Μετά το άρθρο 76 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κε-
φάλαιο ΙΔ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 77
Πεδίο εφαρµογής

1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου ε-
µπίπτουν τα έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Οµάδας
«Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της απόφα-
σης ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (B' 2471), που περιλαµβάνονται στην 5η
Οµάδα του Παραρτήµατος µε Κωδικούς Αριθµούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) 37 και 38, καθώς και στην 7η Οµάδα
µε ΚΑΔ 52.10. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν
οι ορισµοί του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

Άρθρο 78
Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων

«Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών»

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφα-
λαίου δεν κατατάσσονται στους βαθµούς όχλησης της
απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143).

2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτή-
των του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περι-
βαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του ν. 4014/2011
(Α΄209) και είναι συµβατά µε τις θεσµοθετηµένες χρή-
σεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, δεν απαιτεί-
ται έγκριση εγκατάστασης. Στην περίπτωση που δεν
προκύπτει συµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις
γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β συνί-
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στανται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Η βεβαί-
ωση αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέ-
ρειας στη βάση εφαρµογής εξειδικευµένων χωροθετι-
κών κριτηρίων που καθορίζονται µε την απόφαση του άρ-
θρου 81. 

Άρθρο 79
Λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστηµάτων

Περιβαλλοντικών Υποδοµών»

1. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων
του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στην περιβαλ-
λοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαι-
τείται η έγκριση του άρθρου 7. Η έγκριση λειτουργίας
χορηγείται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περι-
φέρειας. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υπο-
βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της
οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενερ-
γοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έ-
γκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονοµικής δρα-
στηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας.

2. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων
του παρόντος Κεφαλαίου, που δεν υπάγονται στην περι-
βαλλοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), α-
παιτείται η γνωστοποίηση του άρθρου 5 προς την Διεύ-
θυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας, πριν την έναρξη
λειτουργίας της δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση υπο-
βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της
οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ε-
νεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δρα-
στηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται από
τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρχή
του πρώτου εδαφίου, η οποία υποχρεούται να την κοινο-
ποιεί στις αρµόδιες Αρχές. Με την απόφαση του άρθρου
81 µπορεί να εξαιρούνται έργα και δραστηριότητες που
υπάγονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2 του
ν. 4014/2011 και αφορούν σε χώρους υγειονοµικής τα-
φής επικίνδυνων, µη επικίνδυνων και αδρανών αποβλή-
των, επεξεργασίας επικίνδυνων και µη επικίνδυνων απο-
βλήτων (πλην αποθήκευσης που συµπεριλαµβάνει τα
Πράσινα Σηµεία και τα Κέντρα Διαλογής και Ταξινόµη-
σης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σµού, τη διαλογή χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιµων
υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών) για τα ο-
ποία απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Η έγκριση λειτουρ-
γίας σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από τη Διεύθυν-
ση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας.

3. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου απαιτείται
η καταβολή παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του ο-
ποίου καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 81.

Άρθρο 80
Κυρώσεις

1. Στα έργα και τις δραστηριότητες του παρόντος Κε-
φαλαίου που λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη έγκρι-

ση εγκατάστασης ή λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώ-
σεις του άρθρου 15, όπως αυτές καθορίζονται στην από-
φαση του άρθρου 81. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή
των κυρώσεων αυτών είναι ο οικείος Περιφερειάρχης.

2. Εάν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστο-
ποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλεί-
ψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οι-
κονοµικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης
µεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, ό-
πως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση του άρθρου 81.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών
ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης.

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ει-
δική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227
του ν. 3852/2010 (Α΄87).  

4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας
των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµό-
ζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρ-
µόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν. 

5. Για τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε γνωστο-
ποίηση, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύ-
ρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ή έ-
γκρισης λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή ο-
ριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας µε τη
σφράγιση αυτών από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας. 

Άρθρο 81
Εξουσιοδοτήσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών
καθορίζονται: α) τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το
περιεχόµενο της έγκρισης λειτουργίας, οι αναγκαίοι ό-
ροι για την έκδοσή τους, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης έ-
γκρισης λειτουργίας στον φορέα άσκησης οικονοµικής
δραστηριότητας, β) η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης
χωροθέτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 78 και γ) τα
δικαιολογητικά, το περιεχόµενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης λειτουργίας, η σχετική διαδικασία σε πε-
ρίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστο-
ποιηθεί, οι Αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποί-
ηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρ-
µοδιότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που
είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της υποχρέωσης γνω-
στοποίησης λειτουργίας από τον φορέα άσκησης οικο-
νοµικής δραστηριότητας. 

Άρθρο 82
Τροποποιούµενες διατάξεις

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστίθε-
ται περίπτωση ως εξής: 

«ιγ) Οι δραστηριότητες της 4ης Οµάδας «Συστήµατα Πε-
ριβαλλοντικών Υποδοµών» της υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016
(Β΄ 2471)».
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Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται εφεξής στο
καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν µε άδεια λει-
τουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακο-
λουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων
εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοι-
χείου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας υπο-
χρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 79. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λει-
τουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις «Συστηµάτων Περι-
βαλλοντικών Υποδοµών» που έχουν αδειοδοτηθεί σύµ-
φωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις συµµορφώνονται
µε τις διατάξεις του παρόντος, µετά την λήξη της άδειας
λειτουργίας ή µετά τη λήξη της απόφασης έγκρισης πε-
ριβαλλοντικών όρων τους ή µετά από αίτηµα τροποποίη-
σής τους.

3. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις «Συστηµάτων Περι-
βαλλοντικών Υποδοµών» για τις οποίες απαιτείται εφε-
ξής έγκριση λειτουργίας, και οι οποίες δεν είχαν αντί-
στοιχη υποχρέωση κατά την έναρξη λειτουργίας τους,
λογίζονται ως νοµίµως λειτουργούσες για τις συνέπειες
του παρόντος νόµου. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητή-
σει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου µε αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορίζεται
στην απόφαση του άρθρου 81. 

4. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή
λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011,
οι οποίες είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ι-
σχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρό-
ντος Κεφαλαίου µε αίτησή του κατά τη διαδικασία που ο-
ρίζεται στην απόφαση του άρθρου 81. 

2. Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παρα-
γράφου 1 εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος. 

3. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρα-
γράφου 2 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό. 

4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει
από την δηµοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρ-
θρου 81 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού άρθρου 83.

5. Το άρθρο 77 του ν. 4442/2016 αναριθµείται σε άρθρο
84.»

Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή υποβο-
λή υπεύθυνων δηλώσεων λειτουργίας για δραστηριότη-
τες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά τη δηµο-
σίευση του παρόντος είναι σε εκκρεµότητα, διεκπεραιώ-
νονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
ν. 4442/2016.

2. Οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016,

που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν
νοµίµως µε καθεστώς γνωστοποίησης ή ενηµέρωσης, ε-
ξακολουθούν να λειτουργούν µε το ίδιο καθεστώς.

ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 

1. Το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 69Α
Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου

1. Ο κεντρικός λογαριασµός του Δηµοσίου µετονοµά-
ζεται σε «Ελληνικό Δηµόσιο - Ενιαίος Λογαριασµός Θη-
σαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασµός»). Όλοι οι λο-
γαριασµοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεω-
τικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ε-
νιαίο Λογαριασµό. Ο Υπουργός Οικονοµικών µέσω του
Ενιαίου Λογαριασµού παρακολουθεί και προγραµµατίζει
µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές ροές από και προς αυτόν,
προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων και τις ανάγκες
δανεισµού και διαχειρίζεται τα διαθέσιµα προς τοποθέ-
τηση πλεονάσµατα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται η διαδικασία και οι προθεσµίες µεταφοράς στον Ενι-
αίο Λογαριασµό των υπολοίπων των λοιπών λογαρια-
σµών της Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία κλεισίµατος
αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη
διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

3. Το άνοιγµα οποιουδήποτε λογαριασµού της Κεντρι-
κής Διοίκησης διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του αρ-
µόδιου φορέα ή οργάνου, µε την οποία καθορίζονται τα
όργανα διαχείρισης του λογαριασµού, ο τρόπος εµφάνι-
σής του στην δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διενεργείται το κλείσι-
µο των λογαριασµών του Ελληνικού Δηµοσίου σε οποιο-
δήποτε πιστωτικό ίδρυµα. Λογαριασµοί της Κεντρικής
Διοίκησης εκτός του Ενιαίου Λογαριασµού ανοίγονται
µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παραγρά-
φου 2.

4. Η κίνηση των λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκη-
σης σε πιστωτικά ιδρύµατα ενεργείται µε έγγραφες ε-
ντολές του Υπουργού Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε νόµους ή συµβάσεις στις οποίες έχει συ-
µπράξει ο Υπουργός Οικονοµικών. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγγέλ-
λουν αµέσως τη γενόµενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασµών αυ-
τών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.

5. Σε περίπτωση δέσµευσης λογαριασµού για ειδικούς
σκοπούς του Δηµοσίου απαιτείται προηγούµενη απόφα-
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ση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ρυθµίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

6. Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων όλων των φο-
ρέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που α-
νήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, µεταφέρονται µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών σε λογαριασµούς υπό
τον Ενιαίο Λογαριασµό. Με την ίδια απόφαση καθορίζε-
ται ο τρόπος κίνησης των λογαριασµών, η λειτουργία της
ταµειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των
κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή µε όµοια
απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασµοί που
εξαιρούνται από την υποχρέωση µεταφοράς στον Ενιαίο
Λογαριασµό. 

7. Με την απόφαση της παραγράφου 6 ή µε όµοιες α-
ποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεού-
νται να µεταφέρουν το σύνολο των ταµειακών διαθεσί-
µων τους σε λογαριασµούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασµό.
Η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων στον Ενιαίο Λο-
γαριασµό πραγµατοποιείται µε την ανωτέρω απόφαση,
µε την οποία καθορίζονται επίσης ο τρόπος κίνησης των
λογαριασµών, η λειτουργία της ταµειακής τους διαχείρι-
σης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαι-
τέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια. Οι φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυ-
βέρνησης που έχουν υπαχθεί στις αποφάσεις των παρα-
γράφων 6 και 7 λαµβάνουν πληροφόρηση σε καθηµερινή
βάση αναφορικά µε το ύψος των τηρούµενων στον αντί-
στοιχο υπολογαριασµό ταµειακών διαθεσίµων τους. Οι
αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 εκδίδονται µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2021. 

8. Το άνοιγµα σε πιστωτικά ιδρύµατα, οποιουδήποτε
λογαριασµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συµ-
µετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασµό, επιτρέπεται αποκλει-
στικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και διενεργείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογη-
µένης πρότασης του φορέα, µε την οποία καθορίζονται
τα όργανα διαχείρισης του λογαριασµού, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διενεργείται το
κλείσιµο των λογαριασµών, σε οποιοδήποτε πιστωτικό ί-
δρυµα, των ανωτέρω φορέων.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 8 ενεργοποιού-
νται µε την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρα-
γράφου 6 σχετικά µε την µεταφορά του συνόλου των
διαθεσίµων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης
στον Ενιαίο Λογαριασµό. Μέχρι την έκδοση της ανωτέ-
ρω απόφασης, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και
της Γενικής Κυβέρνησης συµµετέχουν υποχρεωτικά στο
Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) κατά
τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Το Σύστηµα
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου περιλαµβάνει, πέραν
του Ενιαίου Λογαριασµού, το Κοινό Κεφάλαιο της παρ.
11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), καθώς και
την ταµειακή διαχείριση που τηρούν οι φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένου του Ταµείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο
Υπουργός Οικονοµικών µέσω του Συστήµατος Λογαρια-
σµών Θησαυροφυλακίου παρακολουθεί και προγραµµα-
τίζει µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές ροές προς και από
αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων ώστε να
διασφαλίζεται η οµαλή διενέργεια των πληρωµών των
συµµετεχόντων φορέων. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται
αναφορά σε «ταµειακή διαχείριση» ή «λογαριασµούς τα-

µειακής διαχείρισης» που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, νοούνται οι λογαριασµοί της περίπτωσης η΄
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η «ταµεια-
κή διαχείριση», περιλαµβανοµένης της κατανοµής των
προσόδων στους δικαιούχους, λειτουργεί κατά τρόπο α-
νάλογο του Κοινού Κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις επιτρε-
πόµενες επενδύσεις και την κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών
ζηµιών, ισχύουν τα οριζόµενα στην ως άνω περίπτωση
η΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Οι Φο-
ρείς λαµβάνουν πληροφόρηση σε καθηµερινή βάση ανα-
φορικά µε το ύψος των τηρούµενων στην ταµειακή δια-
χείριση περιουσιακών τους στοιχείων. 

10. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται µε ευθύνη της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταµειακών
τους διαθεσίµων στην ταµειακή τους διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύ-
ει για τα κεφάλαια που έχουν µεταφερθεί από τους ανω-
τέρω Φορείς στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ε-
πί των κεφαλαίων που έχουν ήδη µεταφερθεί ή θα µετα-
φερθούν στην ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της
Ελλάδος εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η΄
της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η διαχείρι-
ση των κεφαλαίων που τηρούνται στην ταµειακή διαχεί-
ριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Κοινό Κεφά-
λαιο, και τα οποία ανήκουν σε φορείς που δεν υπάγονται
κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου, διέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από
τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή µόνο µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν αιτιολογη-
µένου αιτήµατος του Φορέα και σύµφωνης γνώµης της
εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ..

11. Τα προς επένδυση ταµειακά διαθέσιµα των Φορέ-
ων Γενικής Κυβέρνησης στην ταµειακή διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να µεταφέρονται στο
Κοινό Κεφάλαιο µε απόφαση των Φορέων.

12. Το Ελληνικό Δηµόσιο υποχρεούται σε αποκατά-
σταση της θετικής ζηµίας (penalties) που δύναται να προ-
κύψει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 10 σε βάρος των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη
των προθεσµιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζη-
µίας των ως άνω φορέων από τη µεταφορά των κεφα-
λαίων προθεσµιακών καταθέσεων στην ταµειακή διαχεί-
ριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

13. Κατ΄ εξαίρεση των οριζόµενων στην παράγραφο
10, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να δια-
τηρούν λογαριασµούς σε πιστωτικά ιδρύµατα για τη δι-
ευκόλυνση των συναλλαγών τους. Οι Φορείς Γενικής Κυ-
βέρνησης µεριµνούν για τον περιορισµό των λογαρια-
σµών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύµατα στο ελάχι-
στο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την οµαλή διε-
νέργεια των συναλλαγών τους.

14. Το µέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός
του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου ισού-
ται µε τις καθαρές ταµειακές τους ανάγκες για το επόµε-
νο δεκαπενθήµερο. Τα ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω µεγίστου ορί-
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ζονται ως πλεονάζοντα και τηρούνται υποχρεωτικά στην
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις των παραγρά-
φων 10 και 11. Εναλλακτικά, το µέγιστο όριο ρευστότη-
τας εκτός του Σ.Λ.Θ. µπορεί να ισούται µε ένα σταθερό
ποσό, κατόπιν πρότασης του Φορέα και σύµφωνης γνώ-
µης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ.. Με την α-
πόφαση της παραγράφου 18 δύναται να καθορίζονται
συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζεται ο
κάθε τρόπος προσδιορισµού του µέγιστου ορίου ρευστό-
τητας. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του µεγίστου ορίου
ρευστότητας δύναται να διασφαλίζεται µέσω της λει-
τουργίας συστήµατος αυτόµατης µεταφοράς ποσών, κα-
τά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22. Το ακριβές ύψος
των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων και το µέγιστο
ύψος της ρευστότητας που οι φορείς διατηρούν σε πι-
στωτικά ιδρύµατα προκύπτουν µέσω του ταµειακού προ-
γραµµατισµού που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ.. Ο τα-
µειακός προγραµµατισµός των φορέων υποβάλλεται
προς έγκριση στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και εν συνε-
χεία αποστέλλεται στο Γ.Λ.Κ.. Η υποχρέωση κατάρτισης
και αποστολής ταµειακού προγραµµατισµού εκκινεί από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου
18. 

15. Το Γ.Λ.Κ. παρακολουθεί σε τουλάχιστον µηνιαία
βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασµών Φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται σε πιστωτικά ι-
δρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κα-
θώς και στην ταµειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφά-
λαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί µητρώο των α-
νωτέρω λογαριασµών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι φο-
ρείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γ.Λ.Κ. τα
σχετικά στοιχεία κατόπιν αιτήµατός του. Σε περίπτωση
εντοπισµού λογαριασµών µε υπόλοιπα τα οποία υπερ-
βαίνουν συστηµατικά τις ταµειακές ανάγκες των φορέ-
ων κατά ποσοστό µεγαλύτερο του οριζόµενου στην από-
φαση της παραγράφου 18, η αρµόδια Διεύθυνση του
Γ.Λ.Κ. ενηµερώνει τον Υπουργό Οικονοµικών και ειση-
γείται την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 16. 

16. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρ-
νησης µε τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η
καθαίρεση των µελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελε-
στικών του οργάνων και του Προϊσταµένου Οικονοµικών
Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να µει-
ώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα α-
πό τον Τακτικό Προϋπολογισµό. Η έναρξη ισχύος των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε
την απόφαση της παραγράφου 18. 

17. Τα κεφάλαια που µεταφέρονται από κάθε Φορέα
Γενικής Κυβέρνησης στην ταµειακή διαχείριση και στο
Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι διαθέ-
σιµα προς απόληψη από τον δικαιούχο φορέα, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 20 και της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύ-
ναται να ορίζεται η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίη-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γ.Λ.Κ. και του Ορ-
γανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε
περίπτωση απόληψης ποσού υψηλότερου από συγκεκρι-
µένο όριο το οποίο καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Α-

πό τη θέση σε ισχύ της υποχρέωσης έγκαιρης προειδο-
ποίησης του προηγούµενου εδαφίου παύει να ισχύει η α-
ντίστοιχη προς την Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτική
διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2469/1997. Σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών
ρευστότητας και αποκλειστικά για λόγους προάσπισης
του δηµοσίου συµφέροντος, ο Υπουργός Οικονοµικών
δύναται να προσδιορίζει ειδικά όρια απολήψεων για την
πληρωµή των ανελαστικών δαπανών των φορέων. Ως έ-
κτακτες συνθήκες ρευστότητας νοούνται αποκλειστικά
οι περιστάσεις στις οποίες καθίσταται αδύνατη η χρηµα-
τοδότηση ανελαστικών υποχρεώσεων του Κράτους. Η
προϋπόθεση της προάσπισης του δηµοσίου συµφέρο-
ντος θεωρείται ότι εκπληρώνεται µόνο σε περιπτώσεις
στις οποίες ο µη προσδιορισµός ειδικών ορίων απολήψε-
ων ποσών από τους ανωτέρω λογαριασµούς θα οδηγού-
σε σε άµεσο κίνδυνο αθέτησης ανελαστικών υποχρεώ-
σεων του Κράτους ή µη επιτέλεσης στοιχειωδών λει-
τουργιών του. Η δυνατότητα προσδιορισµού ειδικών ο-
ρίων δεν ισχύει σε περιπτώσεις καταβολής τοκοχρεολυ-
σίων. Ο προσδιορισµός των λοιπών ανελαστικών δαπα-
νών, πέραν των καταβολών τοκοχρεολυσίων, καθώς και
της σειράς προτεραιότητας αυτών, πραγµατοποιείται µε
την απόφαση της παραγράφου 18. Η απόφαση περί
προσδιορισµού ειδικών ορίων απολήψεων αναρτάται υ-
ποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. 

18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία
εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος νόµου, καθορίζονται η διαδικασία µε-
ταφοράς των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων στην
ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι κα-
νόνες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής στοιχεί-
ων ταµειακού προγραµµατισµού από τους φορείς Γενι-
κής Κυβέρνησης, η διαδικασία παρακολούθησης και ε-
λέγχου της συµµόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύ-
ουσες Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η µέθοδος προσδιορισµού
του µεγίστου ορίου ρευστότητας και το ποσοστό υπέρ-
βασης των ταµειακών αναγκών του φορέα πέραν του ο-
ποίου µπορούν να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις της πα-
ραγράφου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισµού του ελα-
χίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Συστήµατος Λο-
γαριασµών Θησαυροφυλακίου, η µέγιστη χρονική διάρ-
κεια προσδιορισµού ειδικών ορίων, απολήψεων βάσει
της παραγράφου 17 και κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζε-
ται µε την εφαρµογή των παραγράφων 9 έως 17 του πα-
ρόντος άρθρου και την οµαλή λειτουργία του Συστήµα-
τος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου. Οι διατάξεις της
παραγράφου 14 περί της υποχρέωσης υποβολής ταµεια-
κού προγραµµατισµού ισχύουν για φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, το ύψος του προϋπολογισµού δαπανών
των οποίων υπερβαίνει συγκεκριµένο όριο το οποίο
προσδιορίζεται µε την απόφαση της παρούσας παραγρά-
φου.

19. Οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό καταβάλλονται σε
πίστωση της ταµειακής διαχείρισης που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της πα-
ρούσας παραγράφου καθορίζεται µε την απόφαση της πα-
ραγράφου 20.

20. Η απόληψη ποσών από την ταµειακή διαχείριση
στην Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποιείται βάσει των
εγκεκριµένων κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο
14 ταµειακών αναγκών των φορέων. Σε περιπτώσεις επι-
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πλέον απόληψης ποσών από την ταµειακή διαχείριση, ο
φορέας υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την επο-
πτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ., το Γ.Λ.Κ. και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Σε κάθε
περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλει-
στικά και µόνο για την ακριβή εκτέλεση της εντολής που
έχει λάβει από τον φορέα. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανωτέ-
ρω διαδικασίας, η διαδικασία απόληψης ποσών από την
ταµειακή διαχείριση των φορέων, καθώς και όλες οι α-
παιτούµενες για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου λεπτοµέρειες. Με την ίδια ή όµοια απόφαση µπορεί
να προβλέπεται η πιλοτική εφαρµογή της ανωτέρω δια-
δικασίας µε συµµετοχή συγκεκριµένων φορέων. Οι προ-
βλέψεις των παραγράφων 19 και 20 ισχύουν για φορείς
Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι επιχορηγούνται ετησίως
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό µε ποσό υψηλότερο α-
πό συγκεκριµένο όριο το οποίο τίθεται µε την απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου.  

21. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 παύουν να
ισχύουν για τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής
Κυβέρνησης που µεταφέρουν τα ταµειακά τους διαθέσι-
µα στον Ενιαίο Λογαριασµό δυνάµει των υπουργικών α-
ποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρ-
θρου. Δια των ίδιων αποφάσεων καθορίζονται όλες οι τε-
χνικές λεπτοµέρειες της µετάβασης από το Σύστηµα Λο-
γαριασµών Θησαυροφυλακίου της παραγράφου 9 στον
Ενιαίο Λογαριασµό της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 συνεχί-
ζουν να ισχύουν και µετά την έκδοση των υπουργικών α-
ποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 για τους φορείς για
τους οποίους η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων
στον Ενιαίο Λογαριασµό δεν καθίσταται υποχρεωτική. 

22. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασµού
Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαριασµών
Θησαυροφυλακίου, ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιο-
δοτείται να συνάπτει ειδικές συµφωνίες παροχής υπηρε-
σιών µε πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τον καθορισµό ό-
ρων και προϋποθέσεων για την αυτόµατη µεταφορά πο-
σών µεταξύ λογαριασµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
στα εν λόγω ιδρύµατα και της ταµειακής διαχείρισης των
φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή µεταξύ λογαρια-
σµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα εν λόγω ιδρύµα-
τα και του Ενιαίου Λογαριασµού. Η ένταξη φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης στο σύστηµα αυτόµατης µεταφο-
ράς ποσών πραγµατοποιείται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ
του φορέα και του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι προς έ-
νταξη φορείς εξουσιοδοτούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και
την Τράπεζα της Ελλάδος να προβαίνουν στις απαιτού-
µενες αυτόµατες µεταφορές. 

23. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου για τους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης ισχύουν µε την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και της παρ. 5
του άρθρου 202 του ν. 4389/2016. Οι ρυθµίσεις του πα-
ρόντος άρθρου για τη Βουλή των Ελλήνων ισχύουν υπό
την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 26 του
άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).»

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταρ-
γούνται:
α) Ο ν. 4323/2015 (Α΄43).
β) Το άρθρο 3 του ν. 2216/1994 (Α΄83).

Άρθρο 81
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15 

του ν. 2469/1997 

Η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. α. Τα ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης (Φ.Γ.Κ.) τα οποία µεταφέρονται στο Κοινό Κε-
φάλαιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69Α του
ν. 4270/2014 βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπε-
ζας της Ελλάδος σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ έως ζ΄
της παρούσας παραγράφου.
β. Το Κοινό Κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο

αλλά οµάδα περιουσίας, της οποίας τα επί µέρους στοι-
χεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συµµετέχοντες σε
αυτό φορείς ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους.
Οι φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπρο-
σωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη δια-
χείριση του Κοινού Κεφαλαίου και το δικαιώµατά τους ε-
πί του ενεργητικού του.
γ. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται σε

κινητές αξίες του Ελληνικού Δηµοσίου. Στην έννοια των
κινητών αξιών του Ελληνικού Δηµοσίου περιλαµβάνο-
νται και κινητές αξίες δηµόσιων επιχειρήσεων και οργα-
νισµών, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και αποτελούν µέρος του χρέους της Γενι-
κής Κυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες που ανήκουν στην
κατηγορία του προηγούµενου εδαφίου και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµε-
νου εδαφίου. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου δύ-
ναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισµού Στήριξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να κατωτέρω. 
Εάν κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των επί µέρους

επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιµοι τίτλοι στην πρω-
τογενή αγορά, το Ελληνικό Δηµόσιο θα διαθέτει στην
Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης
στην τιµή εγγραφής ή στη µέση τιµή της δηµοπρασίας,
ανάλογα µε τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης, µε συνυπολογισµό των τόκων
του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήµατος. 
Αν από πλευράς Ελληνικού Δηµοσίου δεν υπάρχει εν-

διαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται
η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράζει τίτ-
λους του Ελληνικού Δηµοσίου στη δευτερογενή αγορά ή
τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης
για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλα-
κίου, έτσι ώστε τα δηµιουργούµενα νέα υπόλοιπα στους
λογαριασµούς των φορέων να επενδύονται άµεσα. 
Η απόφαση συµµετοχής ή µη του Κοινού Κεφαλαίου

σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµο-
σίου, κατ` εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρµο-
διότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του
Κοινού Κεφαλαίου, η οποία, καθώς και τα στελέχη της,
κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν
καµία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη. 

28



Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται µε
επαγγελµατίες διαµεσολαβητές που συµµετέχουν στη
δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά ιδρύµατα και επι-
χειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γέ-
νει, µε µέλη οργανωµένων αγορών και πολυµερών µηχα-
νισµών διαπραγµάτευσης, καθώς και µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
και άλλους παρεµφερείς φορείς και οργανισµούς, κα-
ταρτίζοντας µαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός οργα-
νωµένης αγοράς, µε όρους αγοράς. Στις συναλλαγές
αυτές περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις αγοράς/πώλη-
σης τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης µε σύµφωνο επανα-
πώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell
back, sell/buy back). 
Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντι-

στοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ε-
νεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα
ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτ-
λων του Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων ε-
κείνων που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή µη του Κοι-
νού Κεφαλαίου σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατ` εφαρµογή προγράµµατος για
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν απο-
κλειστικά στην αρµοδιότητα και ασκούνται από τους φο-
ρείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρ-
µοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συµµετοχής
τους σε αυτό. 

Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των φορέων από
τη για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως µη
έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε
συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς,
ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση α-
ποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου.
δ. Η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει

τη διάρκεια του ηµερολογιακού εξαµήνου, στο τέλος του
οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέµονται στους δικαι-
ούχους ανάλογα µε το ύψος και τη διάρκεια της συµµε-
τοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο. 
ε. Με Σύµβαση µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το
ύψος της αµοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος από το Κοινό Κεφάλαιο για τη διαχείριση
του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογι-
σµού και καταβολής της.
στ. Οι φορείς που συµµετέχουν σε αυτό δύνανται να

ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την απόληψη
συγκεκριµένων χρηµατικών ποσών και µέχρι της τρέχου-
σας αξίας της µερίδας τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος καταβάλλει το αιτούµενο ποσό στον
φορέα, µειουµένης αναλόγως της µερίδας συµµετοχής
του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος δικαιούται µε πράξη του Διοικητή της να ορίζει το
όριο των αναλαµβανόµενων ποσών πέραν του οποίου θα
απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειµένου να πραγµα-
τοποιηθεί η εκταµίευση. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιού-
νται στους φορείς. Οι πρόσοδοι που αναλογούν σε ανα-
ληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους στο
τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 
Η ρευστοποίηση µέρους του ενεργητικού του Κοινού

Κεφαλαίου και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελλη-

νικού Δηµοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού
Κεφαλαίου πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους, προκει-
µένου να αποδοθούν σε φορείς χρηµατικά ποσά σε εκτέ-
λεση των οριζοµένων στα προηγούµενα εδάφια, δεν συ-
νιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ζ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των δια-
τάξεων της παρούσας παραγράφου.
η. Τα κεφάλαια που τηρούνται από τους Φ.Γ.Κ. στην

Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασµούς ταµειακής δια-
χείρισης, επενδύονται σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης
τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου µε σύµφωνα επαναπώ-
λησης/επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό
Δηµόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy
back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Φ.Γ.Κ. α-
πό τη για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως
µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε
συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς,
ο φορέας που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση α-
ποζηµίωσης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου. Η διαχείριση
των επενδυόµενων κεφαλαίων από λογαριασµούς ταµει-
ακής διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή των προσόδων
στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου
του Κοινού Κεφαλαίου.»

Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 

Η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρ-
µοδιότητάς του, τα στοιχεία του ενεργητικού και του πα-
θητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηµα-
τικές εκροές από τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλα-
κίου και από το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακί-
ου του άρθρου 69Α και προγραµµατίζει την τήρηση των
απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµάτων για την πληρω-
µή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού και για τις α-
πολήψεις των φορέων από το Σύστηµα Λογαριασµών
Θησαυροφυλακίου. Διοικεί και διαχειρίζεται το κεντρικό
σύστηµα πληρωµών, καθώς και το κεντρικό σύστηµα τα-
µειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δηµοσίου, εποπτεύει
και αναπτύσσει το πλέγµα τραπεζικών ρυθµίσεων ανα-
φορικά µε τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και
µε το Σύστηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου και υπο-
βάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την έ-
γκριση ανοίγµατος και κλεισίµατος τραπεζικών λογαρια-
σµών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενι-
κής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο. Παρακο-
λουθεί το σύνολο των λογαριασµών που τηρούνται από
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διασφαλίζει τη συµ-
µόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
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ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Διασφαλίζει ότι η Γ.Δ.Ο.Υ. καταρτίζει προβλέψεις

για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες και παρακολουθεί
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου και
των εποπτευόµενων φορέων σε µηνιαία βάση, σύµφωνα
µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τα µνηµόνια συ-
νεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α. Καταρτίζει τον
ταµειακό προγραµµατισµό του Υπουργείου και τον υπο-
βάλει έγκαιρα στο Γ.Λ.Κ.. Συγκεντρώνει στοιχεία ταµεια-
κού προγραµµατισµού των εποπτευόµενων φορέων και
εγκρίνει το ύψος των ταµειακών τους αναγκών σε συµ-
φωνία µε τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ..»

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 

Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 προστίθε-
ται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ταµειακού
προγραµµατισµού του φορέα βάσει των οδηγιών του
Γ.Λ.Κ., για την έγκαιρη υποβολή του στην εποπτεύουσα
Γ.Δ.Ο.Υ. και για την τήρηση των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου αναφορικά µε τη συµµετοχή του φορέα στον
Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και στο Σύστηµα
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου.» 

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4270/2014 

Το άρθρο 30 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους

1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α. Καταρτίζει το πρόγραµµα δανεισµού και διαχείρισης

του δηµοσίου χρέους, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση
στον Υπουργό Οικονοµικών.
β. Αναλαµβάνει, ως εντολοδόχος και για λογαριασµό

του Ελληνικού Δηµοσίου, την εκτέλεση του εγκεκριµέ-
νου δανειακού προγράµµατος, µε τη σύναψη δανείων
και την έκδοση τίτλων.
γ. Συµµετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. µε την πα-

ροχή στο Γ.Λ.Κ. των στοιχείων του δηµοσίου χρέους.
δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του δηµοσίου

χρέους και το σχετικό µε το δηµόσιο χρέος κεφάλαιο
της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού.
ε. Εξυπηρετεί το δηµόσιο χρέος.
στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση µε την αρµόδια Διεύθυν-

ση του Γ.Λ.Κ., µε βάση τις προδιαγραφές του Ολοκληρω-
µένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πο-
λιτικής, τη διαδικασία για την ορθή ενηµέρωση των κωδι-
κών του προϋπολογισµού και των λογαριασµών λογιστι-
κής που αφορούν το δηµόσιο χρέος.
ζ. Υπολογίζει και διενεργεί τις απαραίτητες προσαρ-

µογές στα στοιχεία του δηµοσίου χρέους, σύµφωνα µε
το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών.
η. Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονοµι-

κών, σε τριµηνιαία βάση ή όποτε του ζητηθεί, για την ε-

ξέλιξη του δηµοσίου χρέους και υποβάλλει προτάσεις
σχετικά µε την πολιτική διαχείρισης του δηµοσίου χρέ-
ους.
θ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµι-

κών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το πρώτο τρίµηνο κάθε
έτους, απολογιστική έκθεση των πεπραγµένων, µε ανα-
λυτικά στοιχεία του κόστους δανεισµού, και της διάρ-
θρωσης του δηµοσίου χρέους, καθώς και επαρκώς αιτιο-
λογηµένη αναφορά για την περίπτωση υπέρβασης του α-
νώτατου ορίου του καθαρού δανεισµού.
ι. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετι-

κού αιτήµατος, αναλυτικά στοιχεία, συνοδευόµενα από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το δηµόσιο χρέος, τη
διαχείριση ταµειακών διαθεσίµων του Ελληνικού Δηµο-
σίου, καθώς και των διαχειριστικών πράξεων παραγώ-
γων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
ια. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του Ελληνικού

Δηµοσίου.
ιβ. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του Ενιαίου

Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου (Ε.Λ.Θ.) και του Συστή-
µατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) µέσω
τοποθετήσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα και πράξεων δια-
χείρισης ταµειακής ρευστότητας υπό τη µορφή πράξεων
πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς (repo agreements),
τις οποίες συνάπτει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κυρίως µε Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλο-
νται εγκαίρως στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από την αρµόδια Διεύθυν-
ση του Γ.Λ.Κ., πίνακες προβλέψεων ταµειακής ρευστό-
τητας της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνη-
σης, κατά ελάχιστο ορίζοντα ενενήντα (90) ηµερών σε
ηµερήσια βάση και δώδεκα (12) µηνών σε µηνιαία βάση.
ιγ. Λαµβάνει βραχυπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις

ώστε να διατηρούνται επαρκή ταµειακά αποθεµατικά
στον Ε.Λ.Θ. και στο Σ.Λ.Θ., σύµφωνα µε τις βασικές αρ-
χές χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και κινδύνου.
ιδ. Ορίζει, σε συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση

του Γ.Λ.Κ., το ελάχιστο ύψος ρευστών διαθεσίµων του
Σ.Λ.Θ..
ιε. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το δανειακό πρόγραµ-

µα, τις πληρωµές εξυπηρέτησης και τις πράξεις διαχείρι-
σης δηµοσίου χρέους και υποβάλει τη σχετική πληροφό-
ρηση στην αρµόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. για την κατάρ-
τιση των πινάκων προβλέψεων ταµειακής ρευστότητας.
ιστ. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το χρηµατοδοτικό

πρόγραµµα.
ιζ. Ενηµερώνει το Γ.Λ.Κ. σχετικά µε τις δανειακές ανά-

γκες, καθώς και µε το ενδεχόµενο απόκλισης από το δα-
νειακό πρόγραµµα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ανατίθενται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και οι ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:
α. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύναψη

δανείων των οργανισµών και φορέων του δηµόσιου το-
µέα και για τη δανειοδότηση µε εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου των δηµοσίων επιχειρήσεων.
β. Σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξε-

ων παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊό-
ντων.
γ. Παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς α-

γοράς οµολόγων.»
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Άρθρο 86
Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 

Οι υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ. 142/2017 (Α΄181)
καταργούνται.

Άρθρο 87
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 

Τα άρθρα 46 και 47 του π.δ. 142/2017 αντικαθίστανται
ως εξής:

«Άρθρο 46
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου 

και Δηµοσιονοµικών Κανόνων

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θη-
σαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων είναι οι α-
κόλουθοι:

(α) Η έγκαιρη και ενιαία ερµηνεία των δηµοσιολογιστι-
κών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου για την εφαρµογή τους.

(β) Η αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών πλη-
ρωµής του Ελληνικού Δηµοσίου.

(γ) Ο καθορισµός, η παρακολούθηση και η διαχείριση
του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης.

(δ) Ο καθορισµός και η παρακολούθηση εφαρµογής
των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης.

(ε) Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής
εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης
οικονοµικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

(στ) Η αποτελεσµατική διαχείριση της περιουσίας και
των εκκρεµοτήτων του τ. Ο.Α.Ε..

(ζ) Η υλοποίηση του ταµειακού προγραµµατισµού για
τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου και για το Σύ-
στηµα Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιο-
νοµικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής:

(α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
(β) Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµ-

µατισµού.
(γ) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε-

φαλαίων.
(δ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµο-

γής Δηµοσιονοµικών Κανόνων.
(ε) Ενιαία Αρχή Πληρωµής.

Άρθρο 47
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστι-
κής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διαχείριση λογιστικού συστήµατος και η κατάρτι-
ση χρηµατοοικονοµικών αναφορών για την Κεντρική Δι-
οίκηση.

(β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο
καθορισµός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική
Κυβέρνηση.

2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρ-
θρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως κατωτέρω:

(α) Τµήµα Α΄- Απολογισµού - Ισολογισµού Κεντρικής
Διοίκησης.

(β) Τµήµα Β΄- Υπολόγου Συµψηφισµών.
(γ) Τµήµα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνη-

σης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα

Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄- Απολογισµού - Ισολογισµού Κεντρικής

Διοίκησης
(αα) Η µέριµνα για την εφαρµογή των οδηγιών στο

πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γε-
νικής Κυβέρνησης.

(ββ) Η επίβλεψη σε συνεργασία µε το Τµήµα Β΄ - Υπο-
λόγου Συµψηφισµών όλων των λογιστικών εργασιών
των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η µέριµνα για
τη διευθέτηση λογιστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν.

(γγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συµφωνία, σε µηνιαία
και ετήσια βάση, όλων των εισαγοµένων στο πληροφο-
ριακό σύστηµα στοιχείων προϋπολογισµού (έσοδα-έξο-
δα) και στοιχείων λογιστικής των Δηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων.

(δδ) Η συµφωνία σε µηνιαία βάση των τραπεζικών υπο-
λογαριασµών των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων µε τους αντίστοι-
χους λογαριασµούς της λογιστικής.

(εε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε µη-
νιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου.

(στστ) Η κατάρτιση και η δηµοσίευση των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του Απολογι-
σµού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισµού της
Κεντρικής Διοίκησης.

(ζζ) Η αποστολή των ετήσιων Οικονοµικών Καταστά-
σεων και του Απολογισµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για
έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψή-
φιση.

(ηη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσό-
δων που εισπράττονται υπέρ αυτών µέσω του προϋπο-
λογισµού.

(θθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων
χρηµατικών ενταλµάτων, σε περίπτωσή απώλειάς τους.

(ιι) Το κλείσιµο των βιβλίων και ο προσδιορισµός του
οικονοµικού αποτελέσµατος.

(β) Τµήµα Β΄- Υπολόγου Συµψηφισµών
(αα) Ο έλεγχος και η συµφωνία όλων των λογιστικών

εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε µηνιαία και ετή-
σια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δηµο-
σίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτι-
κών Ταµείων.

(ββ) Η συµφωνία των τραπεζικών λογαριασµών της
Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπολογαριασµών των
Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των
Στρατιωτικών Ταµείων, µε τους αντίστοιχους λογαρια-
σµούς της λογιστικής.

(γγ) ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρι-
κής Διοίκησης, εκτός αυτών που εµφανίζονται από άλ-
λες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών
λογιστικών εγγραφών.

(δδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των
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αρµοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκη-
σης προς την Τράπεζα της Ελλάδος µε τα αντίστοιχα
δελτία αναγγελίας της κίνησης των λογαριασµών του
Δηµοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κα-
θώς και η συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των Συµψη-
φιστικών Χρηµατικών Ενταλµάτων.

(εε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λο-
γιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης.

(στστ) Η υποβολή των µηνιαίων και ετήσιων λογαρια-
σµών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(γ) Τµήµα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης
(αα) Η διαµόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το σύνολο της
Γενικής Κυβέρνησης.

(ββ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γε-
νικής Κυβέρνησης για την εφαρµογή του Ενιαίου Λογι-
στικού Σχεδίου.

(γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστή-
µατος για την υποστήριξη του προσαρµοσµένου λογιστι-
κού σχεδίου.

(δδ) Η σταθερή διασύνδεση του λογιστικού συστήµα-
τος µε το σύστηµα ταξινόµησης του προϋπολογισµού.

(εε) Η παροχή γνώµης σχετικά µε την τροποποίηση
των Κωδικών Κατάταξης Εσόδων και Δαπανών.

(στστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η
εναρµόνιση των λογαριασµών του Δηµοσίου µε τα διε-
θνή πρότυπα.»

Άρθρο 88
Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασµών
και Ταµειακού Προγραµµατισµού

Μετά το άρθρο 47 του π.δ.142/2017, προστίθεται άρ-
θρο 47Α ως εξής:

«Άρθρο 47Α
Διεύθυνση Λογαριασµών

και Ταµειακού Προγραµµατισµού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαρια-
σµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού είναι οι ακόλου-
θοι:

(α) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος
λογαριασµών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα. 

(β) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού.

(γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρη-
µατικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους µε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

(δ) Η κατάρτιση του ταµειακού προγραµµατισµού και η
παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογαρια-
σµού Θησαυροφυλακίου και του Συστήµατος Λογαρια-
σµών Θησαυροφυλακίου.

(ε) Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη
των τραπεζικών ρυθµίσεων αναφορικά µε τον Ενιαίο Λο-
γαριασµό Θησαυροφυλακίου και το Σύστηµα Λογαρια-
σµών Θησαυροφυλακίου.

2. Η Διεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµ-
µατισµού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, ως κα-
τωτέρω:

(α) Τµήµα Α΄ - Λογαριασµών
(β) Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής

Διοίκησης
(γ) Τµήµα Γ΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Γενικής

Κυβέρνησης
(δ) Τµήµα Δ΄ - Χρηµατικών Δοσοληψιών µε την Ε.Ε.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα

Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄ - Λογαριασµών
(αα) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος

λογαριασµών Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα. 

(ββ) Η διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασµών
του ελληνικού δηµοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισµού
και ειδικών λογαριασµών, οι οποίοι τηρούνται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός αυτών που
έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές µονάδες εντός ή ε-
κτός του Υπουργείου Οικονοµικών.

(γγ) Η διενέργεια δαπανών του προϋπολογισµού της
Κεντρικής Διοίκησης (αποδοχών υπαλλήλων, προκατα-
βολών του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 συµπεριλαµβα-
νοµένης της αντισταθµιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ
και λοιπών προκαταβολών), η παρακολούθηση των σχε-
τικών λογαριασµών και η µέριµνα για την ορθή λογιστική
απεικόνισή τους.

(δδ) Η µέριµνα για την εµφάνιση εισπραττοµένων εσό-
δων - ποσών στη δηµόσια ληψοδοσία.

(εε) Η διενέργεια πληρωµών για την επιστροφή εσό-
δων προϋπολογισµού και αποδόσεων κρατήσεων αρµο-
διότητας ΑΑΔΕ (φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ κ.λπ.). 

(στστ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιού-
χους και η µέριµνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών.

(ζζ) Η σύσταση και η παρακολούθηση των παγίων προ-
καταβολών σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των
προσωρινών ενισχύσεων αυτών.

(ηη) Η παρακολούθηση των λογαριασµών των προξενι-
κών αρχών και η µέριµνα για την ορθή λογιστική απεικό-
νιση των κινήσεών τους. 

(θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λο-
γαριασµού νο. 234339/0 «ΕΔ- Λογαριασµός Εσόδων από
Αποκρατικοποιήσεις».

(ιι) Η τήρηση µητρώου των λογαριασµών της Κεντρι-
κής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

(β) Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής
Διοίκησης

(αα) Ο καθορισµός µηνιαίου ορίου πληρωµών των δα-
πανών του Δηµοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος
της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής µηνιαίας α-
πόφασης.

(ββ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση
των πληροφοριών από τις αρµόδιες υπηρεσίες για όλες
τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου.

(γγ) Η παρακολούθηση, σε καθηµερινή βάση, της τα-
µειακής θέσης του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και η κα-
τάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων.

(δδ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του ταµειακού
προγραµµατισµού για τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυρο-
φυλακίου σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακρο-
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πρόθεσµη βάση και σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα
(90) ηµερών σε ηµερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα
(12) µηνών σε µηνιαία βάση.

(εε) Η ενοποίηση των πινάκων προβλέψεων ταµειακής
ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλα-
κίου και του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακί-
ου και η υποβολή τους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. 

(στστ) Ο ορισµός, σε συνεργασία µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ε-
νός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Ενιαίου
Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου.

(γ) Τµήµα Γ΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Γενικής
Κυβέρνησης

(αα) Η παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοί-
πων των λογαριασµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που
τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταµειακή διαχείρι-
ση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

(ββ) Η παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης µε τις διατάξεις περί λειτουργίας
του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου και του Συ-
στήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου και η εισήγη-
ση για την επιβολή κυρώσεων. 

(γγ) Η τήρηση µητρώου των λογαριασµών των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος.

(δδ) Ο συντονισµός και η παροχή υποστήριξης στις
Γ.Δ.Ο.Υ. επί των ζητηµάτων που άπτονται της κατάρτι-
σης ταµειακού προγραµµατισµού από τους φορείς αρµο-
διότητάς τους.

(εε) Η κατάρτιση του ταµειακού προγραµµατισµού για
το Κοινό Κεφάλαιο και την ταµειακή διαχείριση στην
Τράπεζα της Ελλάδος σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθε-
σµη και µακροπρόθεσµη βάση και η κατάρτιση σχετικών
πινάκων ταµειακών προβλέψεων σε ορίζοντα τουλάχι-
στον ενενήντα (90) ηµερών σε ηµερήσια βάση και εννέα
(9) έως δώδεκα (12) µηνών σε µηνιαία βάση.

(στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονοµικών αναφο-
ρικά µε το άνοιγµα ή το κλείσιµο λογαριασµών Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης που συµµετέχουν στον Ενιαίο
Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου.

(ζζ) Η παροχή οδηγιών στους Φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης αναφορικά µε τη διενέργεια ταµειακού προ-
γραµµατισµού και την εξειδίκευση του µέγιστου ύψους
ρευστότητας που µπορούν να τηρούν σε πιστωτικά ιδρύ-
µατα.

(ηη) Η απόφαση περί της εξαίρεσης συγκεκριµένων
λογαριασµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον υπο-
λογισµό του µέγιστου ύψους ρευστότητας που τηρείται
σε πιστωτικά ιδρύµατα.

(θθ) Ο ορισµός, σε συνεργασία µε τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ενός
ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίµων του Συστήµατος
Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου. 

(δ) Τµήµα Δ΄ - Χρηµατικών Δοσοληψιών µε την Ε.Ε.
(αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρ-

τώνται µε τη διεξαγωγή χρηµατικών δοσοληψιών µε την
Ε.Ε. κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων Υπηρεσιών όσον
αφορά στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για την εκτέλεση
όλων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, κα-
θώς και στις (ii) αποδόσεις σε λογαριασµούς της Ε.Ε.
των µηνιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των επι-
στροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν

εντολής της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργά-
νου, καθώς και προστίµων κατόπιν σχετικής δικαστικής
απόφασης.

(ββ) Η νοµοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγµα και την
τήρηση όλων των λογαριασµών αναφορικά µε τη διεξα-
γωγή των χρηµατικών δοσοληψιών µε την Ε.Ε..

(γγ) Η εισήγηση και η µέριµνα για τη λήψη µέτρων α-
ναφορικά µε τη βελτίωση υφιστάµενων διαδικασιών, αλ-
λά και ο χειρισµός ζητηµάτων που ανακύπτουν από την
εφαρµογή διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νοµοθε-
σίας σε θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.

(δδ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρηµατο-
ροών που πραγµατοποιούνται µεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε.
µέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήµα-
τος δηµοσιονοµικής πολιτικής.

(εε) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύ-
θυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και στο
Τµήµα Β΄ - Ταµειακού Προγραµµατισµού Κεντρικής Διοί-
κησης αναφορικά µε τις προβλέψεις των απολήψεων και
των αποδόσεων προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακολού-
θησης του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

(στστ) Η µέριµνα για την έκδοση των συµψηφιστικών
ενταλµάτων των δαπανών από την απόδοση των υπο-
χρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε..

(ζζ) Η λειτουργία ως αρµόδια Εθνική Αρχή για τη συ-
γκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των απα-
ραίτητων στοιχείων για την απόδοση από την Ε.Ε. των ο-
δοιπορικών εξόδων όλων των προσώπων που µετακινού-
νται µε εντολή του Δηµοσίου στο πλαίσιο του Συµβουλί-
ου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η
παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εµπλεκόµενους
φορείς για την οµαλή διεξαγωγή της εν λόγω διαδικα-
σίας.

(ηη) Η παροχή απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων
και διευκρινίσεων προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του
Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισµό της
Ε.Ε..

(θθ) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Συµβουλευτι-
κής Επιτροπής των Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγ-
χο είσπραξης και απόδοσης.

(ιι) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασµού
242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ - ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω του διεθνούς διατραπεζι-
κού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών χρηµατοπι-
στωτικού χαρακτήρα (SWIFT), µε σχετική ενηµέρωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(ιαια) Η διαχείριση όλων των εκκρεµοτήτων που συ-
ναρτώνται µε τη λειτουργία του λογαριασµού της Τεχνι-
κής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών πε-
ριόδου 2007-2013».

(ιβιβ) Η διευθέτηση όλων των ζητηµάτων που απορρέ-
ουν από την λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης των Τα-
µείων του Γενικού Προγράµµατος «Αλληλεγγύη και Δια-
χείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-
2013.»

Άρθρο 89
Σύσταση θέσεων

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λογα-
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ριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού συνιστώνται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι παρακάτω θέσεις:

(α) 12 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δηµο-
σιονοµικών

(β) 3 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Δηµοσιο-
νοµικών

(γ) 3 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δηµοσιο-
νοµικών
Η κατανοµή των ανωτέρω θέσεων µεταξύ των Τµηµά-

των της Διεύθυνσης Λογαριασµών και Ταµειακού Προ-
γραµµατισµού προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών.

Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
η έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 86-88. Μέ-
χρι την έναρξη ισχύος αυτών, οι κατά το άρθρο 88 αρµο-
διότητες του Τµήµατος Γ΄ – Ταµειακού Προγραµµατι-
σµού Γενικής Κυβέρνησης, ασκούνται από το Τµήµα Α΄ -
Λογαριασµών, µε την εξαίρεση των αρµοδιοτήτων που
περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις  εε΄, στστ΄ και ζζ΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
π.δ. 142/2017, οι οποίες ασκούνται από την Διεύθυνση
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 91
Αρµόδιο όργανο 

Ο Υπουργός Οικονοµικών είναι αποκλειστικά αρµόδιος
να παρέχει µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, την εγγύηση του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διυπουργι-
κής Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 96, προς
ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ορ-
γανισµούς ή κοινοπραξίες αυτών και οργανισµούς δηµο-
σίου δικαίου για δάνεια, εγγυητικές επιστολές, αντεγ-
γυήσεις, πιστώσεις και κάθε άλλο χρηµατοδοτικό µέσο
που χορηγούν υπέρ:
α) Φυσικών προσώπων ή οµάδων φυσικών προσώπων,

των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαµηλό ή
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα
γεγονότα, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση παρέχε-
ται προς αποκατάσταση της προκληθείσης ζηµίας αφαι-
ρουµένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής α-
ποζηµίωσης, χωρίς να συνιστά έµµεσο πλεονέκτηµα για
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαιτούµενα προς τούτο
προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παρεχόµενη εγγύηση δεν κα-
λύπτει ανάγκες που απορρέουν από την άσκηση οικονο-
µικής δραστηριότητας, αλλά κοινωνικές ανάγκες, ιδίως
στεγαστική αποκατάσταση, υγεία, εκπαίδευση.
β) Ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και συνε-

ταιριστικών οργανώσεων: 
βα) που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές στις οποί-

ες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή επικρα-

τεί σοβαρή υποαπασχόληση, µε σκοπό την προώθηση
της οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και
λαµβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονοµική και κοι-
νωνική τους κατάσταση ή
ββ) που ασκούν ορισµένη οικονοµική δραστηριότητα ή

δραστηριοποιούνται σε ορισµένο κλάδο, µε σκοπό την
προώθησή του, εφόσον δεν νοθεύεται ή απειλείται να
νοθευθεί ο ανταγωνισµός ή 
βγ) που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα

γεγονότα ή σοβαρές οικονοµικές διαταραχές, αυστηρά
προς επανόρθωση της προκληθείσης ζηµίας και συνέχι-
ση της οικονοµικής τους δραστηριότητας, αφαιρουµένου
τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζηµίω-
σης.
Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου δύναται να παρέ-

χεται και υπέρ προβληµατικών κατά την έννοια του ενω-
σιακού δικαίου επιχειρήσεων µε τη µορφή:

i) ενίσχυσης διάσωσης, το ύψος της οποίας περιορίζε-
ται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση της δραστη-
ριότητας της επιχείρησης και είναι βραχυπρόθεσµης ε-
ξαµηνιαίας διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο από την καταβο-
λή της πρώτης δόσης στην επιχείρηση. Οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης
της ενίσχυσης διάσωσης, είτε σχέδιο αναδιάρθρωσης εί-
τε σχέδιο εκκαθάρισης είτε αποδείξεις ότι το δάνειο έχει
αποπληρωθεί ολοσχερώς και έχει αποσβεσθεί η εγγύη-
ση.

ii) ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, το ποσό και η ένταση
της οποίας περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο των α-
παιτούµενων εξόδων αναδιάρθρωσης, µε βάση τους δια-
θέσιµους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της επιχείρη-
σης, των µετόχων της ή του επιχειρηµατικού οµίλου
στον οποίο ανήκει, αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
προηγουµένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης.
Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνι-

κού Δηµοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν υπα-
χθεί στην πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στις ει-
σηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή σε πολυµερή µηχανι-
σµό διαπραγµάτευσης, σε επιχειρήσεις µε βεβαιωµένες
στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. οφειλές από εγγυηµένα δάνεια,
καθώς και σε επιχειρήσεις µε σηµαντικό ύψος βεβαιωµέ-
νων φορολογικών οφειλών, όπως αυτό προσδιορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
γ) Ηµεδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που χρηµατοδο-

τούνται:
γα) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

για τη στήριξη και τη χρηµατοδοτική διευκόλυνση του ε-
µπορίου και των επενδύσεων µικρών και µεσαίων επιχει-
ρήσεων µε όρους εξίσου ευνοϊκούς µε τους όρους δα-
νειοδότησής τους από την ΕΤΕπ, ή 
γβ) στο πλαίσιο του ν. 3723/2008, οι διατάξεις του ο-

ποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις
του παρόντος ή 
γγ) στο πλαίσιο του µηχανισµού έκτακτης ενίσχυσης

σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA) α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος.
δ) Κρατικών φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού ή µικτού δι-

καίου:
δα) που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ή
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δεν λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ή
δβ) που είναι επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση υπηρε-

σιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή έχουν χαρα-
κτήρα µονοπωλίου που αποφέρει έσοδα ή
δγ) που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα

γεγονότα ή σοβαρές οικονοµικές διαταραχές, αυστηρά
προς επανόρθωση της προκληθείσας ζηµίας, αφαιρουµέ-
νου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζη-
µίωσης.
Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνι-

κού Δηµοσίου σε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ει-
σηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή/και σε πολυµερή µη-
χανισµό διαπραγµάτευσης, µε εξαίρεση:

i) Εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 3723/2008.

ii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, για δάνεια
που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανι-
σµούς και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς
σκοπούς.

iii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς την Τράπεζα της
Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πι-
στωτικών ιδρυµάτων.

iv) Εγγυήσεις που παρέχονται υπέρ εταιριών των οποί-
ων την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει το
Ελληνικό Δηµόσιο, για τη διασφάλιση της παροχής υπη-
ρεσιών δηµοσίου συµφέροντος. 
ε) Αλλοδαπών κυβερνήσεων στο πλαίσιο διεθνών ή

ευρωπαϊκών συµφωνιών, µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών
χρηµατοδοτικών οργανισµών.

Άρθρο 92
Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε την
επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ε.Ε., καθώς και του πρωτογενούς, παρα-
γώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών
ενισχύσεων.

2. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρµόζονται συ-
µπληρωµατικά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 93
Καθορισµός και καταβολή προµήθειας ασφαλείας

1. Επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, προµή-
θεια ασφαλείας που καθορίζεται κατά περίπτωση και σε
ετήσια βάση µε την απόφαση παροχής εγγύησης. Η προ-
µήθεια ασφαλείας καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ι-
σχύος της εγγύησης επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγ-
γυηµένου υπολοίπου. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά
στην απόφαση παροχής της εγγύησης, η προµήθεια α-
σφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κά-
θε εκτοκιστικής περιόδου. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος έκαστης δανειακής σύµβασης καταβάλλεται η α-
ναλογούσα προµήθεια ασφαλείας.

Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνι-
κού Δηµοσίου για την κάλυψη εγγυητικών επιστολών, η
προµήθεια ασφαλείας υπολογίζεται επί του εκάστοτε σε
ισχύ ποσού της εγγυητικής επιστολής και σε εξαµηνιαία
βάση, ενώ η είσπραξή της γίνεται στην αρχή κάθε εξαµή-
νου. 

2. Ο υπολογισµός του ακριβούς ποσοστού της προµή-
θειας που αντισταθµίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυ-
σης πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων της αγοράς, ανά-
λογα µε την πιστοληπτική ικανότητα του ωφελούµενου
δανειολήπτη ως ακολούθως:
α) Για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),

σύµφωνα µε τον περιλαµβανόµενο στην περίπτωση 3.3
της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύ-
σεις µε τη µορφή εγγυήσεων (2008/C155/02) πίνακα.
β) Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις η µεθοδολογία υπο-

λογισµού του ακριβούς ύψους της προµήθειας ασφαλεί-
ας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που εκδίδεται µε βάση τη γενική αρχή αποτίµησης κινδύ-
νου ότι το συνολικό κόστος δανεισµού της επιχείρησης
µε την εγγύηση του Δηµοσίου, που αποτελείται από το
επιτόκιο της τράπεζας και την προµήθεια υπέρ Δηµοσί-
ου, πρέπει τουλάχιστον να ισούται µε το κόστος δανει-
σµού της επιχείρησης χωρίς την εγγύηση του Δηµοσίου.
γ) Για τα πιστωτικά ιδρύµατα απαιτείται εισήγηση του

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
3. Σε περίπτωση επιβολής προµήθειας ασφαλείας που

δεν αντισταθµίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυσης,
διασφαλίζεται η συµβατότητα της ενίσχυσης βάσει του
ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον υπολογισµό, την
καταβολή και την είσπραξη της οφειλόµενης προµήθειας
ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 94
Ασφάλειες

1. Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµο-
σίου δύναται να ζητηθούν, κατά την κρίση του εγγυητή,
επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης ή προση-
µείωσης υποθήκης, σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πό-
ρων και δικαιωµάτων. 

2. Για οποιαδήποτε υποθήκη που εγγράφεται υπέρ του
Δηµοσίου προς εξασφάλισή του από παρεχόµενη εγγύη-
ση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.δ. 4242/1962 (Α΄ 187).

3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυή-
σεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως τα πι-
στωτικά ιδρύµατα να ενεργούν για λογαριασµό του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου τα προβλεπόµενα περί εγγραφής των
απαιτούµενων ασφαλειών και να εκχωρεί τα σχετικά µε
αυτές δικαιώµατα του Δηµοσίου, προκειµένου να επιδιω-
χθεί η ρευστοποίησή τους προς όφελος του τελευταίου.

4. Σε περίπτωση ρευστοποίησής τους, οι ασφάλειες ι-
κανοποιούν, κατά το ποσοστό της εγγύησης, το εγγυη-
µένο τµήµα της οφειλής. Τυχόν δικαστικά και λοιπά έξο-
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δα εκτέλεσης, σε περίπτωση που αυτά καλύπτονται µε
την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, επιβαρύνουν
συµµέτρως το εγγυηµένο και µη εγγυηµένο τµήµα του
δανείου ή της πίστωσης.

5. Οι ληφθείσες ασφάλειες δύναται να εξαλειφθούν
ενδεικτικά:
α) εφόσον έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το εγγυηµένο

δάνειο ή πίστωση και οι βεβαιωθείσες στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. οφειλές λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, 
β) εφόσον αντικατασταθούν µε άλλες αναλογικά ίσης

αξίας µε το υπόλοιπο του εγγυηµένου δανείου, 
γ) εφόσον σκοπός της εξάλειψης είναι η ευχερέστερη

εκποίηση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, το
προϊόν της οποίας αποδίδεται, κατά προτεραιότητα,
προς εξόφληση τυχόν βεβαιωµένων στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. οφειλών και ακολούθως του υπολοίπου του εγ-
γυηµένου δανείου.
Αιτήµατα για την εξάλειψη ασφαλειών, που εξασφαλί-

ζουν εγγυηµένα δάνεια, πιστώσεις ή άλλα χρηµατοδοτι-
κά µέσα, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγ-
γυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ή από άλλα αρµόδια
προς τούτο όργανα. Αιτήµατα τροποποίησης ασφαλειών
δεν εξετάζονται µετά την καταγγελία του δανείου.

Άρθρο 95
Απόδοση τόκων υπέρ του Δηµοσίου

και εισφορά του ν. 128/1975

1. Σε περίπτωση υπερηµερίας οφειλετών που έχουν
δανειοδοτηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου
και στο βαθµό που αυτή καλύπτεται µε την εγγύηση, το
ήµισυ της διαφοράς µεταξύ του συµβατικού επιτοκίου
και του επιτοκίου υπερηµερίας αποτελεί έσοδο του Δη-
µοσίου και αποδίδεται υπέρ αυτού. Mε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδο-
σης των σχετικών ποσών σε λογαριασµό του Δηµοσίου ή
βεβαίωσής τους ως έσοδα, σε περίπτωση µη είσπραξής
τους, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρ-
µογή της παρούσας διάταξης.

2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να ενηµερώνουν η-
λεκτρονικά, σε κεντρικό επίπεδο και σε ετήσια βάση, τη
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαί-
ων για τα ποσά που αποδίδουν, κατά τα ανωτέρω, υπέρ
του Δηµοσίου.

3. Η εκ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄
22) επιβαλλόµενη υπέρ του λογαριασµού του ιδίου νό-
µου εισφορά στα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα δεν καλύπτεται µε την εγγύη-
ση του Ελληνικού Δηµοσίου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Άρθρο 96
Σύσταση και αρµοδιότητες 

της Διυπουργικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή, η οποία εξετάζει
τα αιτήµατα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη-
µοσίου, αξιολογεί τη σκοπιµότητα παροχής αυτής από

οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς και αποφασίζει οµό-
φωνα για την παροχή της σύµφωνης γνώµης της στον Υ-
πουργό Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτρο-
πής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσί-
ου.

2. Η Διυπουργική Επιτροπή απαρτίζεται από:
α) τον Υπουργό Οικονοµικών, ως Πρόεδρο,
β) τον αρµόδιο επί της δηµοσιονοµικής πολιτικής Υ-

πουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό και
γ) τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, ως µέλη.
Στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής παρί-

σταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 97, ως ει-
σηγητής. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλ-
ληλος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη-
σης Κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 97
Σύσταση και αρµοδιότητες της Επιτροπής για 

την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου

1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επι-
τροπή για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµο-
σίου η οποία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) εξετάζει κάθε αίτηµα παροχής της εγγύησης του

Ελληνικού Δηµοσίου, είτε µεµονωµένης είτε υπό µορφή
καθεστώτος, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προ-
βλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προ-
ϋποθέσεις, 
β) µελετά και επεξεργάζεται τα υποβαλλόµενα οικονο-

µικά στοιχεία µε σκοπό να διαπιστώσει την προοπτική
και τη δυνατότητα των υπό δανειοδότηση ή πιστοδότηση
φορέων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από ί-
δια έσοδα,
γ) σταθµίζει το µέγεθος του αναλαµβανόµενου από το

Ελληνικό Δηµόσιο κινδύνου και την επίδρασή του στη
διαµόρφωση του δηµοσίου χρέους, αξιολογεί τις προ-
σκοµισθείσες προσφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων και
εισηγείται σχετικά µε την επιβαλλόµενη προµήθεια α-
σφαλείας,
δ) µελετά ειδικά προβλήµατα που ανακύπτουν και συν-

δέονται µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και
προτείνει µέτρα για την αντιµετώπισή τους,
ε) εισηγείται εγγράφως στη Διυπουργική Επιτροπή για

την παροχή ή µη της σχετικής σύµφωνης γνώµης της,
προτείνοντας ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους πα-
ροχής της εγγύησης, καθώς και τις ασφάλειες που πρέ-
πει να ληφθούν κατά περίπτωση.

2. Την Επιτροπή απαρτίζουν:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής

του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρος, ο οποίος α-
ναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή α-
πουσίας του, από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυν-
σης Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυρο-

φυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους, ως µέλος, ο οποίος αναπληρώ-
νεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας
του, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγ-
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γυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυή-

σεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται
σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από
τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλη αρµόδιου Τµήµατος. Σε
περίπτωση που ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κρατι-
κών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπληροί τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακί-
ου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη µέλους ασκεί ο
Προϊστάµενος του καθ’ ύλη αρµόδιου Τµήµατος.
δ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµι-

κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο
οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµα-
τος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του.
ε) Ένας εκπρόσωπος του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ως µέλος, ο οποί-

ος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή
απουσίας του, από τον οριζόµενο µε την απόφαση συ-
γκρότησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, α-
ναπληρωτή του.
στ) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών

Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο
οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµα-
τος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του. 
Χρέη εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί ο Προϊστάµενος

του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος, ο οποίος αναπληρώ-
νεται από αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος. 
Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρ-

µόδιου Τµήµατος αναπληροί ως µέλος της Επιτροπής
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων, χρέη εισηγητή ασκεί ο αρµόδιος
υπάλληλος. 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών µε την οποία ορίζεται υπάλληλος της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαί-
ων ως γραµµατέας µαζί µε τον αναπληρωτή του. Με την
ανωτέρω απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικότε-
ρο ζήτηµα αναφορικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 98
Σύσταση και αρµοδιότητες του Συµβουλίου 

Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης
του Ελληνικού Δηµοσίου

1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Συµ-
βούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευ-
θύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Το Συµβούλιο εισηγείται
στον Υπουργό Οικονοµικών για:
α) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,

στο πλαίσιο υφισταµένου καθεστώτος εγγύησης, σε φο-
ρείς της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, εξετάζοντας τη
συνδροµή των προϋποθέσεων που τάσσονται στην υ-
πουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς εγγύησης,
β) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, ύστερα από αίτηµα του φορέα ή του πι-
στωτικού ιδρύµατος. Δεν απαιτείται η προηγούµενη ει-
σήγηση του Συµβουλίου σε περίπτωση αναστολής κατα-
βολής δόσεων εγγυηµένων δανείων η οποία δεν συνε-
πάγεται την επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την
επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου,
γ) τη συνέχιση ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού

Δηµοσίου σε περίπτωση µεταβολής του αρχικού φορέα.

2. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ-

ροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, οποίος αναπλη-
ρώνεται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών
Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυή-

σεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται
από τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος. 
Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπλη-
ροί τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυρο-
φυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη µέλους ασκεί
ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος, 
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µε τον ανα-
πληρωτή του,
δ) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών

Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα-
πληρωτή του,
ε) έναν εκπρόσωπο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., µε τον οριζόµενο

αναπληρωτή του,
στ) έναν εµπειρογνώµονα ειδικό σε χρηµατοοικονοµι-

κά θέµατα.
Τα προς εξέταση αιτήµατα υποβάλλονται µέσω της Δι-

εύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων,
µε εισηγητή τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλην αρµόδιου
Τµήµατος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµι-
µου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον υπάλληλο-χει-
ριστή του συγκεκριµένου αιτήµατος. Σε περίπτωση που
χρέη µέλους ασκεί ο Προϊστάµενος του καθ’ ύλην αρµό-
διου Τµήµατος, χρέη εισηγητή ασκεί ο υπάλληλος-χειρι-
στής του συγκεκριµένου αιτήµατος.
Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονοµικών µε την οποία δύναται να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την ίδια απόφα-
ση ορίζεται υπάλληλος του αρµόδιου Τµήµατος της Δι-
εύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
ως γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του. 

3. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ εκάστου
ενδιαφεροµένου παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο έχει µεταβιβασθεί
η αρµοδιότητα παροχής της εγγύησης, κατόπιν εισήγη-
σης του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Η ανωτέ-
ρω απόφαση παροχής εγγύησης κοινοποιείται στον εν-
διαφερόµενο και στο πιστωτικό ίδρυµα, µε µέριµνα της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαί-
ων και αναρτάται στο Πρόγραµµα Διαύγεια
(ν. 3861/2010).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δη-

µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης
παροχής εγγύησης, ανάλογα µε το ύψος της παρεχόµε-
νης εγγύησης, στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής ή στον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων ή στον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και
Κίνησης Κεφαλαίων. 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 99
Συµβατότητα αιτήµατος παροχής εγγύησης 

µε το Ενωσιακό Δίκαιο

Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου παρέχεται κατό-
πιν ελέγχου της συµβατότητας του υπό θέσπιση καθε-
στώτος εγγύησης µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσε-
ων του ενωσιακού δικαίου. Την ευθύνη για τη διατύπωση
σχετικής γνώµης προς τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαί-
ων, Εγγυήσεων και Δανείων έχει η Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στην
οποία η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εντός εύλογου
χρόνου το σχεδιαζόµενο καθεστώς εγγύησης.

Άρθρο 100
Διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων για την παροχή

της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου

1. Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 91, η διαδικασία παροχής
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η ακόλου-
θη:
Ο αρµόδιος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση,

αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµατοδότησης.
Το αίτηµα εξετάζεται από την ανωτέρω Διεύθυνση, η ο-
ποία εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 97 την παρο-
χή ή µη της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου. Η Επι-
τροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επιτροπή, η
οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υπουργό Οι-
κονοµικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υ-
πουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύθυνσης. 

2. Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους
της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, η διαδικασία χορήγη-
σης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η ακό-
λουθη:
Ο αρµόδιος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση

για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, αναφέ-
ροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµατοδότησης και πα-
ρέχοντας τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία. Το αίτηµα εξε-
τάζεται από τη Διεύθυνση, η οποία εισηγείται στην Επι-
τροπή του άρθρου 97 την παροχή ή µη της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου.
Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επι-

τροπή, η οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υ-
πουργό Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφα-
σης του Υπουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύ-
θυνσης.
Με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ο

εκάστοτε ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στη Διεύ-
θυνση για χρηµατοδότηση από πιστωτικό ίδρυµα που έ-
χει επιλέξει. Η εγγύηση παρέχεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο έχει µε-
ταβιβασθεί η αρµοδιότητα παροχής, κατόπιν εισήγησης
του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγ-
γυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.

3. Για τα δάνεια, που χορηγούνται στους φορείς των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 91 η διαδικασία χο-
ρήγησης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου είναι η
ακόλουθη:
Ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει αίτηµα στη Δι-

εύθυνση, αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηµα-
τοδότησης. Το αίτηµα πρέπει να συνοδεύεται από σχετι-
κή απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα, από
οικονοµικά στοιχεία και από τουλάχιστον τρεις (3) προ-
σφορές χρηµατοδοτικών φορέων. 
Μετά τη λήψη του αιτήµατος, η Διεύθυνση το απο-

στέλλει στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ο οποίος αξιολογεί εγγράφως
τις προσφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων. Κατόπιν, η α-
νωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή
του άρθρου 97 για την παροχή ή µη της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου. Η Επιτροπή του άρθρου 97 υπο-
βάλλει την εισήγησή της προς τη Διυπουργική Επιτροπή,
η οποία παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της στον Υπουργό
Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνι-
κού Δηµοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών µε επιµέλεια της Διεύθυνσης.
Επιµέρους όροι που διέπουν την εγγύηση του Ελληνι-

κού Δηµοσίου, όπως εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία,
δύναται να καθορίζονται µε σύµβαση εγγύησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του πιστωτικού ιδρύµατος.
Σε περίπτωση µεταβολής ορισµένων όρων χωρίς να ε-
πέλθει επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου,
αρκεί η τροποποίηση της σύµβασης εγγύησης, χωρίς να
απαιτείται και τροποποίηση της απόφασης εγγύησης. 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τουλάχι-

στον τριών (3) προσφορών χρηµατοδοτικών φορέων:
i) οι φορείς που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊ-

κή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή από ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,

ii) οι φορείς που έχουν απευθυνθεί σε τουλάχιστον
τρεις (3) χρηµατοδοτικούς φορείς, αλλά δεν έλαβαν ικα-
νοποιητικό αριθµό προσφορών, γεγονός που αποδει-
κνύεται εγγράφως και δεν οφείλεται στη µειωµένη πι-
στοληπτική τους ικανότητα και

iii) τα ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. 
Ειδικά στην περίπτωση παροχής της εγγύησης για δα-

νεισµό πιστωτικών ιδρυµάτων δεν απαιτείται έγγραφη α-
ξιολόγηση των προσφορών από τον Οργανισµό Διαχείρι-
σης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ενώ για την κάλυψη
δανείων συναφθέντων στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 ε-
φαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του νόµου
αυτού.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου σε δάνεια που
χορηγούνται στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών συµ-
φωνιών δυνάµει της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 91 παρέ-
χεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, χωρίς να
απαιτείται η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.

5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 1 έ-
ως 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κάθε φορά
στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και προσ-
διορίζεται η έκταση της εγγυητικής του ευθύνης, η οποία
σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί την εξέλιξη της κύ-
ριας οφειλής. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν κυ-
ρώσεις σε βάρος των φορέων σε περίπτωση µη τήρησης
από µέρους τους του σκοπού της εγγύησης.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 101
Κατάπτωση της εγγύησης

1. Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε ε-
ξόφληση της υποχρέωσής του που απορρέει από την κα-
τάπτωση της εγγύησης ή που τυχόν επιβληθεί ή καταλο-
γιστεί σε βάρος του επ’ αφορµή αυτής. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η προηγούµενη βεβαίωση, ως εσόδων
του, σε βάρος των πρωτοφειλετών, των εγγυητών και
λοιπών συνυπόχρεων, των σχετικών ποσών στις αρµό-
διες Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και µε
βάση τα δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαί-
ωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώµατα
και κάθε είδους ασφάλειες του πιστωτικού ιδρύµατος ή
άλλου φορέα που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική ε-
πιστολή ή την πίστωση γενικά. Στην περίπτωση των φο-
ρέων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 91 του παρόντος,
το Ελληνικό Δηµόσιο προβαίνει σε εξόφληση των υπο-
χρεώσεών του ως εγγυητής µετά την εν ευρεία έννοια
βεβαίωση αυτών. 

2. Οι ασφάλειες που χορηγούνται υπέρ των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοδοτικών φορέων
για την εξασφάλιση δανείων, εγγυητικών επιστολών ή
πιστώσεων, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου
από τη βεβαίωση και µόνο των εγγυηµένων ανεξόφλη-
των οφειλών ως εσόδων αυτού, µετά της αναλογούσης
προµήθειας και των επ’ αυτής επιβαλλόµενων τελών, και
µέχρι το ύψος των βεβαιούµενων ποσών.
Οι ασφάλειες αυτές, σε περίπτωση βεβαίωσης στις

Δ.Ο.Υ. µέρους των ανεξόφλητων εγγυηµένων απαιτήσε-
ων των τραπεζών, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δη-
µοσίου, αναλογικά κατά το λόγο του ποσού των βεβαιω-
µένων οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κα-
ταβολής, προς το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων ο-
φειλών, βεβαιωµένων και µη.

3. Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 126 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, είναι ότι σε δεκαετή παρα-
γραφή υπόκεινται οι προς είσπραξη απαιτήσεις του Δη-
µοσίου που απορρέουν εν γένει από την ιδιότητά του ως
εγγυητή κατά του οφειλέτη, τυχόν συνοφειλετών, εγ-
γυητών και λοιπών συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνο-
νται εν στενή εννοία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνα-
τή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δηµο-
σίου στα δικαιώµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων, ο χρό-
νος και ο τρόπος βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος και η
διαδικασία διαγραφής οφειλών και επιστροφής καταβλη-
θέντων λόγω κατάπτωσης ποσών και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.

5. Στην περίπτωση των φορέων των περιπτώσεων α΄
και β΄ του άρθρου 91 του παρόντος και για δάνεια που
θα συναφθούν δυνάµει των εκδιδόµενων µετά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος υπουργικών αποφάσεων, το εγ-
γυηµένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσµο και
απαιτητό σε περίπτωση µη καταβολής τριών (3) συνεχό-
µενων χρεολυτικών δόσεων.

Άρθρο 102
Απαλλαγή του Ελληνικού Δηµοσίου 
και διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών

1. Το Ελληνικό Δηµόσιο ελευθερώνεται της παρασχε-
θείσας εγγύησής του ιδίως αν:
α) από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συνέ-

τρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χο-
ρήγησης της εγγύησης ή εάν µε υπαιτιότητά τους δεν ε-
νηµερώθηκε σχετικά το Ελληνικό Δηµόσιο, 
β) οι βασικοί όροι της δανειακής σύµβασης διαφορο-

ποιούνται από αυτούς που προβλέπονται στην υπουργι-
κή απόφαση παροχής της εγγύησης,
γ) επέλθει µείωση της εταιρικής περιουσίας µέσω κα-

ταβολής µετρητών στους φορείς της εταιρείας, µε απο-
τέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαι-
τήσεων του δανειστή ή πιστωτή και κατ’ επέκταση του
εγγυητή Ελληνικού Δηµοσίου,
δ) µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνωρισθεί η

ανυπαρξία της κύριας οφειλής, εν όλω ή εν µέρει, οπότε
η ελευθέρωση αφορά αντίστοιχα το σύνολο ή µέρος της
εγγύησης.

2. Εάν το πιστωτικό ίδρυµα έχει ικανοποιηθεί, υποχρε-
ούται εντός δύο (2) µηνών από τη σχετική έγγραφη ενη-
µέρωση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη-
σης Κεφαλαίων να επιστρέψει στο Δηµόσιο τα καταβλη-
θέντα λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ποσά. Σε περί-
πτωση µη επιστροφής, τα σχετικά ποσά βεβαιώνονται
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., µε µέριµνα της Διεύθυνσης. 
Ειδικά στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύµατα έ-

χουν παράσχει εντολή, εξουσιοδότηση και πληρεξουσιό-
τητα προς την Τράπεζα της Ελλάδος να αποδέχεται ε-
ντολές της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη-
σης Κεφαλαίων, χρεώνοντας τους τηρούµενους σε αυτή
λογαριασµούς τους, τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέ-
φονται κατόπιν σχετικής εντολής της ανωτέρω Διεύθυν-
σης προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης µε τελεσίδικη δικαστική α-
πόφαση ταµειακής βεβαίωσης εγγυηµένων ποσών, το
Ελληνικό Δηµόσιο προβαίνει στη διαγραφή των βεβαιω-
µένων οφειλών και την ορθή επαναβεβαίωση τους, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 137 του
ν. 4270/2014. Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν άµεσα
στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων κάθε στοιχείο που κριθεί απαραίτητο προς το σκο-
πό αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν καταβληθέντα
ποσά επιστρέφονται, κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενα.

Άρθρο 103
Ρυθµίσεις δανείων

Τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να ρυθµίζουν δάνεια
για τα οποία έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δηµόσιο. Στην
περίπτωση αυτή η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου α-
κολουθεί τις απαιτήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε, ό-
πως αυτές διαµορφώνονται από τη συµφωνία ρύθµισης.
Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αυξάνεται το ύψος της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύη-
σης του Ελληνικού Δηµοσίου σε περιπτώσεις ρυθµίσεων
δανείων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 104
Ετήσιο όριο εγγυήσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται µετά από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού κάθε έτους, καθορίζεται, στο πλαίσιο της ασκούµε-
νης οικονοµικής πολιτικής, το ανώτατο όριο νέων εγγυή-
σεων του Ελληνικού Δηµοσίου, που δύναται να παρα-
σχεθούν µέσα στο έτος αυτό. Το ποσό που αντιστοιχεί
στο ως άνω ανώτατο όριο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ε-
νάµισι τοις εκατό (1,5%) των πρωτογενών δαπανών του
τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου έ-
τους. 
Από το ετήσιο όριο εγγυήσεων εξαιρούνται:
α) οι εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του ν. 3723/2008,
β) οι εγγυήσεις που παρέχονται στους ευρωπαϊκούς ή

διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για δάνεια
που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανι-
σµούς και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς
και κοινωνικούς σκοπούς,
γ) οι εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελ-

λάδος προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτής κατά πι-
στωτικών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο του Μηχανισµού Έκτα-
κτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα,
δ) οι εγγυήσεις που χορηγούνται για την αποκατάστα-

ση ζηµιών προερχόµενων από φυσικές καταστροφές ή
άλλα έκτακτα γεγονότα. 

Άρθρο 105
Ενηµέρωση του Ελληνικού Δηµοσίου

1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι κοινοπραξίες αυτών και
εν γένει οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, στους οποίους έ-
χει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, α-
ποστέλλουν στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κί-
νησης Κεφαλαίων, ηλεκτρονικά και σε κεντρικό επίπεδο
ανά υπουργική απόφαση εγγύησης του Ελληνικού Δηµο-
σίου, αναφορά για τις νέες χορηγήσεις δανείων, πιστώ-
σεων ή εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα ανεξόφλη-
τα κάθε φορά υπόλοιπα αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

η περιοδικότητα της αποστολής των ως άνω στοιχείων,
καθώς και επιπλέον απαιτούµενα στοιχεία.

2. Αναφορικά µε δάνεια, πιστώσεις και εγγυητικές επι-
στολές που χορηγήθηκαν µε την παροχή εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου, βάσει των διατάξεων του
ν. 2322/1995 (Α΄ 143), τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν
να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές του ΟΠΣΔΠ, αναφορά που θα περιλαµβάνει
στοιχεία των σχετικών χορηγήσεων, των ανεξόφλητων
υπολοίπων αυτών, καθώς και των καταπτώσεων των εγ-
γυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τη Διεύθυνση
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τις ε-
κάστοτε διαπιστούµενες παραβάσεις των δανειστριών
τραπεζών, οι οποίες αφορούν σε δάνεια ή πιστώσεις που

έχουν χορηγηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, προκειµένου να κρίνεται από την ανωτέρω Υπηρεσία
εάν και σε ποιο βαθµό εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση
του Ελληνικού Δηµοσίου. 

Άρθρο 106
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται οι διατάξεις: 
α) τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 2322/1995,
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµ.

2015353/2267/1997 (Β΄ 498), όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. οικ. 2/80713/0025/1999 (Β΄ 2132) όµοια,
γ) η κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουρ-

γού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.
16736/ ΕΓΔΕΚΟ2579/30.3.2009 (Β΄ 588).

2. Η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµ.
2/35554/0025/27.4.2012 (Β΄1392) καταργείται από την έ-
ναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103).

Άρθρο 107
Τροποποιήσεις των νόµων 3429/2005 και 3775/2009

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου απαλεί-
φεται η φράση «και η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού
Δηµοσίου» από την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3775/2009 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύµβασης, λό-
γω µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη,
η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του Δηµοσί-
ου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξόδων και τόκων,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην αριθµ. οικ.
2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το
Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα ή
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορήγησε
το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό που καλύπτεται από την
παρασχεθείσα εγγύησή του, µετά από προηγούµενη βε-
βαίωσή του, ως εσόδου του, στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Οι λη-
φθείσες στο όνοµα των πιστωτικών ιδρυµάτων ή του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων ασφάλειες προς εξα-
σφάλιση των οικείων εγγυηµένων δανείων λειτουργούν
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου αναλογικά κατά τη σχέση
του ποσού των βεβαιωµένων οφειλών, χωρίς προσαυξή-
σεις εκπρόθεσµης καταβολής, προς το συνολικό ποσό
του δανείου και µεταφέρονται υπέρ αυτού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του ν. 1957/1991 (Α΄ 114).»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου

23 του ν. 3775/2009 καταργούνται. Οι παράγραφοι 7 και
8 αναριθµούνται σε 6 και 7, αντίστοιχα. 

3. Τα εδάφια από «Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής
αναλαµβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυηµέ-
νων» έως «κατά την υλοποίηση της παρούσας, ανατίθε-
ται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δα-
νείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.- Δ.25-Τµήµα Β΄)» της αριθµ. οικ.
2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινής απόφασης του Υ-
πουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών αντικαθίστανται ως εξής:
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«Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου καλύπτει το ανε-
ξόφλητο εγγυηµένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλη-
τους συµβατικούς τόκους και τους τόκους υπερηµερίας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αµέσως προηγούµενη
παράγραφο της παρούσας απόφασης, τα έξοδα επίδο-
σης της αναγγελίας κλεισίµατος λογαριασµού, σύµφω-
να µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπο-
νται στο άρθρο 23 του ν. 3775/2009 και στην παρούσα α-
πόφαση.
Μετά την προσκόµιση και τον έλεγχο των ανωτέρω δι-

καιολογητικών από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει στο ενδιαφε-
ρόµενο πιστωτικό ίδρυµα τα καλυπτόµενα από την εγ-
γύησή του ποσά, κατόπιν προηγούµενης βεβαίωσής
τους ως εσόδων του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 126 του ν. 4270/2014 και την παρ. 5 του άρθρου
23 του ν. 3775/2009.»
Η τρίτη από το τέλος παράγραφος της ανωτέρω από-

φασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σε περί-

πτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δηµοσίου, προκα-
λείται δαπάνη, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιορι-
σθεί και θα καλυφθεί από τις προβλέψεις πιστώσεων των
αντίστοιχων κωδικών αριθµών εξόδων του Κρατικού
Προϋπολογισµού.» 

Άρθρο 108
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Οι αριθµ. 2/478/0025/4.1.2006 (Β΄ 16) και
2/9441/ 0025/2012 (Β΄ 381) κανονιστικές πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνά-
µει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
106, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των κατ’ ε-
ξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 4 του
άρθρου 100 και 3 του άρθρου 92 κανονιστικών πράξεων.

2. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή κατάργησης οργα-
νικής µονάδας του Υπουργείου Οικονοµικών, υπάλληλος
της οποίας είναι, ως εκ της θέσεώς του, µέλος ή ανα-
πληρωµατικό µέλος των προβλεπόµενων στις διατάξεις
του παρόντος νόµου συλλογικών οργάνων, υποκαθίστα-
ται εκ του νόµου, από υπάλληλο ίδιας θέσης, της οργανι-
κής µονάδας, στην οποία µεταφέρονται οι ασκούµενες
από την καταργούµενη/υποκείµενη σε αναδιάρθρωση
µονάδα αρµοδιότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 109
Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου 

τροποποιητικής σύµβασης κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 3 του ν. 4336/2015

1. Κατ’ εφαρµογή της ρήτρας 3.4.f της από 19.8.2015
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, το σχέδιο της
οποίας έχει κυρωθεί µε το άρθρο 3 του ν. 4336/2015
(Α΄94):
α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιο-

δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, τη Σύµβαση προσχώρησης και τροποποίη-
σης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (τρο-
ποποιητική Σύµβαση), σχέδιο της οποίας κυρώνεται µε
το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της και τις τυ-
χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συµπλη-
ρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο
έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-

δος η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της
Τράπεζας της Ελλάδος την τροποποιητική Σύµβαση που
αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυ-
ρώνεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της
και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και
συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο α-
ναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
γ) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στον Α-

ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να εκπρο-
σωπήσουν το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύµβαση που α-
ναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώ-
νεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της
και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις
και συµπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού, καθώς και κά-
θε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τη σύµβαση αυτή.
δ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλί-

ου και στο Διευθύνοντα Σύµβουλο της Ελληνικής Εται-
ρείας Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ η εξουσιοδότηση
να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
και Περιουσίας ΑΕ και να υπογράψουν την τροποποιητι-
κή Σύµβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο
της οποίας κυρώνεται µε το παρόν άρθρο, µαζί µε τα Πα-
ραρτήµατά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις,
διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί του σχεδίου που κυ-
ρώνεται µε το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγρα-
φο σχετικό µε την ως άνω Σύµβαση.

2.  Κυρώνεται το ακόλουθο σχέδιο: 
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«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης  

μεταξύ του  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  

και της  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ως δικαιούχου κράτους μέλους 

και της  

 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ως Κεντρικής Τράπεζας  

και του  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ως Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 

και της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ως Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

42



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ: 

(1) του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που 

ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που 

έχει συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη διεύθυνση 6α, 

Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Λουξεμβούργο (ΕΜΣ), 

(2) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος 

μέλος»), 

 (3) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «Κεντρική Τράπεζα»), 

(4) του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (το «Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης»),  

Και 

(5) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμης εταιρείας που 

συστάθηκε με το ν. 4389/2016 («η ΕΕΣΥΠ» ), 

στο εξής καλούμενοι από κοινού «τα μέρη» και καθένα από αυτά ως «μέρος». 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

(Α) Στις 19 Αυγούστου 2015, συνήφθη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του 

ΕΜΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης («σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης»). 

(Β) Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προέβλεπε ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, 

το δικαιούχο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης θα 

προέβαιναν σε τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, όπως ζήτησε ο 

ΕΜΣ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οντότητα που περιγράφεται στη Δήλωση της 

Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης ως το ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουργηθεί από το 

δικαιούχο κράτος μέλος για να διαχειρίζεται αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και 

να τα αξιοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. 

(Γ) Τον Μάιο του 2016, με το ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, ως η οντότητα που 

αποτελεί το ανεξάρτητο ταμείο που αναφέρεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της 

Ευρωζώνης. Τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο διοικητικό 

συμβούλιό της. Τον Ιανουάριο του 2018, οι συμμετοχές του δικαιούχου κράτους μέλους σε 

διάφορες εταιρείες μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ. 

(Δ) Ο ΕΜΣ ζήτησε στις [......] 2018 από το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα, το 

Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και την ΕΕΣΥΠ να προσχωρήσει η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο 

μέρος στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και να γίνουν οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις στη σύμβαση αυτή ως προς την ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τους όρους της. 

(Ε) Τα Μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής 

διευκόλυνσης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης. 

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
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1.1 Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση ή απαιτείται από το 

περιεχόμενό της, οι όροι που ορίζονται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έχουν 

την ίδια έννοια στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση. 

1.2 Στην παρούσα τροποποιητική σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται ακολούθως: 

«τροποποιητική Σύμβαση»: το παρόν έγγραφο. 

«σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» έχει την έννοια που δίνεται στον όρο αυτό στην 

αιτιολογική σκέψη Α της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης. 

2. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ  

Η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

τροποποιητικής Σύμβασης: 

α) η σύμβαση για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης · 

β) Η ΕΕΣΥΠ θα προσχωρήσει ως συμβαλλόμενο μέρος και μέρος της σύμβασης 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) και ότι οι όροι της σύμβασης χρηματοδοτικής 

διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποιητικής 

Σύμβασης ) είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται ως προς την ΕΕΣΥΠ και 

γ) για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος "συμβαλλόμενο μέρος" ή "συμβαλλόμενα μέρη", 

όταν χρησιμοποιείται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης), περιλαμβάνει και την 

ΕΕΣΥΠ. 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ  

Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τροποποιείται ως εξής: 

3.1 Μέρη 

Στο τμήμα «Μέρη», συμπεριλαμβάνεται η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος ως εξής: 

«(5) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμη εταιρεία που 

συστάθηκε με το ν. 4389/2016 (« ΕΕΣΥΠ» )», 

3.2 Προοίμιο 

Στο προοίμιο, εισάγεται η ακόλουθη νέα παράγραφος: 

"(L) Η παρούσα σύμβαση τροποποιήθηκε στις [………]2018 με τροποποιητική Σύμβαση 

σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕΣΥΠ στη Σύμβαση." 

3.3 Ορισμοί 

Στη ρήτρα 1 (Ορισμοί και Ερμηνεία ),με: 

(α) Εισαγωγή των ακόλουθων ορισμών: 

" « τροποποιητική Σύμβαση » σημαίνει την τροποποιητική Σύμβαση που περιγράφεται στην 

παράγραφο L του προοιμίου της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης." 
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" «Επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ»: κάθε πληρωμή, μέσω μερίσματος ή άλλης διανομής 

κερδών, από την ΕΕΣΥΠ στο δικαιούχο κράτος μέλος, το οποίο είναι μέρισμα που 

καταβλήθηκε στο δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ δυνάμει του άρθρου 199 παρ. 1, 

περιπτ. α) του νόμου για την ΕΕΣΥΠ." 

" «Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει κάθε οντότητα στην οποία η ΕΕΣΥΠ κατέχει μετοχές ή 

παρεμφερή μερίδια κεφαλαίου ή δικαιώματα ψήφου (εξαιρουμένου του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης). " 

" «Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της 

ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 189 του νόμου της ΕΕΣΥΠ. " 

" «Νόμος της ΕΕΣΥΠ»: σημαίνει το ν. 4389/2016 (ή / και άλλους νόμους ή κανονισμούς -

εξαιρουμένων, για αποφυγή αμφιβολιών, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ- όπως 

μπορεί κατά καιρούς να ρυθμίζουν τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ), όπως ο νόμος ή οι νόμοι αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται και ισχύουν. " 

(β) Διαγραφή των ορισμών του «Ταμείου Ιδιωτικοποίησης» και του «Μέρος Ταμείου 

ιδιωτικοποίησης». 

3.4 Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστάσεις των Γενικών Όρων 

Στη ρήτρα 3 (Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστάσεις των Γενικών Όρων), με : 

α) Διαγραφή της ρήτρας 3.4 (στ) και αντικατάστασής της με τα ακόλουθα: 

"στ) (Τροποποιήσεις του νόμου της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι: 

(i) οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή άλλους νόμους ή κανονισμούς 

του δικαιούχου κράτους μέλους, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις 

εκάστου των μερών του δικαιούχου κράτους μέλους και της ΕΕΣΥΠ, βάσει της Σύμβασης ή 

για να δοθεί πλήρης ισχύς στη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων, καθώς, και χωρίς περιορισμό, προκειμένου: 

(Α) να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ · ή 

(Β) να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων ενημέρωσης), 

θα εφαρμοστούν αμέσως μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (σε διαβούλευση με την 

Επιτροπή, την ΕΚΤ και, όπου απαιτείται ενδεχομένως, το ΔΝΤ) · και 

(ii) εκτός από τις απαιτούμενες: 

(Α) σύμφωνα με την παράγραφο (i) παραπάνω και / ή 

(Β) για την εφαρμογή οποιασδήποτε οδηγίας, κανονισμού ή άλλου νόμου της ΕΕ, 

οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου της ΕΕΣΥΠ δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα 

συμφέροντα του ΕΣΜ βάσει της σύμβασης. " 

β) Εισαγωγή των ακολούθων νέων ρητρών 3.4 (ζ) και (η) (με επακόλουθη επανάληψη της 

αρίθμησης των επόμενων υφιστάμενων ρητρών στο άρθρο 3.4): 

"(Ζ) (Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος, ως 

μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ που εγκρίνεται από αυτό, δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα 

συμφέροντα του ΕΜΣ βάσει της Σύμβασης. 
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(η) (εταιρείες της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται ότι: 

(i) θα διατηρεί {και θα φροντίζει ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ να διατηρεί (στο βαθμό που 

είναι εφικτό, σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια 

Εταιρεία)}, επιβάλλει και ασκεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

τα δικαιώματα μερίσματος και άλλα νόμιμα δικαιώματά της, όπως αυτά εφαρμόζονται 

κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της · 

(ii) δεν θα συνάπτει {και θα φροντίσει, ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ δεν θα συνάπτει (στον 

βαθμό που είναι εφικτό με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια 

εταιρεία της)} συμφωνίες ή προβαίνει σε αγορά, εκποίηση ή άλλου είδους συναλλαγή σε 

στοιχεία ενεργητικού ή χορηγεί εγγυήσεις ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου, άλλες εκτός από αυτές : 

(Α) που προβλέπονται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή το ν. 2190/1920 ή 

(Β) εντάσσονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της και υπό την «αρχή των ίσων 

αποστάσεων» · και 

(iii) δεν θα προβαίνει σε καμία προσφορά εξαγοράς ή επαναγοράς των μετοχών της ή 

προβαίνει με άλλο τρόπο σε μείωση του κεφαλαίου της εκτός από την διανομή κερδών ως 

μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕΣΥΠ». 

γ) Εισαγωγή νέας ρήτρας 3.6 (με επακόλουθη επανάληψη της αρίθμησης των επόμενων 

υφιστάμενων ρητρών στη ρήτρα 3): 

"3.6 Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση και υποχρεωτική εξόφληση 

Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 8 (Επιστροφή, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική 

Επιστροφή και Ακύρωση) των Γενικών Όρων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

(α) (Αποπληρωμή μετά από την είσπραξη Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ) Κατά τη λήψη 

οποιουδήποτε Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, το δικαιούχο κράτος μέλος: 

(i) ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΜΣ γραπτώς για την ημερομηνία είσπραξης και το ποσό του 

εν λόγω μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, και 

(ii) με έγγραφη ειδοποίηση του ΕΜΣ (ή την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που καθορίζονται 

στην ειδοποίηση αυτή) και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β) 

παρακάτω, επιστρέφει μέρος οποιασδήποτε διευκόλυνσης που ζητείται από τον ΕΜΣ (μαζί 

με δεδουλευμένους τόκους και οποιασδήποτε άλλα ποσά οφείλονται σε σχέση με αυτό το 

μέρος), με το μέρος αυτό να μην  υπερβαίνει το ποσό που εισπράττει το δικαιούχο κράτος 

μέλος από την ΕΕΣΥΠ σχετικά με το εν λόγω επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ. 

 (β) (Κατανομή των εσόδων) Τα ποσά που εισπράττει o ΕΜΣ σύμφωνα με την ανωτέρω 

παράγραφο (α) εφαρμόζονται ως εξής: 

(i) Πρώτον - προς πρόωρη αποπληρωμή της χρηματοδοτικής συνδρομής, η οποία έχει 

προγραμματιστεί για αποπληρωμή κατά την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία κατά 

την οποία ο ΕΜΣ λαμβάνει την πληρωμή που έγινε σύμφωνα με την παράγραφο (α) 

ανωτέρω και λήγει την ημερομηνία που είναι δώδεκα μήνες μετά (η περίοδος αυτή είναι η 

"περίοδος Επιλέξιμων Αποπληρωμών"), και 

(ii) Δεύτερον, ως προς οποιοδήποτε υπόλοιπο - προς πρόωρη αποπληρωμή χρηματοδοτικής 

συνδρομής που είναι πληρωτέα μετά τη λήξη της περιόδου των Επιλέξιμων Αποπληρωμών, 
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κατά σειρά ωριμότητας, αποπληρώνοντας χρηματοδοτική συνδρομή που λήγει 

συντομότερα. 

(γ) (Προβλεπόμενη αποπληρωμή) Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω θεωρείται ως επιστροφή που γίνεται σύμφωνα με τη 

ρήτρα 8.8 των Γενικών Όρων. 

(δ) (Έγκαιρη διανομή) Η ΕΕΣΥΠ δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δήλωση και τη διανομή 

μερισμάτων στο δικαιούχο κράτος μέλος. " 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 3.6 (γ) (Αναφορά) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 (γ) ως 

αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας το 

ακόλουθο πρόσθετο κείμενο: 

"Κάθε ένα μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και την ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται περαιτέρω να 

παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται εύλογα από τον ΕΜΣ σε σχέση με 

την ΕΕΣΥΠ ή οποιαδήποτε εταιρεία της ΕΕΣΥΠ(στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το 

νόμο ή δεν αποτελεί προνομιακή πληροφόρηση που καλύπτεται από υποχρέωση 

απορρήτου)". 

ε) Στη ρήτρα 3.6 στοιχείο στ) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού 

Συμβουλίου) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 στοιχείο στ) ως αποτέλεσμα του σημείου 

3.4 (γ) ανωτέρω), αντικαθιστώντας την αναφορά σε "πληροφορίες για παρατηρητή του 

Διοικητικού Συμβουλίου" με τις λέξεις "Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης". 

στ) Εισαγωγή των ακόλουθων νέων άρθρων 3.7 (η), (θ) και (ι): 

"(η) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΕΜΣ: 

(i) το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων και των συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου 

της ΕΕΣΥΠ· και 

(ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης, 

έγκαιρα μετά την προετοιμασία κάθε τέτοιου εγγράφου και η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει επίσης 

την υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγγραφο στον παρατηρητή που διορίζει από 

κοινού η Επιτροπή και ο ΕΜΣ(όπως ορίζεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ) συγχρόνως με την 

κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. 

(θ) (ΕΕΣΥΠ- πληροφορίες εσωτερικής διακυβέρνησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος 

αναλαμβάνει: 

(i) να γνωστοποιήσει αμελλητί τον ΕΜΣ όταν λάβει γνώση οποιασδήποτε πρότασης για 

ουσιώδη τροποποίηση του νόμου για την ΕΕΣΥΠ ή του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ, 

και τις λεπτομέρειες αυτής της τροποποίησης και να παράσχει στο ΕΜΣ τις περαιτέρω 

πληροφορίες που μπορεί εύλογα να απαιτήσει ο ΕΜΣ σε σχέση με την εν λόγω 

τροποποίηση · 

(ii) να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε στρατηγική καθοδήγηση δίνει ο Υπουργός 

Οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους στην ΕΕΣΥΠ για τους σκοπούς του 

στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και όπως περιγράφεται στον νόμο ΕΕΣΥΠ, μετά την έκδοση 

αυτών των κατευθύνσεων στην ΕΕΣΥΠ· και 
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(iii) να παρέχει στο ΕΣΜ κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στον νόμο 

της ΕΕΣΥΠ, εφόσον το έγγραφο αυτό εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ (η ΕΕΣΥΠ 

με την παρούσα συναινεί η αποστολή του σχετικού εγγράφου να γίνεται από το δικαιούχο 

κράτος μέλος στον ΕΜΣ). 

ζ)(ΕΕΣΥΠ- άλλες πληροφορίες) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να: 

(i) παρέχει στον ΕΜΣ τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου (μη ελεγμένες) και ετήσιες 

(ελεγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 

ισχύουν κάθε φορά), μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει εντός της 

σχετικής περιόδου που καθορίζεται στον Εσωτερικό κανονισμό της · 

(ii) παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός το οποίο 

εύλογα θα μπορούσε να αναμένεται να προκαλέσει την εμφάνιση ενός Γεγονότος 

Αθέτησης, εγκαίρως αφού λάβει γνώση (και τα τυχόν μέτρα που λήφθηκαν, εάν συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, για την αποκατάστασή του) και 

(iii) κοινοποιεί στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στη 

γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη δήλωση ή διανομή μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ 

και των λεπτομερειών αυτής της πρότασης, με την υποβολή της σχετικής πρότασης στη 

γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών οποιασδήποτε έγκρισης από τη γενική 

συνέλευση της ΕΕΣΥΠ για τη διανομή μερίσματος. " 

η) Στην παράγραφο 3.9 (εγγύηση και αποζημίωση) (που επαναριθμείται στο άρθρο 3.10 ως 

αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας μια 

νέα παράγραφο 3.10 (γ) ως εξής: 

"Γ) Στη ρήτρα 14 (Εγγύηση και αποζημίωση) των Γενικών Όρων: 

(i) Η ρήτρα 14.1 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά στην "παρούσα ρήτρα 14" 

διαβάζεται ως έ "ρήτρα 14.2". 

(ii) εκτός από την εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 14.2, εφαρμόζεται νέα ρήτρα 14.2A, 

ως εξής: 

"14.2A Η ΕΕΣΥΠ αμετάκλητα και άνευ όρων: 

14.2Α.1 εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των 

υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης. 

14.2Α.2 υπόσχεται στον  ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει 

ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την 

ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά 

καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 

25.000.000.000 ευρώ. και 

14.2Α.3 συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή 

καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, 

αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, 

απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος 

μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, 

αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την 

ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ 

βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει 
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σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει 

εγγύησης. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέλος και η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζουν ότι η 

παροχή της εγγύησης που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 14.2Α πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο και είναι συνεπής με τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ, όπως ορίζονται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ 

σχετικά με τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων του δικαιούχου 

κράτους μέλους στον ΕΜΣ. " 

(iii) Η ρήτρα 14.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στην παράγραφο "Η εγγύηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 14.1" διαβάζεται "Κάθε εγγύηση που ορίζεται στο άρθρο 14". 

(iv) Οι ρήτρες 14.4, 14.5 και 14.7.1 θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις 

εν λόγω ρήτρες η οποία γίνεται σε " Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης" και σε κάθε μία από τις 

ρήτρες 14.6 και 14.8, διαβάζεται "καθένα μέρος από την ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης "; 

v) Η ρήτρα 14.8.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η παραπομπή στην ρήτρα στο "Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης" και στο άρθρο 14.6, η δεύτερη τέτοια παραπομπή και στη ρήτρα 

14.8 η τελευταία τέτοια παραπομπή, διαβάζεται ως "είτε της ΕΕΣΥΠ είτε του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης"; 

(vi) Η ρήτρα 14.7.2 ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά σε "από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης 

ή σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης" διαβάζεται ως 

"είτε από την ΕΕΣΥΠ είτε από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή από οποιαδήποτε 

υποχρέωση είτε της ΕΕΣΥΠ ή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης"· και 

vii) Η ρήτρα 14.9 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά "Αυτή η εγγύηση 

συμπληρώνεται και δεν είναι" διαβάζεται ως "Οι εγγυήσεις αυτές συμπληρώνονται και δεν 

είναι".  

θ) Εισάγοντας μια νέα ρήτρα 3.11 ως εξής: 

"3.11 Άλλες τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση της ΕΕΣΥΠ 

(α) (Προϋποθέσεις εκταμιεύσεων) Στη ρήτρα 5 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις 

εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η παράγραφος 5.3.3 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "το 

Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης", περιλαμβάνεται η λέξη "ΕΕΣΥΠ" και μετά τις λέξεις "που 

ελήφθησαν από τον ΕΜΣ σύμφωνα με τη ρήτρα 4.1.1", περιλαμβάνονται οι λέξεις "ή σε 

σχέση με την τροποποιητική σύμβαση". 

(β) (Αναφορές) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων: 

(i) Η ρήτρα 6.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "το 

Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης", περιλαμβάνεται η λέξη "ΕΕΣΥΠ". 

(ii) Η ρήτρα 6.1.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις 

«σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1», περιλαμβάνονται οι λέξεις «ή σε σχέση με την 

τροποποιητική σύμβαση». και 

(iii) Η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν να περιέχει στο τέλος της 

ρήτρας τις λέξεις «v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με αυτή τη χρηματοδοτική 

διευκόλυνση». 
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(γ) (Υποχρεώσεις) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, οι 

ρήτρες 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 και 6.3 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω 

ρήτρες στο «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» διαβάζεται "η ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης" (με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 6.3.4 δεν ισχύει για την ΕΕΣΥΠ). 

(δ) (Αρνητική δέσμευση) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών 

Όρων, η παράγραφος 6.3.1 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις "περιουσιακά στοιχεία ή 

έσοδα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης σε σχέση με αυτά" συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις 

«(στην περίπτωση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) ή στα περιουσιακά στοιχεία ή τα 

έσοδα της ΕΕΣΥΠ(στην περίπτωση της ΕΕΣΥΠ)» και μετά τις λέξεις «το δικαιούχο κράτος 

μέλος», περιλαμβάνονται οι λέξεις «ΕΕΣΥΠ». 

(ε) (Γεγονότα Καταγγελίας) Στη ρήτρα 10 (Γεγονότα Καταγγελίας) των Γενικών Όρων, οι 

ρήτρες 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5 και 10.1.6 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά σε 

αυτές τις ρήτρες για το "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης" και στη ρήτρα 10.1.3 την πρώτη 

τέτοια αναφορά, συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις "ή ΕΕΣΥΠ". Η ρήτρα 10.1.3 θα πρέπει να 

διαβάζεται ως ένα η αναφορά στο «"Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)" 

ακολουθείται από τις λέξεις "ή την ΕΕΣΥΠ"  

(στ) (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) στη ρήτρα 11 (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) των Γενικών 

Όρων, η ρήτρα 11.3 θα ερμηνευθεί ως εάν μετά τις λέξεις «τη νομική γνωμοδότηση που 

αναφέρεται στη ρήτρα 4.1.1 ανωτέρω» περιλαμβάνονται οι λέξεις «ή σε σχέση με την 

τροποποιητική σύμβαση». 

(ζ) (Επιθεωρήσεις, πρόληψη της απάτης και έλεγχος) στη ρήτρα 12 (Υποχρεώσεις που 

αφορούν τις επιθεωρήσεις, την πρόληψη της απάτης και τους ελέγχους) των Γενικών Όρων: 

(i) Η ρήτρα 12.2 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά στο "Οργανισμό Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους" ακολουθείται από τις λέξεις "ή την ΕΕΣΥΠ" και ως εάν η δεύτερη 

αναφορά στο "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)", ακολουθείται από τις λέξεις « 

ΕΕΣΥΠ» και 

(ii) Η ρήτρα 12.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στο "Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν 

υπάρχει)" ακολουθείται από τις λέξεις "ΕΕΣΥΠ". 

(η) (Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών ) στη ρήτρα 16 (εφαρμοστέο δίκαιο και 

δικαιοδοσία) των Γενικών Όρων: 

(i) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε "ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης 

(εάν υπάρχει)" ακολουθείται από τη φράση "ούτε η ΕΕΣΥΠ". και 

(ii) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί σαν να είχε προηγηθεί η αναφορά «ΕΕΣΥΠ» των λέξεων 

«και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»  

(θ) (Έγγραφα εκταμίευσης) σε: 

(i) Παράρτημα 3 (Έντυπο Αίτησης Εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ 

συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης για την παραλαβή αντιγράφων, και 

(ii) του Παραρτήματος 4 (Έντυπο Ειδοποίησης αποδοχής) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ 

συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης και ως υπογράφων." 

3.5 Παράρτημα 1 

Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Επαφών) τροποποιείται με την προσθήκη των ακολούθων: 
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"Για την ΕΕΣΥΠ: 

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 

[…] 

4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκτός από τις ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που τροποποιούνται 

από τις διατάξεις της ρήτρας 3 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, όλες οι άλλες 

ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης παραμένουν αμετάβλητες. 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

(α) (Υφιστάμενα μέρη) Κάθε μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι δηλώσεις της ρήτρας 6 (Δηλώσεις, 

εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των Γενικών Όρων: 

(i) παραμένουν αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρούσας 

τροποποιητικής Σύμβασης και δεν υφίσταται Γεγονός καταγγελίας που εκκρεμεί στο 

πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κατά την ημερομηνία της παρούσας. 

και 

(ii) είναι αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας τροποποιητικής 

Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας 5 (α) (ii), η 

ρήτρα 6 (Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις) των Γενικών Όρων θεωρείται ότι οι 

αναφορές στη "Σύμβαση" ήταν παραπομπές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση. 

(β) (ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δηλώνει και εγγυάται ότι: 

(i) οι υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ, όπως καθορίζονται στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση 

και στη Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) δεν απαγορεύονται ή εμποδίζονται από 

τη νομική μορφή της ΕΕΣΥΠ, όπως αυτή έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού νόμου 4389 / 

2016; και 

(ii) οι δηλώσεις στις ρήτρες 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4 των Γενικών Όρων είναι αληθείς και 

ακριβείς σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρούσας 

τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας η 

ρήτρα 5 (β), η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα ερμηνευθεί ως εάν στο τέλος της ρήτρας, 

περιλαμβάνονται οι λέξεις «v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη χρηματοδοτική 

διευκόλυνση έναντι της ΕΕΣΥΠ ». 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η ρήτρα 16 των Γενικών Όρων (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) εφαρμόζεται στην 

παρούσα τροποποιητική Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της 

παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αναφορές στην 

"Σύμβαση " είναι αναφορές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και υπό τον όρο ότι: 

(α) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε "ούτε το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)" ακολουθείται από τη φράση "ούτε η ΕΕΣΥΠ", και 

β) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί ως εάν της αναφοράς "και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης" 

έχει προηγηθεί η λέξη " ΕΕΣΥΠ". 
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7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη, η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση θα τεθεί σε 

ισχύ μόλις παραληφθεί από τον ΕΜΣ: 

α) νομική γνωμοδότηση ικανοποιητική για αυτόν, την οποία θα δώσει: 

(i) ο Νομικός Σύμβουλος του δικαιούχου κράτους μέλους · 

(ii) ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης · και 

(iii) ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, 

με το περιεχόμενο και τη μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 (έντυπα νομικών 

γνωμοδοτήσεων) της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης · και 

(β) επίσημο έγγραφο από την ΕΕΣΥΠ που αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 

να υπογράψουν αυτήν την τροποποιητική Σύμβαση και κάθε άλλο έγγραφο που πρέπει να 

παραδοθεί στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης) (και το 

οποίο εγκρίνει έγκυρα η ΕΕΣΥΠ) και περιέχει τα υποδείγματα των υπογραφών αυτών. 

8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η παρούσα σύμβαση και τα σχετικά πρότυπα (εφόσον υπάρχουν) εκτελούνται από κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος σε πέντε (5) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, κάθε ένα εκ των 

οποίων συνιστά αυθεντική πράξη 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

9.1 Τα Παραρτήματα της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας και από την ημερομηνία της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης 

περιλαμβάνουν: 

Παράρτημα 1. Μορφές νομικών γνωμοδοτήσεων 

Παράρτημα 2: Λίστα επαφών»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 110
Τροποποίηση του ν. 2960/2001

Στο ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται νέο άρθρο 119Β
ως ακολούθως: 

«Άρθρο 119Β
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις 

βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και συγκεκρι-
µένα οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, τα αδειοδο-
τηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιοµη-
χανοποιηµένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλή-
πτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών από άλλο κράτος -
µέλος κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµά-
των ή των σηµάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρή-
σης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας, όπως
τροποποιούνται και ισχύουν. Η πρώτη υποβολή του κατα-
λόγου αυτού λαµβάνει χώρα εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Για κάθε ηµέ-
ρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των ε-
µπορικών σηµάτων επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100)
ευρώ µε ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνεί-
ου, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έ-
δρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατά-
στηµα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν
βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο κατάλογος αυ-
τός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται επικαιροποιηµένος
από όλους τους ανωτέρω εντός µηνός από την προσθή-
κη ή διαγραφή εµπορικού σήµατος. 

2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιά-
δων (50.000) και άνω τεµαχίων βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών, που φέρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε ε-
πιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις µνηµονευόµε-
νες στην παράγραφο 1, η οποία διενεργήθηκε από οποι-
αδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία µε αρµοδιό-
τητα για τη δίωξη του λαθρεµπορίου, η Α.Α.Δ.Ε., εντός
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την επιβολή της κα-
τάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης
στην επιχείρηση, µε επιστολή της, που κοινοποιείται
στην επιχείρηση από υπάλληλο της αρµόδιας Τελωνεια-
κής Αρχής, συντασσοµένου αποδεικτικού επίδοσης, η ο-
ποία περιλαµβάνει: 

(α) την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης,
(β) τη µάρκα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµέ-

νων καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, ε-
φόσον υπάρχει, οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προο-
ριζόµενη αγορά λιανικής πώλησης, 

(γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εµφανίζονται
στη συσκευασία master case ή στις κούτες ή στα πακέτα
των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,

(δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιη-
µένων καπνών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

ένα (1) γραµµάριο λεπτοκοµµένου καπνού για στριφτά
τσιγάρα θα θεωρείται ως αντίστοιχο ενός τεµαχίου τσι-
γάρου. 

3. Εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από τη γνω-
στοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, µικτά κλι-
µάκια από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής
Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της
Α.Α.Δ.Ε. αφενός και η επιχείρηση καπνικών προϊόντων
δια των εκπροσώπων της αφετέρου, µετά από πρόσκλη-
ση που κοινοποιείται σε αυτούς από υπάλληλο της αρµό-
διας Τελωνειακής Αρχής προ πέντε (5) ηµερών, συντασ-
σοµένου αποδεικτικού επίδοσης, µεταβαίνουν στην Τε-
λωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λα-
θραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης καπνι-
κών προϊόντων και λαµβάνουν τέσσερα (4) όµοια δείγ-
µατα βιοµηχανοποιηµένων καπνών για εργαστηριακή ε-
ξέταση, δύο (2) για την επιχείρηση και δύο (2) για την
Α.Α.Δ.Ε..

4. Εάν τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά εί-
ναι λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης,
αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της κατάσχεσης, σε α-
πάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενηµέρωση της Τελω-
νειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επι-
βολή των πληρωµών. Η απάντηση περιλαµβάνει όσο το
δυνατόν περισσότερα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της
η επιχείρηση σχετικά µε τα ακόλουθα:

(α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων βιοµη-
χανοποιηµένων καπνών,

(β) την ηµεροµηνία κατασκευής των κατασχεθέντων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών,

(γ) τη χώρα προορισµού των κατασχεθέντων βιοµηχα-
νοποιηµένων καπνών και την προοριζόµενη αγορά λιανι-
κής πώλησης, 

(δ) οποιαδήποτε ενδιάµεση αποθήκευση και αποστο-
λή,

(ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των κατα-
σχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,

(στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού µεταγενέ-
στερου αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιη-
µένων καπνών, 

(ζ) τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς τον πρώτο αγο-
ραστή σχετικά µε τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά και

(η) τα αρχεία πληρωµών από τον πρώτο αγοραστή για
οποιαδήποτε κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά.

Η επιχείρηση µπορεί µέσα στην ίδια προθεσµία να
προσκοµίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να παρά-
σχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επι-
βάλλεται αµελλητί, µε καταλογιστική πράξη του Προϊ-
σταµένου του Τελωνείου, στην τοπική αρµοδιότητα του
οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊό-
ντων ή το υποκατάστηµα, σε περίπτωση που η έδρα της
επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, η
υποχρεωτική πληρωµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο: 

(α) Ποσού που ισούται µε το 100% των φόρων και δα-
σµών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιοµηχανο-
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ποιηµένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων εί-
χαν διατεθεί νόµιµα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας.

(β) Εάν τα γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επι-
χείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός (1) ηµερολο-
γιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχονται σε
συνολικό αριθµό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συ-
µπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 200% του πο-
σού των φόρων και δασµών επί του συνόλου των ποσο-
τήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι
οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα κα-
πνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική
πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εφό-
σον η ποσότητα των κατασχεµένων βιοµηχανοποιηµέ-
νων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθµό που υπερβαί-
νει τα σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) τεµάχια, η επι-
χείρηση θα προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή πο-
σού ίσου µε το 400% του ποσού των φόρων και δασµών
επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί
εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν
τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης είχαν δια-
τεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας. Το ποσό της περίπτωσης αυτής
διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των προσπαθειών κα-
ταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊό-
ντων. 
Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων είναι νοµι-

κό πρόσωπο, η πληρωµή επιβάλλεται στο νοµικό πρόσω-
πο. Το δικαίωµα του Προϊσταµένου του Τελωνείου προς
έκδοση της καταλογιστικής πράξης υπόκειται σε πενταε-
τή παραγραφή, αρχόµενη από το τέλος του έτους εντός
του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Κατά τα λοιπά, ως
προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και την άσκηση
δικαστικής προσφυγής, εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις των άρθρων 142 παράγραφος 4, 150 παράγραφος
4 και 152 παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του παρόντος Κώδικα. 

6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισµού δεν συντρέ-
χουν, αν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκλάπη-
σαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρη-
σης από λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η
επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την αποτροπή της και να προσκοµί-
σει τουλάχιστον αντίγραφο της µήνυσης που υπέβαλε
για το αδίκηµα της κλοπής, πριν από την κατάσχεση της
παραγράφου 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης
του περιστατικού της κλοπής στο βιβλίο συµβάντων της
αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώ-
τερης βίας, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει,
τουλάχιστον, βεβαίωση της αρµόδιας για την αντιµετώ-
πισή του δηµόσιας αρχής, ότι συνέβη το περιστατικό και
η απώλεια των βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Εάν µετα-
γενέστερα µε αµετάκλητη ποινική απόφαση ή αµετάκλη-
το βούλευµα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω
κλοπή, αναβιώνει η υποχρέωση της επιχείρησης να κα-
ταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά για τα λαθραία βιοµη-
χανοποιηµένα καπνά της που είχαν κατασχεθεί. Κατά το
χρονικό διάστηµα από τη διάπραξη της παράβασης µέχρι
να καταστεί αµετάκλητη η ποινική απόφαση ή το βού-
λευµα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώµατος του
Δηµοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη. 

7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν
έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της
ποινικής κύρωσης αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση ο-
φειλόµενη στο πλαίσιο αντικειµενικής ευθύνης έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου για το γεγονός της εκτροπής
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της επιχείρησης στο
παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχεί-
ρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί α-
πό κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέ-
ουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις. 
Η καταβολή των ανωτέρω πληρωµών ουδόλως εµποδί-

ζει την κατά τις κείµενες διατάξεις έρευνα και τον κολα-
σµό τυχόν λαθρεµπορικών παραβάσεων που έλαβαν χώ-
ρα σε σχέση µε την ποσότητα βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών που κατασχέθηκαν.

8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται τα ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας της δειγµατο-
ληψίας, της διαδικασίας της χηµικής εξέτασης των δειγ-
µάτων, της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων της χη-
µικής εξέτασης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φο-
ρολογητέα αξία λαµβάνεται:
α) Για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρο-

νται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
του άρθρου 12, η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή
παρόµοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το
κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγµατοποίησης
των πράξεων αυτών.
β) Για τις προβλεπόµενες από τις περιπτώσεις α΄ και

β΄ του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των ε-
ξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των
υπηρεσιών αυτών.
γ) Για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάτα-

ξη της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή
αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαρο-
χή δεν συνίσταται σε χρήµα, η κανονική αξία τους.
δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρε-

σιών, µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων προσώ-
πων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4172/2013, η κανονική
αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη
αυτής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προµηθευτής εί-
τε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωµα έκπτωσης. 
Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η πα-

ράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται
από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας και ο προµηθευ-
τής δεν έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης. 
ε) Για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των

παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, ως φο-
ρολογητέα αξία λαµβάνεται το τίµηµα που έλαβε ή πρό-
κειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείµενος από
τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµέ-
νο µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται µε τις πράξεις
αυτές.
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Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέ-
δου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδοµής
µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία
λαµβάνεται η αξία των κτισµάτων που παραδίδονται σε
αυτόν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού
µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία
αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την αξία των πο-
σοστών του οικοπέδου που µεταβιβάζονται από τον κύ-
ριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον
από αυτόν υποδεικνυόµενο τρίτο.
Σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυ-

ριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσο-
στό της αξίας της πλήρους κυριότητας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001
(Α΄ 266), όπως ισχύει.
στ) Για τις περιπτώσεις πλειστηριασµού ως φορολογη-

τέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα.
Ως «κανονική αξία», για την εφαρµογή των περιπτώ-

σεων γ΄ και δ΄, θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυ-
τός που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες, ευρισκό-
µενος στο ίδιο στάδιο εµπορίας µε το στάδιο κατά το ο-
ποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η πα-
ροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το
χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτη-
το προµηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτε-
ρικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού,
προκειµένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπη-
ρεσία.
Εάν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση α-

γαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία», για την
εφαρµογή των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, δεν µπορεί να εί-
ναι κατώτερη της τιµής της αγοράς των αγαθών αυτών ή
παρόµοιων αγαθών ή ελλείψει τιµής αγοράς, του κό-
στους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και
προκειµένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος
που συνεπάγεται για τον υποκείµενο στο φόρο η παροχή
των υπηρεσιών.»

2. Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείµε-
νοι, οι οποίοι, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος,
πραγµατοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπη-
ρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2, χωρίς το φόρο
προστιθέµενης αξίας, αξίας µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ.
Δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της α-

ξίας αυτής οι µεταβιβάσεις ενσώµατων ή άυλων αγαθών
επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόµενες πράξεις χω-
ρίς δικαίωµα έκπτωσης. Επίσης, δύνανται να απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και κα-
ταβολής του φόρου υποκείµενοι κατά το χρόνο έναρξης
των εργασιών τους.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρµο-
γή:
α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείµενους στο φόρο που δεν είναι εγκα-

ταστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 28.

3. Οι υποκείµενοι που δεν υπερβαίνουν το όριο του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και επιθυµούν να ε-
νταχθούν στο απαλλασσόµενο καθεστώς, υποβάλλουν
δήλωση µεταβολών εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έναρξη του φορολογικού έτους µε ηµεροµηνία µεταβο-
λής την έναρξη του φορολογικού έτους.
Οι ανωτέρω προθεσµίες για την ένταξη στο απαλλασ-

σόµενο καθεστώς είναι ανατρεπτικές.
4. Αν ο υποκείµενος στο φόρο ασκεί τη δραστηριότητά

του για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους, προκει-
µένου να κριθεί αν µπορεί να απαλλαγεί κατά το επόµε-
νο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1, γίνεται αναγωγή της αξίας των παραδόσεων
αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών που πραγµατοποιεί
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, σε ετήσια βάση.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου 1, ο υποκείµενος στο φόρο ε-
φαρµόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς για τις πα-
ραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που ακολου-
θούν, αρχής γενοµένης από την πράξη παράδοσης αγα-
θών ή παροχής υπηρεσιών µε την οποία πραγµατοποιεί-
ται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της α-
ξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υπο-
βολής της δήλωσης µεταβολών. 

6. Οι υποκείµενοι που απαλλάσσονται µπορούν να µε-
ταταχθούν στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη του επόµε-
νου φορολογικού έτους. 
Η ανωτέρω προθεσµία για την ένταξη στο κανονικό

καθεστώς είναι ανατρεπτική. 
7. Αν υποκείµενος µετατάσσεται, υποχρεωτικά ή προ-

αιρετικά, από το ένα καθεστώς στο άλλο, τα αποθέµατα
των εµπορεύσιµων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά την
τελευταία ηµέρα πριν τη µετάταξη, απογράφονται υπο-
χρεωτικά ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, αποτιµώ-
νται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και υπάρχει υ-
ποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για
τα αποθέµατα, όταν ο υποκείµενος µετατάσσεται από το
κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόµενο και δικαίωµα
έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν µετατάσσεται από το απαλ-
λασσόµενο στο κανονικό καθεστώς.

8. Σε κάθε περίπτωση µετάταξης, ο υποκείµενος υπο-
χρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυ-
σης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονι-
σµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33.
Τα εν λόγω αγαθά αποτιµώνται στην αξία κτήσης αυ-

τών, η οποία προσαυξάνεται µε τις δαπάνες βελτίωσης
και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συ-
ντήρησης. Οι µετατασσόµενοι υποκείµενοι, για τον ενα-
ποµένοντα χρόνο του διακανονισµού, έχουν δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση
διακανονισµού και καταβολής του φόρου, ανάλογα µε το
εάν πρόκειται για µετάταξη από το απαλλασσόµενο στο
κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.

9. Για τα απογραφόµενα αγαθά, που προβλέπουν οι
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 7 και 8, υπο-
βάλλεται, µέσα σε δύο (2) µήνες από τη µετάταξη, δήλω-
ση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων κατά συ-
ντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
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Για τους υποκείµενους που µετατάσσονται στο κανο-
νικό καθεστώς ο φόρος αυτός εκπίπτεται µε την προβλε-
πόµενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής
περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση αποθε-
µάτων. Για τους υποκείµενους που µετατάσσονται στο α-
παλλασσόµενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση
του φόρου υποβάλλεται εντός ενός µήνα από την υπο-
βολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.

10. Οι υποκείµενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώ-
σεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθε-
σίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχεί-
ων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προ-
στιθέµενης αξίας-απαλλαγή µικρών επιχειρήσεων» και
δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από
1.1.2019.

Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

1.α. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής:

«δ. Η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποι-
οδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηµατι-
κού περιεχοµένου, εάν:

i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το
τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υπο-
βολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε
ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής,
πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρό-
σωπο εντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή ο-
ντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρ-
θρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νο-
µική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγ-
γυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

ii) µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον τριά-
ντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέλος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα
προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δή-
λωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος,
διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντε-
ταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή
ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του
Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα
κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, 
και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέ-

λεσµα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το
χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική
ληξιπρόθεσµη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήµα-
τος, φόρο προστιθέµενης αξίας, παρακρατούµενους φό-
ρους µισθωτών υπηρεσιών και πρόστιµα, τουλάχιστον ε-
κατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθε-
σµες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή

της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί
µε προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοι-
κητικού οργάνου ή εκ του νόµου, καθώς και οφειλές οι ο-
ποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατι-
κής καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί
τουλάχιστον τρεις (3) δόσεις αυτής.
Ως αφερέγγυο, για την εφαρµογή του παρόντος, πρό-

σωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρό-
σωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρι-
σης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική
διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), κα-
θώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση
του ν. 3869/2010. Εξαιρούνται νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µεικτές επι-
χειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, δηµόσιοι
οργανισµοί, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτι-
κώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµό-
σιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
ε. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄, απαιτεί-

ται µόνο µετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης,
από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ και µε την οποία προσ-
διορίζεται το ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική Διοίκη-
ση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
στη νοµική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την α-
παίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η
έναρξη στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο
µετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν µε την
υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρο-
να και δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούµε-
νου στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά
την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαµβάνοντας

υπ’ όψιν ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφει-
λών της ανωτέρω περίπτωσης δ΄, καθώς και τη νοµική
µορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύ-
ψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης, οι περι-
πτώσεις κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των περι-
πτώσεων δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.»
β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του

ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ. Η δήλωση για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτι-

κών συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγµατοποίηση
της πρώτης συναλλαγής».
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3

του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 καταργείται.
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του

ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έ-

ναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούµενης
δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου ο Αριθ-
µός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, σε εφαρµο-
γή των οριζοµένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
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4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η κατάθεση εγγύη-
σης. 
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαµβάνοντας υ-

πόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο της αναστο-
λής και την τυχόν υποτροπή, µε ελάχιστο ποσό εγγύη-
σης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περί-

πτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθµού Φορολογι-
κού Μητρώου.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα υποβάλλει δήλωση
έναρξης και µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχι-
στον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:

i) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-
γούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής,
διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντεταλµένο στη διοί-
κηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδε-
µένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυ-
σικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, του οποίου ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
4, ή

ii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-
γούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα ε-
πιχειρηµατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός Φορολογι-
κού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, ή

iii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-
γούµενα πέντε (5) φορολογικά έτη πριν την υποβολή της
δήλωσης, ως νοµικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρη-
µατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός Φορολογικού Μη-
τρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω
περίπτωση α΄ της παραγράφου 4.»

3. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά µε την α-
παίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν εφαρµογή από την
1.1.2019 και µετά.

Άρθρο 113
Τροποποίηση Παραρτήµατος του ν. 4389/2016

Στο τέλος του Παραρτήµατος Στ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄
94) προστίθεται στοιχείο µε αριθµό 9, ως εξής: 

«9. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.». 
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την

1.7.2018. 

Άρθρο 114
Διατάξεις για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν το δικαίωµα µετατροπής των τίτλων σε κοινές µε-
τοχές ή συνεταιριστικές µερίδες πιστωτικών ιδρυµάτων
ασκείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, η κυριότητα των εν
λόγω κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων πε-
ριέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.» 

2. Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3864/2010 (Α΄ 119) προστίθενται περιπτώσεις η΄ και
θ΄ ως εξής:

«η) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου που απορρέουν
από τη µεταβίβαση σε αυτό των κοινών µετοχών ή συνε-
ταιριστικών µερίδων πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013, όπως τα δικαιώµατα αυτά ορίζονται στον
παρόντα νόµο και στις συµφωνίες-πλαίσιο της προηγού-
µενης περίπτωσης ζ΄, σε συµµόρφωση µε τους κανόνες
για τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου και
µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών
ενισχύσεων και ανταγωνισµού. Η προηγούµενη περί-
πτωση ζ΄ εφαρµόζεται αναλόγως και για τις µετοχές ή
µερίδες της παρούσας.»
θ) Ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τη

συµµετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο µετοχι-
κό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων, η άσκηση των οποί-
ων έχει ανατεθεί σε αυτό είτε δυνάµει νοµοθετικής ή
κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικής διάταξης είτε δυνάµει
σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρµόδιου οργάνου δι-
οίκησης των εν λόγω Φορέων, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο και ειδικές συµφωνίες που συνάπτει µε τους ανω-
τέρω Φορείς για το σκοπό αυτόν.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορί-
ζεται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2022.»

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες που
περιέρχονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τη διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013, το Ταµείο σχηµατίζει ειδικό αποθεµατικό, ι-
σόποσο µε την αξία αποτίµησής τους κατά τη µεταβίβα-
σή τους σε αυτό.» 

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα κάθε είδους έσο-
δα που συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστι-
κές µερίδες που περιέρχονται στο Ταµείο, δυνάµει των
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρ-
θρου 27Α του ν. 4172/2013, δύναται να επενδύονται µό-
νο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11ζ του
ν. 2469/1997.»

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3864/2010 διαγράφεται η φράση «είτε σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα
διαδικασία βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις».

7. Στο άρθρο 12 του ν. 3864/2010 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής: 

«7. Κάθε είδους έσοδα που λαµβάνει το Ταµείο και
συνδέονται µε τις κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µε-
ρίδες πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυ-
τό σύµφωνα µε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, συµπεριλαµβα-
νοµένων ενδεικτικά των µερισµάτων, της διανοµής κερ-
δών, του τιµήµατος από την τυχόν πώλησή τους, καθώς
και του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτι-
κών ιδρυµάτων, τηρούνται σε ειδικό λογαριασµό ταµεια-
κής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετι-
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κό από αυτόν της παραγράφου 6, και µεταφέρονται στο
σύνολό τους, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν τόκων,
στο Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται
διανεµητέο κέρδος, µετά από αίτηµα του Υπουργού Οι-
κονοµικών. Το Ταµείο οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί
τον Υπουργό Οικονοµικών κάθε φορά που πραγµατοποι-
είται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό λογαριασµό. Τα
έσοδα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαµβάνονται
στα ποσά και τις εισπράξεις που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 6.»

8. Στο τέλος του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

«14. Τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από κοινές
µετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. σε πιστωτικά ιδρύµατα, ασκούνται
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εφό-
σον η συµµετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο µετοχικό κεφάλαιο
των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων υπερβαίνει το 33%,
ανά πιστωτικό ίδρυµα, και µόνο ως προς το υπερβάλλον
ποσοστό. Ο Ε.Φ.Κ.Α. συνάπτει ειδικές συµφωνίες µε το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε τις οποίες
καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τις µεταξύ
τους σχέσεις.»

Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) η
φράση «ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων ήτοι
τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δε-
σµούς του» αντικαθίσταται µε τη φράση «ή το κέντρο
των ζωτικών του συµφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς,
οικονοµικούς και κοινωνικούς δεσµούς του».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

«Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό
τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ
και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα
για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης
εργασιών ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδη-
µα αυτό, εξαιρουµένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο
και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστι-
θέµενη διαφορά τεκµηρίων, φορολογούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 16. Εάν το πραγµατικό εισόδηµα υπερβαίνει το πο-
σό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους
φορολογούµενους που διέκοψαν την επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα που απέκτησαν
µετά τη διακοπή της.»

3.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι λέ-
ξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φο-
ρολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύ-
ει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυ-
πα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επι-

χειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε µεµονωµένη

πράξη µε την οποία πραγµατοποιείται συναλλαγή ή και η
συστηµατική διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγο-
ρά µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς
συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου
θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους
τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο δια-
πραγµάτευσης σε οργανωµένη ή µη αγορά ή πολυµερή
µηχανισµό διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένης και
της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εται-
ρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλογα. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η ε-
φαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε άλλη
ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συ-
ναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτε-
ρου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαµβάνεται υπόψη
κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχεί-
ου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία
κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι
δεύτερου βαθµού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστη-
µα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.»
γ. Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρά-

γραφος 5 ως εξής: 
«5. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παραγράφου 3, ως

µεµονωµένη πράξη νοείται η µεταβίβαση περιουσιακού
στοιχείου, η οποία δεν εµπίπτει στις διατάξεις των άρ-
θρων 41 ή  42.»

4. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Η παροχή αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνι-
στούν ποινικό αδίκηµα,».

5.α. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013, η φράση «χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης»
αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατοδοτικής µίσθωσης
κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο νόµο αυτόν».
β. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 καταργεί-

ται.
γ. Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του

ν. 4172/2013:
i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εµπορευµατι-

κές µεταφορές)»,
ii. η περίπτωση «Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβα-

νοµένων αεροσκαφών, σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων
και σκαφών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αεροσκάφη,
σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και σκάφη».

6. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση
συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου σε ένα νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία
τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και πα-
ράλληλα γίνει, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο φορολο-
γικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή της
συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, αλλαγή της δρα-
στηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συµ-
µετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε
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σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από
τη µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου,
οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρµογή.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 32 του
ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«, καθώς και οι καταβολές που πραγµατοποιούνται για
τα ασφαλιστικά επενδυτικά συµβόλαια, κατά το µέρος
που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.» 

8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, το τεκµαρτό εισόδηµα του προηγού-
µενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοι-
κίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προ-
κειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς α-
νιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκµαρτό εισόδηµα
που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο.»

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, µετά
το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Ως τιµή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λό-
γω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική
αιτία, λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε
ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χο-
ρηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.»

10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλ-
λάσσονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα που προκύπτουν: α)
από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τε-
τραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προκειµένου να χρησιµοποι-
ηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β)
από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου.» 

11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, στις καθαρές αµοιβές που καταβάλλονται σε
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπη-
ρεσίες ορισµένου χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης α-
πό ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή πέντε τοις εκατό
(5%.).»

12.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι
λέξεις «στο Παράρτηµα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄
της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.».
β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.

2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Ι Μέρος Α»
διαγράφονται.
γ. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.

2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Παράρτηµα
Ι Μέρος Β΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άρθρο 3».

13. Στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική ο-
ντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά
σε απλογραφικά, τα µη διανεµηθέντα κέρδη του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, κατά περίπτωση, ό-
πως αυτά εµφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κα-

τηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε
το συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού. Ο οφειλόµενος φόρος αποδίδεται ε-
φάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη
του φορολογικού έτους µέχρι το οποίο τα βιβλία τηρού-
νταν µε τη διπλογραφική µέθοδο. Τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυµη εται-
ρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφα-
λαιουχική εταιρεία µετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία,
µε αποτέλεσµα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από δι-
πλογραφικά σε απλογραφικά. Στην περίπτωση αυτή, ο ο-
φειλόµενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος
του δεύτερου µήνα από την ολοκλήρωση της µετατρο-
πής.»

14. Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή
τους, σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των
πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, έχει εξεταστεί α-
πό τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε µεγάλο
βαθµό συµµορφούµενη», και τα οποία: 
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελ-

λάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό
τοµέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύµβαση Συµ-
βουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αµοιβαία διοικητική
συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και 
β) δεν έχουν δεσµευθεί για αυτόµατη ανταλλαγή χρη-

µατοοικονοµικών πληροφοριών µε έναρξη το έτος 2018,
το αργότερο.»

15.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «µε τα άρθρα 31 και 32» αντικαθί-
στανται µε τις λέξεις «µε το άρθρο 32».
β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 67 του

ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δη-

λώσεις φορολογούµενων που συµµετέχουν σε νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφι-
κά βιβλία, γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διµηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του Σεπτεµβρίου και η δεύτερη µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Νοεµβρίου κάθε
έτους.»

16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπό νο-
µικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από ηµεδαπό ή αλλο-
δαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε έδρα σε άλ-
λο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό
του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου
εισοδήµατος κατά το µέρος που αφορά στα διανεµόµενα
κέρδη του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
που προβαίνει στη διανοµή, καθώς και το ποσό του φό-
ρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος.»

17. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

«Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδηµα από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της
παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.» 
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18.α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 14, 16 και 17 εφαρµόζονται από το φορολογικό έ-
τος 2018 και επόµενα.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3γ εφαρµόζονται από

το φορολογικό έτος 2019 και επόµενα. 
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από

1.1.2014.

Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013

1. Μετά το άρθρο 71Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προ-
στίθενται άρθρα 71Δ και 71Ε, ως εξής:

«Άρθρο 71Δ
Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προ-
σώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, των
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων προσαυξηµέ-
νες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και µέχρι το
14πλάσιο του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον
προκύπτει αθροιστικά: 
α) αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων κατά το

οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση µε το µέσο όρο του
προηγούµενου έτους και 
β) αύξηση της µισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έ-

τος πρόσληψης σε σχέση µε αυτήν του προηγούµενου
έτους. 
Για τον υπολογισµό των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν

προσµετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου, β) η
καταγγελία σύµβασης κατόπιν υποβολής µήνυσης από
τον εργοδότη σε εργαζόµενο της επιχείρησης για αξιό-
ποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας
του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου και δ) η
αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµένου.

2.α. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται για νέους έως τριά-
ντα (30) ετών και για µακροχρόνια άνεργους που είναι
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ.
β. Σε συνδεδεµένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρ-

θρου 2 του παρόντος νόµου, το κίνητρο χορηγείται άπαξ
για κάθε εργαζόµενο. 

3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή, υπό τους ίδιους ό-
ρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση µετατροπής
συµβάσεων µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

4. Η προσαύξηση της παραγράφου 1, εκτός από το έ-
τος πρόσληψης ή µετατροπής της σύµβασης σε σύµβα-
ση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορη-
γείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό
την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος του αριθµού των απα-
σχολουµένων και η µισθολογική δαπάνη εκάστου έτους
δεν έχουν µειωθεί σε σχέση µε εκείνα του προηγούµε-
νου έτους, εφαρµοζόµενων των όσων ορίζονται στο τε-
λευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, ο
τρόπος υπολογισµού του µέσου όρου απασχόλησης, κα-
θώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των προηγούµενων παραγράφων.

Άρθρο 71Ε
Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων

1. Από το φορολογητέο εισόδηµα φυσικού ή νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι υποκείµενο
φόρου στην Ελλάδα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και επενδύει σε παραγωγές οπτικο-
ακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), αφαιρείται το 30%
των επιλέξιµων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έρ-
γου, εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.

2. Στις περιπτώσεις συµπαραγωγών το ποσό που αφαι-
ρείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπολογίζεται ανα-
λόγως του ποσοστού συµµετοχής του φυσικού ή νοµι-
κού προσώπου ή νοµικής οντότητας στην παραγωγή.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται ε-
πενδύσεις κατά το µέρος του ποσού που προέρχεται α-
πό χορηγίες που λήφθηκαν για τη χρηµατοδότηση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το
φορολογητέο εισόδηµα της παραγράφου 1 µαζί µε άλ-
λες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έρ-
γο, δεν µπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους πα-
ραγωγής του έργου αυτού.

5. Εάν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του πο-
σοστού της παραγράφου 1, η ζηµία αυτή µεταφέρεται µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόµου.

6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα καταβάλλει το
χρηµατικό ποσό, µε το οποίο επιθυµεί να ενισχύσει την
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαρια-
σµό επ' ονόµατι του έργου που επιθυµεί να ενισχύσει.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επιλέξι-
µες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έρ-
γων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε τις διατά-
ξεις των προηγούµενων παραγράφων, καθώς επίσης και
οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από το φορολο-
γικό έτος 2018 και εφεξής.

3. Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 παύουν
να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 και
9 έως και 13 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).

Άρθρο 117
Τροποποίηση των νόµων 4172/2013 και 3842/2010

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής:
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«10.α. Το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοι-
κονόµηση νερού κόστος, αποσβένυται µε τους συντελε-
στές του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου προσαυξηµένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής από-
σβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξηµένος συ-
ντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες
µονάδες.
β. Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης δεν κατα-

λαµβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης τις
σχετικές µε: «Αεροσκάφη, σιδηροδροµικούς συρµούς,
πλοία και σκάφη», «Μέσα µεταφοράς ατόµων» και «Μέ-
σα µεταφοράς εµπορευµάτων».
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73 του
ν. 3842/2010 καταργούνται.

Άρθρο 118
Ερµηνευτική διάταξη

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
αναφορικά µε την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 315/1999
(Α΄302), νοούνται ως µεταβατικές έως τη θέση σε ισχύ
του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του άρθρου 156
του ν. 4270/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 119
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής

Στρατηγικής 2019-2022

Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής 2019-2022, το οποίο επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµβάνονται
για το τρέχον έτος και τα τέσσερα (4) επόµενα έτη, κατά
κύριο λόγο, τα εξής:

- Οι ετήσιοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, µε πρω-
τογενές δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα 3,5% του ΑΕΠ για
την περίοδο 2019-2022, µε βάση τη µεθοδολογία της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης.

- Οι ετήσιοι στόχοι για τους επί µέρους υποτοµείς της
Γενικής Κυβέρνησης.

- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για τα
δύο (2) προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος και τα επόµε-
να τέσσερα (4) έτη.

- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί-
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

- Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε
ενοποιηµένη βάση, καθώς και των επιµέρους υποτοµέων
για τα αντίστοιχα έτη.

- Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης
ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο, µε διακριτή
αναφορά στις ΑΔΑ.

- Οι οροφές της φαρµακευτικής δαπάνης και οι οροφές
των παροχών ασθένειας του ΕΟΠΥΥ για την υπό εξέτα-
ση περίοδο.

- Κατώτατο όριο στην ενδιάµεση ανάλωση των ετών
2019-2022.

- Επικαιροποιηµένες παρεµβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-
2021, λοιπές παρεµβάσεις ΣΧΔ ενσωµατωµένες στο πα-
ρόν ΜΠΔΣ, καθώς και επικαιροποιηµένες εξισορροπητι-
κές παρεµβάσεις.
Δεδοµένου ότι στο ΜΠΔΣ 2019–2022 δεν προβλέπο-

νται δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις που δεν έχουν ήδη
θεσµοθετηθεί, το «βασικό» και το «µετά µέτρων» σενά-
ριο συµπίπτουν.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 120
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύ-
στηµα Κινητικότητας, ασυµβίβαστα κ.λπ.» προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυ-
νατή η µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ο-
λοκλήρωση µετατάξεων ή αποσπάσεων µεταξύ φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του
παρόντος νόµου, από πιστώσεις που εγγράφονται σε
διακριτό Κωδικό Αριθµό Εξόδων του ειδικού φορέα «Γε-
νικές Κρατικές Δαπάνες» του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.»

2. Στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας των αποσπά-
σεων και µετατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και
των αποσπάσεων και µετατάξεων που προβλέπονται κα-
τά παρέκκλιση του παρόντος νόµου, στις περιπτώσεις
που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και απο-
κλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς
εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της
ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γε-
νικής Κυβέρνησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 121
Ρυθµίσεις για την αξιολόγηση

1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι
προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του
ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ο-
λοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίο-
δο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρµό-
διου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξε-
τάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για
την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
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ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-

µόζονται και για τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που
πληρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποί-
ες δεν έχει λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτή-
των.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικότερα, ο αναπληρωτής του µέλους της περίπτω-
σης α΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την
ίδια ιδιότητα µε το τακτικό µέλος και προέρχεται από τον
ίδιο φορέα ή, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο µε την ίδια
ιδιότητα, από άλλο φορέα.»

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122

1. Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις µό-
νο µε τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις αυτοτε-
λείς Μ.Η.Ν. και απαιτούν θεραπεία µε φάρµακα κατηγο-
ρίας 1Α αποκλειστικά νοσοκοµειακής χρήσης της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την παραπά-
νω απόφαση ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο
τυχόν απαραίτητος επιστηµονικός και τεχνικός εξοπλι-
σµός για τη διενέργειά τους, σύµφωνα µε τους κανόνες
της ιατρικής επιστήµης.»

«8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οι-
κονοµικών και Υγείας, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., δύ-
ναται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην κοστο-
λόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζη-
µιώνονται οι αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νοσοκοµεί-
ων ή κλινικών.

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Υγείας δύναται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στη σύναψη συµβάσεων µεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν.
ή των Μ.Η.Ν. νοσοκοµείων ή κλινικών και ασφαλιστικών
φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι
ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζηµιώνονται οι
Μ.Η.Ν..»

2. Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπε-
ται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011, όπως α-
ντικαθίσταται µε το παρόν άρθρο, εκδίδεται σε αποκλει-
στική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 123
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για 

προσφυγικό-µεταναστευτικό

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Υγείας µπορεί να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα
στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) η υλοποίηση προγράµµατος, χρηµατοδο-
τούµενου από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού ή

του εθνικού ή συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε αντικείµενο
τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των
υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων και µεταναστών,
που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι δράσεις:
α) Παρεµβάσεις δηµόσιας υγείας, λειτουργία συστή-

µατος επιδηµιολογικής επιτήρησης, συντονισµό εµβο-
λιασµών στον εν λόγω πληθυσµό και εκτίµηση των συν-
θηκών υγιεινής των χώρων διαµονής των προσφύγων.
Ως παρεµβάσεις δηµόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις
που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εµφάνισης
λοιµωδών και µη νοσηµάτων.
β) Ενίσχυση των δοµών του δηµόσιου συστήµατος υ-

γείας, που περιλαµβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναµικού δοµών που ανήκουν στο δηµόσιο σύστηµα
παροχής πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθ-
µιας φροντίδας υγείας στους τοµείς της παιδιατρικής,
της γυναικολογίας - µαιευτικής, της νοσηλευτικής και
της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφεί-
ου υποδοχής και ενηµέρωσης προσφύγων και µετανα-
στών στις δοµές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για
την ενίσχυση των τοµέων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί µε διακοµιδές
λόγω της προσφυγικής κρίσης.
γ) Επιστηµονική επίβλεψη και συντονισµό των προ-

γραµµάτων, που περιλαµβάνει την ανάπτυξη επιχειρη-
σιακού σχεδίου του προγράµµατος, την επιστηµονική ε-
ποπτεία του, τον Έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οι-
κονοµικού αντικειµένου, το συντονισµό και αντιµετώπι-
ση επειγόντων συµβάντων, την παρακολούθηση κάθε
φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασιών πρό-
σληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισµών, την ε-
πίβλεψη συστήµατος διαχείρισης και τεκµηρίωσης του
οικονοµικού αντικειµένου, την επικοινωνία µε φορείς υ-
γείας, την υλοποίηση ενηµέρωσης και διάχυσης των α-
ποτελεσµάτων προγράµµατος.
δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί

για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλο-
ποίησης του προγράµµατος και δηµοσιοποίηση των απο-
τελεσµάτων αξιολόγησης και των επιστηµονικών ευρη-
µάτων.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 εξειδικεύονται
ειδικότερα οι δράσεις που περιλαµβάνονται στις ανωτέ-
ρω ενότητες ή οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη και ανα-
γκαία δράση ή ενότητα δράσεων (φυσικό αντικείµενο)
για την υλοποίηση του κυρίως αντικειµένου, ο προϋπο-
λογισµός και το εν γένει οικονοµικό αντικείµενο του
προγράµµατος, οι κατηγορίες και ο αριθµός του προσω-
πικού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των α-
νωτέρω, και, ανάλογα µε την κατηγορία του, είτε απα-
σχολείται µε τη σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου είτε τοποθετείται ή αποσπά-
ται από το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγεί-
ας και τους φορείς που αυτό εποπτεύει, οι διαδικασίες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συµβάσεων ε-
ξαρτηµένης εργασίας και έργου, καθώς και του τρόπου
κατανοµής τους στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. Η σύνα-
ψη συµβάσεων έργου είναι δυνατή µόνο για τις κατηγο-
ρίες προσώπων που εκ της κείµενης νοµοθεσίας δεν επι-
τρέπεται η σύναψη σύµβασης εργασίας.

3. Η διαδικασία της επιλογής του προσωπικού της πα-
ραγράφου 2 διενεργείται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µε αντι-
κειµενικά και προκαθορισµένα κριτήρια, που καθορίζο-
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νται στην απόφαση της παραγράφου 2, και εποπτεύεται
από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση
αυτή. Οι αναγκαίες προµήθειες για την υλοποίηση του
προγράµµατος διενεργούνται σύµφωνα µε το ν.
4412/2016 (Α΄ 147).

4. Οι ιατροί που συµµετέχουν στο ανωτέρω πρόγραµ-
µα λαµβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαί-
θρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υ-
γείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετεί-
ται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράµµατος, δια-
τηρεί τις αποδοχές του όπως έχουν καθοριστεί µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του
ν. 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδοµάτων και επι-
πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται µε την ενεργό ά-
σκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγού-
µενου εδαφίου δεν µπορεί να είναι χαµηλότερες των ια-
τρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέ-
ρους Α΄ του ν. 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του
λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζεται από τις
διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Λοι-
πό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υ-
πουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και
τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράµ-
µατος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί µε τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του
ν. 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδοµάτων και πρό-
σθετων αποδοχών που συνδέονται µε την ενεργό άσκη-
ση καθηκόντων τους. Πρόσωπα που θα απασχοληθούν
µε συµβάσεις έργου λαµβάνουν το οικονοµικό αντάλ-
λαγµα που καθορίζεται στην οικεία σύµβαση, το οποίο
δεν δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τις, τυχόν
καθοριζόµενες στο ν. 4354/2015, µηνιαίες αποδοχές για
τον αντίστοιχο χρόνο παροχής υπηρεσιών.

5. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραµ-
µα εργάζεται µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ια-
τροί µπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτη-
σής τους να εργάζονται µε καθεστώς πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο
πρόγραµµα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπη-
ρεσία του προσωπικού στο πρόγραµµα λογίζεται ως προ-
ϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα. Είναι δυνατή και η
πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας. 

Άρθρο 124
Τροποποίηση του άρθρου 36  του ν. 4067/2012

Το πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως αυτά τρο-
ποποιήθηκαν µε το άρθρο 400 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του ετή-
σιου οικονοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λογαρια-
σµού ΥΚΩ, οι µοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγµατος
ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρµόζονται τον Ιούνιο
και το Δεκέµβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακο-
λούθησης του ειδικού λογαριασµού, µετά από εισήγηση
της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την ει-

σήγηση του αρµόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελ-
λείµµατα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέµατος α-
σφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο. Η
αναπροσαρµογή θα µηδενίζει το προβλεπόµενο έλλειµ-
µα του τρέχοντος και του επόµενου έτους, στο οποίο εν-
σωµατώνεται το τυχόν έλλειµµα του προηγούµενου έ-
τους. Ο αρµόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική
εισήγηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο και το Σεπτέµβριο έκαστου
έτους µε στοιχεία και εκτιµήσεις του ετήσιου οικονοµι-
κού αποτελέσµατος του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ του
τρέχοντος και του επόµενου έτους. Η ΡΑΕ αποστέλλει
τον Μάιο και τον Νοέµβριο έκαστου έτους την εισήγηση
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Άρθρο 125
Προγράµµατα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών ποσοτήτων

φυσικού αερίου

1. Οι Προµηθευτές µε υψηλό µερίδιο αγοράς υποχρε-
ούνται να υλοποιούν πρόγραµµα ηλεκτρονικών δηµο-
πρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου ετησίως µέχρι τις
31.12.2020. Οι προς δηµοπράτηση ποσότητες καθορίζο-
νται µε απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ), ύστερα από συνεργασία µε την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού, σε αναλογία µε το µερίδιο αγοράς κάθε Προ-
µηθευτή µε υψηλό µερίδιο αγοράς και κατ’ ανώτατο όριο
σε 20% της ποσότητας που διατέθηκε από αυτόν κατά
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε Επιλέγοντες Πε-
λάτες. Η υποχρέωση αυτή δεν καταλαµβάνει Προµηθευ-
τές µε υψηλό µερίδιο αγοράς, που εφαρµόζουν πρόγραµ-
µα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δυνάµει απόφασης ή απο-
φάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατά το χρόνο
ισχύος αυτών. Στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εί-
ναι δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κα-
θορίζονται εκτός από το ύψος της προς δηµοπράτηση πο-
σότητας και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στη διενέργεια
των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, καθώς και οι προϋποθέ-
σεις συµµετοχής σε αυτές.

2. Προµηθευτής µε υψηλό µερίδιο αγοράς θεωρείται ο
Προµηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο
του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αε-
ρίου που προµηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες
Πελάτες.

3. Οι όροι Προµηθευτής και Επιλέγοντες Πελάτες έ-
χουν την έννοια που τους αποδίδεται στις περιπτώσεις
ιθ΄ και κβ΄ αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011.

Άρθρο 126
Τροποποίηση του ν. 4223/2013

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Ειδικά για τον υπολογισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους
2018 λαµβάνονται υπόψη οι Τιµές Ζώνης, οι οποίες ορί-
ζονται στη µε αριθµ. 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.»

2. Ο πίνακας της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της ενότη-
τας Α΄ του άρθρου 4 του ν.4223/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:

63



64

3. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του  ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:



4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι-
σµού φόρου ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από
τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)
ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα α-
πό την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, οι ε-
πόµενες δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κά-
θε επόµενου µήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουάριου του
επόµενου έτους.»

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι-
σµού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2018, η
πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρί-
ου 2018.»

Άρθρο 127
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Εκτιµήσεων 

και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων - 
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Αυτοτελές
Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων,
το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Οι-
κονοµικής Πολιτικής.

2. Μετά το άρθρο 31 του π.δ.142/2017 (Α΄ 181) προ-
στίθεται νέο άρθρο 31Α, ως εξής:

«Άρθρο 31Α
Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων 

και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων

Tο Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειµενικό προσδιορι-
σµό και τη γενικότερη εκτίµηση αξιών ακινήτων. Υπάγε-
ται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολι-
τικής και οι αρµοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφο-
ρους φορείς του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτι-
κού τοµέα για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων,
που δηµιουργήθηκε µέσω του ολοκληρωµένου πληροφο-
ριακού συστήµατος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δηµόσιας Πε-
ριουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ».
β) Η µέριµνα για τη θέσπιση του νοµοθετικού πλαισίου

για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας
Αξιών Ακινήτων.
γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία

των εισερχοµένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνι-
ση των αποτελεσµάτων σε συνεργασία µε το αρµόδιο
Τµήµα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δια-
χείρισης Γεωχωρικών Δεδοµένων της Διεύθυνσης Λει-
τουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λει-

τουργιών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών.
δ) Η υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών για την εκτίµηση ή την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιου-
σιών, µε παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από
την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
ε) Η συνδροµή σε άλλους δηµόσιους φορείς µε παρο-

χή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
στ) Η σύνταξη Πινάκων Τιµών Ακινήτων και η εισήγηση

για τον καθορισµό των συντελεστών και των λοιπών πα-
ραµέτρων του συστήµατος Αντικειµενικού Προσδιορι-
σµού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιµών σε κατάλληλο χαρτογρα-

φικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύ-
πων Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων.
η) Η µέριµνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθµιση-επέ-

κταση) του συστήµατος Αντικειµενικού Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων µέχρι την τελική του αναµόρφωση.
θ) Η µέριµνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών α-

ποφάσεων και τη δηµοσίευσή τους, κατά τις κείµενες
διατάξεις.
ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή του συ-

στήµατος Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξιών Ακινή-
των και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήµατα δηµο-
σίων φορέων και ιδιωτών.
ια) Η µέριµνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο µελετών

εκτίµησης αξίας δηµοσίων ακινήτων και εθνικών κληρο-
δοτηµάτων.
ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρωµέ-

νου Πληροφοριακού Συστήµατος µαζικής εκτίµησης ακι-
νήτων.
ιγ) Η συνεργασία µε τις κατά τόπους Κτηµατικές Υπη-

ρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιµήσεων και άντληση σχε-
τικών πληροφοριών.
ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστή-

ριο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ,σε συνεργα-
σία µε το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου, προς υποστήριξη των εκτιµώµενων αξιών ακινήτων
σε δίκες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας.
ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέµατα αντικειµενι-

κού προσδιορισµού αξιών ακινήτων σε συνεργασία µε το
Τµήµα Δ΄Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λει-
τουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λει-
τουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της
Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών.»

3. Οι διατάξεις του π.δ.142/2017 τροποποιούνται, ως
ακολούθως:
α) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της

παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.142/2017(Α΄ 181) προστίθε-
ται υποπερίπτωση γγ΄, ως εξής:

«(γγ) Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορι-
σµού Αξιών Ακινήτων.».

(β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ «Τµήµα Β΄
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης
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Γεωχωρικών Δεδοµένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του
π.δ.142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των
λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδοµένων του Υπουργείου
Οικονοµικών, καθώς και όλων των εφαρµογών της Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανωτικές µονάδες του Υπουργείου
Οικονοµικών, ως εξής:».
γ) Μετά την υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της

παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται πε-
ριπτώσεις θθ΄ έως ιγιγ΄, ως εξής:

«θθ) Οι διαδικασίες ενηµέρωσης της Τράπεζας Αξιών
Ακινήτων µε στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δηµο-
σίων και ιδιωτικών φορέων.
ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδοµέ-

νων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεωχω-
ρικών δεδοµένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οι-
κονοµικών και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και

γεωχωρικών δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών
σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή
των σχετικών γεωχωρικών Web Services.
ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδοµένων µε

φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
ιγιγ) Η διαχείριση, ενηµέρωση, παραµετροποίηση και

τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωµένου Πληροφορια-

κού Συστήµατος Μαζικών Εκτιµήσεων Ακινήτων της Γε-
ωστατιστικής Υποδοµής της Γ.Γ.Π.Σ..»
δ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 29 του π.δ.142/2017 αντι-

καθίσταται, ως εξής:
«γ) Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Α-

ξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτωση γ΄ του άρθρου
29 αναριθµείται σε δ΄.
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 διαγρά-

φονται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄.
στ) Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 διαγρά-

φονται οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄.
ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 διαγρά-

φεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ανα-
ριθµούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα.
η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 διαγρά-

φεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ανα-
ριθµούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα.
θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τροποποι-

είται, ως εξής:
αα) Στο τµήµα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες

της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής, κάτω α-
πό τα Τµήµατα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και
Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού προστίθενται δύο νέες φράσεις, ως εξής:
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ββ) Στο τµήµα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας διαγρά-
φεται η φράση «,του Δ΄ τµήµατος της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών».

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το Τµήµα Δ΄ Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, που προβλέ-
πεται στο άρθρο 77 του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 128
Στελέχωση του Αυτοτελούς Τµήµατος Εκτιµήσεων 

και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων

1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµικών
που έχουν κατανεµηθεί στο Τµήµα Δ΄- Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινω-
φελών Περιουσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρονται
στο Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Α-
ξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πο-
λιτικής, το οποίο συστήνεται µε το προηγούµενο άρθρο
του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά την
κατάργηση του Τµήµατος Δ΄- Προσδιορισµού Αξιών Ακι-
νήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περι-
ουσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών, οι υπάλληλοι του Τµήµα-
τος αυτού µετακινούνται στο Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµή-
σεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γενικής
Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.
Με όµοια απόφαση, ο προϊστάµενος του Τµήµατος κα-

ταλαµβάνει θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουργείο
Οικονοµικών, µε αυτήν που κατείχε πριν από την κατάρ-
γηση του Τµήµατος έως την επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κυρωθέ-
ντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26).

3. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας του Αυ-
τοτελούς Τµήµατος Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Α-
ξιών Ακινήτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση, µεταβατικά,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µέχρι την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ευθύ-
νης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007, σε θέση
προϊσταµένου του Τµήµατος υπαλλήλου ο οποίος υπη-
ρετεί στο Υπουργείο Οικονοµικών. Για την τοποθέτηση
του υπαλλήλου, συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα,
η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του η γνώ-
ση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητι-
κές του ικανότητες.

Η ανωτέρω τοποθέτηση λήγει αυτοδικαίως µε την επι-
λογή και τοποθέτηση προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/2007. Αν κενωθεί η θέση που πλη-
ρώθηκε σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, εφαρµό-
ζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί αναπλήρωσης.

Άρθρο 129
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους (άρθρο 78 του ν. 4389/2016, Α΄ 94), καθώς και στο
Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών
Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 130

Στο άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται
εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρή-
της και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης ολι-
κής εκµίσθωσης µε οδηγό µέσω προκρατήσεως ορίζεται
σε µισή ώρα για την περίοδο από το µήνα Μάιο έως και
το µήνα Αύγουστο.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών, δύναται να καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 131
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ο-
ρίζεται στις επιµέρους διατάξεις του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  2019-2022» 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

2019-2022 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας

(%  ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΑΕΠ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8%

Ιδιωτική κατανάλωση -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%

Δημόσια κατανάλωση 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4%

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7%

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0%

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9%

Αποπληθωριστής ΑΕΠ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8%

Εν.  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7%

Απασχόληση* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7%

Ποσοστό ανεργίας* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1%

Ποσοστό ανεργίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3%

*  * *σε εθνικολογιστική βάση

Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ.
Σύνολο 

Αποχ.

Σύνολο 

Προσλ.

Κανόνας Προσλήψεων 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1

Α. Κεντρική Διοίκηση 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759

Β. Λοιποί Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763

ΟΤΑ (α' & β' βαθμού) και Νομικά 

Πρόσωπα ΟΤΑ

1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457

ΟΑΕΔ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545

ΕΟΠΥΥ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25

Νομικά Πρόσωπα 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708

ΔΕΚΟ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742

Γ. Σύνολο (Α+Β) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521

 Προσλήψεις - Αποχωρήσεις περιόδου 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΙΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
Α. Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 

 
 
 
Β. Λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο ΜΠΔΣ 2019-2022 

 

2018 2019 2020 2021 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 59 3.020 5.027 5.316 5.118

1. Συνταξιοδοτικές Παρεμβάσεις 0 2.882 2.967 3.115 2.918

2. Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143

3. Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 1.920 2.058 2.058

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  (Α+Β) 59 3.020 5.027 5.316 5.118

Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού 

Προϋπολογισμού)
59 3.020 3.107 3.258 3.060

1. Σύνολο Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 
/2 59 3.020 3.107 3.258 3.060

1.1 Συντάξεις (περιλαμβανομένων και Δημοσίου) 0 2.882 2.967 3.115 2.918

i. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις λοιπών φορέων πλην Δημοσίου 0 1.434 1.282 1.139 1.003

ii. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου 0 1.121 1.085 1.049 1.015

iii.

Περικοπή προσωπικής διαφοράς στις επικουρικές συντάξεις σε % έως 18% του ύψους 

της καταβαλλόμενης σύνταξης (σωρευτικά λαμβανομένων υπόψη και των περικοπών 

έτους 2016)

0 232 225 218 212

iv.
Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων Δημοσίου και λοιπών φορέων 

(λόγω αύξησης ΑΕΠ και ΔτΚ) από την 1/1/2022 αντί από την 1/1/2019
0 95 375 709 688

1.2 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143

i.

Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από 

1/1/2018 με συμπερίληψη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ετήσιο 

φορολογητέο αποτέλεσμα. 
/1

59 138 140 143 143

Β. 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
0 0 1.920 2.058 2.058

i. Μείωση του αφορολογήτου 0 0 1.920 2.058 2.058

2018 2019 2020 2021 2022

Σύνολο επικαιροποιημένων παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ 2018-2021 Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης σε ΚΑΘΑΡΗ ΒΑΣΗ
46 2.156 2.231 2.361 2.192

Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 (σε μικτή βάση) σωρευτικά

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

1/ Ειδικά για το έτος 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές  υπολογίζονται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.

2/ Οι επικαιροποιημένες παρεμβάσεις στο ΜΠΔΣ 2019-2022 των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε καθαρή βάση κατ' έτος είναι οι εξής:

2018 2019 2020 2021 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 66 184 233 239 239

Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 66 184 233 239 239

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
66 184 233 239 239

i. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας 5 12 12 12 12

ii. Μείωση του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων -15 -22 -22 -22 -22

iii. Μείωση Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας -5 -5 -5 -5 -5

iv.
Παράταση για 6 μήνες των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 

Κω, Σάμο και Χίο.
-16 0 0 0 0

v. Παιγνιομηχανήματα ΟΠΑΠ 97 199 247 254 254

Λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο ΜΠΔΣ 2019-2022 (σε μικτή βάση) σωρευτικά

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
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Γ. Επικαιροποιημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021 

 
 
 
Δ. Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων 

 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059

1. Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170

2. Επενδύσεις 0 -300 -300 -300 -300

3. Απασχοληση 0 -260 -260 -260 -260

4. Υγειονομική Περίθαλψη 0 -240 -240 -240 -240

5. Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 -1.915 -2.089 -2.089

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  (Α+Β) -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059

Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων 

Κρατικού Προϋπολογισμού)(1+2+3+4)
-260 -1.990 -2.000 -1.970 -1.970

1. Σύνολο Εξισορροπητικών  Παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170

1.1 Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170

i. Επέκταση προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" 0 -190 -190 -190 -190

ii. Δημιουργία νέων μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης/νηπιαγωγίων 0 -140 -150 -120 -120

iii. Ανασχεδιασμός οικογενειακών επιδομάτων και επιδόματος τέκνων -260 -260 -260 -260 -260

iv. Επιδότηση ενοικίου 0 -600 -600 -600 -600

v. Πρόσθετες εξισορροπητικές παρεμβάσεις στις δράσεις Α 1, Α2,Α 3 και Α4 0 0 0 0 0

2. Σύνολο Εξισορροπητικών  Παρεμβάσεων στον Επενδυτικό Τομέα 0 -300 -300 -300 -300

2.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 0 -300 -300 -300 -300

i. Επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας 0 -100 -100 -100 -100

ii. Επενδύσεις σε υποδομές του πρωτογενή τομέα 0 -100 -100 -100 -100

iii. Αναπτυξιακός Νόμος (ν. 4399/2016) 0 -100 -100 -100 -100

3. Σύνολο Εξισορροπητικών  Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 0 -260 -260 -260 -260

3,1 Απασχοληση 0 -260 -260 -260 -260

i. Προγράμματα ενεργών πολιτικών για την απασχόληση υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ 0 -260 -260 -260 -260

4. Σύνολο Εξισορροπητικών  Παρεμβάσεων στον Τομέα της Υγειας 0 -240 -240 -240 -240

4.1 Υγειονομική Περίθαλψη 0 -240 -240 -240 -240

i. Επιδότηση συμμετοχής ασφαλισμένων για συνταγογραφούμενα φάρμακα 0 -240 -240 -240 -240

Β. 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
0 0 -1.915 -2.089 -2.089

i.
Μείωση φορολογικού συντελεστή του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 29% σε 

26%
0 0 -461 -270 -270

ii. Μείωση ΕΝΦΙΑ 0 0 -209 -209 -209

iii. Μείωση φορολογικού συντελεστή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 0 0 -877 -997 -997

iv. Αναμόρφωση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 0 0 -368 -613 -613

v. Διαρθρωτικές Φορολογικές Παρεμβάσεις 0 0 0 0 0

Επικαιροποιημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021 (σε μικτή βάση) σωρευτικά

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις
Εισπράξεις / 

Εκτιμήσεις
Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις

420 289 498 1.379 2.031 1.204 238 212 270

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

Σύνολο εσόδων 

αποκρατικοποιήσεων

Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
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ΙΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 
 
Α. Πραγματοποιήσεις προηγουμένων ετών 2016-2017 

 
 
 
 
 
 

Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Εισηγητική 

Π/Υ 2017

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιση 
Εισηγητική 

Π/Υ 2018

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιση 

Σύγκριση 

(ΔΥΕ ) 2017 

με 2016 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016

Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β) -6.744 -4.325 2.419 -5.143 -5.782 -639 -1.457

A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 51.613 52.817 1.204 52.282 50.444 -1.838 -2.373

1. Άμεσοι Φόροι 16.473 17.429 956 17.040 17.545 506 116

         εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων 8.111 8.276 164 8.311 8.593 282 317

                                  φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων 3.477 3.757 280 3.419 3.474 55 -284

                                  λοιποί άμεσοι φόροι 2.135 2.335 200 2.307 2.434 127 99

                                  άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.552 1.839 287 1.797 1.824 27 -15

2. Έμμεσοι Φόροι 28.251 29.023 772 30.008 30.257 250 1.234

         εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών 15.221 15.473 251 16.340 16.393 53 920

                                   φόροι κατανάλωσης 8.878 9.119 241 9.234 9.181 -53 62

                                   φόροι στην περιουσία 3.132 3.262 130 3.157 3.269 112 7

3. Επιστροφές Φόρων -3.517 -4.277 -760 -3.830 -5.640 -1.810 -1.363

4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες 530 415 -115 396 388 -8 -26

5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ) 3.744 3.224 -520 3.500 2.273 -1.227 -951

6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα) 239 207 -31 233 155 -78 -52

7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 4.797 5.697 899 4.523 5.053 530 -644

8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA) 375 375 0 345 345 0 -30

9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 721 724 3 67 67 0 -657

B. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 58.357 57.141 -1.216 57.424 56.226 -1.199 -916

1. Μισθοί 11.607 11.602 -5 11.932 11.917 -15 315

2. Συντάξεις 6.321 6.315 -6 121 120 -1 -6.195

3. Λειτουργικά έξοδα 2.019 1.469 -549 1.999 1.348 -652 -121

4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων 18.904 19.504 600 23.942 24.298 356 4.794

5. Εισφορές στην ΕΕ 1.968 1.902 -66 1.793 1.788 -5 -114

6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων 2.249 2.151 -98 1.083 1.078 -5 -1.073

7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων 480 284 -197 831 1.016 185 733

8. Αποθεματικό 400 0 -400 346 0 -346 0

9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 6.750 6.284 -466 6.286 5.950 -336 -334

10. Κοινωνικές Παροχές 1.244 1.257 14 2.526 2.302 -225 1.044

11. Επιδοτήσεις 66 66 -1 64 64 0 -2

12. Τόκοι χρεωστικοί 6.350 6.308 -42 6.500 6.345 -155 37

Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ) 2.465 3.773 1.308 2.327 4.816 2.488 1.042

Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 10.262 10.856 593 9.414 11.537 2.123 681

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.881 3.887 6 2.907 3.335 427 -552

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 1.351 1.498 147 1.170 2.548 1.378 1.049

3. Τόκοι πιστωτικοί 664 1.082 417 734 968 234 -113

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -2 -9 -7 -7 -6 1 2

5. Λοιπά έσοδα 4.369 4.398 29 4.610 4.693 83 296

Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6) 7.797 7.082 -715 7.087 6.722 -365 -361

1. Μισθοί 1.171 1.153 -18 1.185 1.190 5 37

2. Τόκοι χρεωστικοί 551 485 -67 549 521 -28 37

3. Λοιπά έξοδα 2.095 1.948 -147 2.192 2.060 -132 112

4. Επενδυτικές δαπάνες 2.022 1.693 -329 1.472 1.268 -204 -425

5. Λοιπές μεταβιβάσεις 527 518 -8 489 482 -7 -36

6. Επιδοτήσεις 1.432 1.286 -146 1.200 1.201 1 -85

Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
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Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
Εισηγητική 

Π/Υ 2017

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιση 
Εισηγητική 

Π/Υ 2018

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Απόκλιση 

Σύγκριση 

(ΔΥΕ ) 2017 

με 2016 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016

Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ) 431 255 -176 475 303 -172 48

Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5) 2.673 2.476 -196 2.718 2.536 -182 59

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.622 1.611 -11 1.636 1.617 -19 7

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 26 8 -18 26 52 26 44

3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ 888 654 -234 888 715 -173 61

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 0 -5 -5 0 -30 -30 -24

5. Λοιπά έσοδα 137 209 71 168 181 13 -28

ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4) 2.241 2.221 -20 2.243 2.232 -10 11

1. Μισθοί 451 480 29 500 498 -2 18

2. Τόκοι χρεωστικοί 0 0 0 0 0 0 0

3. Λοιπά έξοδα 1.764 1.714 -50 1.714 1.674 -40 -40

4. Επενδυτικές δαπάνες 26 27 1 29 60 31 33
525 525 489 489 -36

I. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ) -3.848 -296 3.551 -2.340 -663 1.677 -366

  II. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η) 292 471 179 171 326 156 -145

Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 6.814 6.481 -333 6.193 6.329 137 -152

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.229 3.230 1 3.020 3.011 -9 -219

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 1.276 741 -535 562 774 212 33

3. Τόκοι πιστωτικοί 44 41 -4 41 45 3 4

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -26 -21 5 -26 -19 8 3

5. Λοιπά έσοδα 2.291 2.490 199 2.595 2.518 -78 28

Η. Έξοδα (1+2+3+4+5) 6.523 6.010 -513 6.022 6.003 -19 -7

1. Μισθοί 2.308 2.224 -85 2.342 2.265 -76 42

2. Τόκοι χρεωστικοί 74 71 -3 58 66 8 -5

3. Κοινωνικές παροχές 871 894 23 884 884 0 -11

4. Λοιπά έξοδα 1.626 1.734 108 1.809 1.787 -23 53

5. Επενδυτικές δαπάνες 1.643 1.087 -556 929 1.001 72 -86

  III. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι) -206 919 1.125 1.085 1.792 707 872

Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7) 32.479 33.678 1.199 39.260 39.429 169 5.751

1.Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 11.521 12.100 579 16.073 16.232 159 4.132

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 170 169 -1 130 119 -11 -50

3. Αποδόσεις περιουσίας 994 1.156 162 1.322 1.223 -99 68

4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 18.769 19.133 364 20.679 20.771 92 1.639

5. Κοινωνικοί πόροι 709 728 20 655 669 14 -59

6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 27 15 -12 12 9 -3 -5

7. Λοιπά έσοδα 289 378 89 389 406 17 28

Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.685 32.759 74 38.175 37.638 -538 4.879

1. Μισθοί 361 360 -1 366 356 -10 -4

2. Τόκοι χρεωστικοί 11 3 -8 4 4 0 1

3. Κοινωνικές παροχές 26.754 27.460 706 32.508 32.279 -229 4.819

              εκ των οποίων συντάξεις 23.466 23.414 -52 29.004 29.054 50 5.641

4. Κοινωνικές παροχές σε είδος 3.657 3.484 -173 3.578 3.524 -54 40

5. Λοιπά έξοδα 487 499 11 473 365 -108 -134

6. Επενδυτικές δαπάνες 15 6 -9 8 7 -1 1

7. Μεταβιβάσεις 900 656 -244 888 742 -146 86

8. Επιδοτήσεις 500 292 -208 350 361 11 69

IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III) -3.762 1.094 4.856 -1.085 1.455 2.540 361

ως % του ΑΕΠ -2,2% 0,6% 2,8% -0,61% 0,8% 1,4% 0,2%

V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 6.019 5.615 -405 5.768 5.626 -142 11

ως % του ΑΕΠ 3,4% 3,2% -0,2% 3,2% 3,2% -0,1% -0,1%

VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V) 2.257 6.708 4.451 4.683 7.081 2.397 372

ως % του ΑΕΠ 1,3% 3,85% 2,56% 2,6% 4,0% 1,36% 0,1%

Ονομαστικό ΑΕΠ 174.908 174.199 -709 178.579 177.735 -844 3.536

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Χωρίς τα μεγέθη του Προγράμματος Εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) ετών 2016 -2017
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Β. Τρέχον έτος 2018 

 
 

Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης Προϋπολογισμός Εκτιμήσεις Απόκλιση

2018 2018 2018

Αποτέλεσμα Κράτους (A-B) -3.229 -4.659 -1.430

A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 53.816 52.889 -927

1. Άμεσοι Φόροι 17.357 17.325 -32

    εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων 8.742 8.579 -163

                                φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων 3.322 3.461 139

                                λοιποί άμεσοι φόροι 2.316 2.386 70

                                άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.715 1.699 -16

2. Έμμεσοι Φόροι 30.519 30.197 -322

   εκ των οποίων :  φόροι συναλλαγών 16.466 16.319 -147

                                 φόροι κατανάλωσης 9.715 9.499 -216

                                 φόροι στην περιουσία 3.100 3.139 39

3. Επιστροφές Φόρων -3.648 -4.404 -756

4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες 331 331 0

5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ) 3.764 3.790 26

6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα) 588 548 -40

7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 4.537 4.737 199

8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA) 314 314 0

9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 54 52 -2

B. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.046 57.548 502

1. Μισθοί 12.512 12.645 132

2. Συντάξεις 112 114 2

3. Λειτουργικά έξοδα 1.876 2.499 623

4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων 22.639 23.416 778

5. Εισφορές στην ΕΕ 1.862 1.885 23

6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων 970 967 -3

7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων 306 271 -34

8. Αποθεματικό 1.000 1.000 0

9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 6.744 6.634 -110

10. Κοινωνικές Παροχές 1.661 1.203 -458

11. Επιδοτήσεις 64 64 0

12. Τόκοι χρεωστικοί 7.300 6.850 -450

Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ) 2.085 2.874 789

Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 8.941 9.852 911

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2.461 2.512 51

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 1.215 2.039 824

3. Τόκοι πιστωτικοί 642 671 29

Contributions 623 596 -27

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -9 -3 6

5. Λοιπά έσοδα 4.632 4.634 2

Δ. Έξοδα (1+2+3+4+5+6) 6.856 6.978 122

1. Μισθοί 1.167 1.180 13

2. Τόκοι χρεωστικοί 512 522 10

3. Λοιπά έξοδα 2.005 2.169 164

4. Επενδυτικές δαπάνες 1.347 1.297 -50

5. Λοιπές μεταβιβάσεις 545 530 -15

6. Επιδοτήσεις 1.280 1.280 0

Σύγκριση Π/Υ - Εκτιμήσεων  Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
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Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης Προϋπολογισμός Εκτιμήσεις Απόκλιση

2018 2018 2018

Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ) 144 156 12

Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5) 2.362 2.399 37

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.273 1.274 1

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 26 50 24

3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ 888 888 0

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 0 0 0

5. Λοιπά έσοδα 175 187 12

ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4) 2.218 2.243 25

1. Μισθοί 567 567 1

2. Τόκοι χρεωστικοί 0 0 0

3. Λοιπά έξοδα 1.622 1.626 3

4. Επενδυτικές δαπάνες 29 50 21

Φαρμακευτική δαπάνη (καθαρή) 469 468 -2

Ι. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ) -1.000 -1.628 -629

ΙΙ. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η) 342 482 140

Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 6.404 6.946 542

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.193 3.193 1

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 549 1.198 648

3. Τόκοι πιστωτικοί 41 48 6

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -26 -23 3

5. Λοιπά έσοδα 2.647 2.531 -116

Η. Έξοδα (1+2+3+4+5+6) 6.062 6.464 402

1. Μισθοί 2.348 2.346 -2

2. Τόκοι χρεωστικοί 58 64 6

3. Κοινωνικές παροχές 739 885 145

4. Λοιπά έξοδα 1.924 1.828 -96

5. Επενδυτικές δαπάνες 993 1.341 348

ΙΙΙ. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι) 1.784 1.808 24

Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7) 39.294 39.849 555

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 15.798 16.530 732

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 130 130 0

3. Αποδόσεις περιουσίας 1.321 1.299 -22

4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 21.041 20.946 -95

5. Κοινωνικοί πόροι 670 660 -9

6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 12 0 -12

7. Λοιπά έσοδα 323 284 -39

Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 37.510 38.041 532

1. Μισθοί 372 357 -15

2. Τόκοι χρεωστικοί 4 4 0

3. Κοινωνικές παροχές 31.821 32.307 486

              εκ των οποίων συντάξεις 28.852 28.859 6

4. Κοινωνικές παροχές σε είδος 3.483 3.463 -20

5. Λοιπά έξοδα 471 553 82

6. Επενδυτικές δαπάνες 8 7 -1

7. Μεταβιβάσεις 900 900 0

8. Επιδοτήσεις 450 450 0

IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III) 1.127 662 -465

ως % του ΑΕΠ 0,6% 0,4% -0,2%

V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 6.590 6.208 -382

ως % του ΑΕΠ 3,6% 3,4% -0,2%

VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V) 7.717 6.870 -847

ως % του ΑΕΠ 4,2% 3,8% -0,4%

Ονομαστικό ΑΕΠ 184.691 182.959 -1.732

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Σύγκριση Π/Υ - Εκτιμήσεων  Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΠΔΣ) 

 
Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
ΜΠΔΣ 
 
A. Ενοποιημένα Έσοδα και Δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΥΕ Απρ.2018 ΔΥΕ Απρ.2018 ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Άμεσοι φόροι 17.582 17.736 17.416 17.435 18.408 19.296 20.291

         εκ των οποίων:  στο εισόδημα φυσ. προσώπων 8.966 9.295 9.175 9.120 10.491 11.063 11.641

                                   στο εισόδημα νομ. προσώπων 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261

                                   λοιποί άμεσοι φόροι 1.798 1.922 1.881 1.879 1.618 1.411 1.451

                                   άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530

Έμμεσοι φόροι 34.065 35.471 35.200 35.447 35.714 36.277 37.076

       εκ των οποίων :  φόροι συναλλαγών 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881

                                  φόροι κατανάλωσης 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217

                                  φόροι στην περιουσία 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844

                                  φόροι λοιπών φορέων γεν κυβέρνησης 4.505 4.702 4.496 4.328 4.287 4.210 4.322

Επιστροφές φόρων -4.277 -5.640 -4.405 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619

Ασφαλιστικές εισφορές 25.472 26.072 25.609 24.535 24.899 25.409 25.804

      εκ των οποίων πραγματικές 19.877 20.853 21.012 21.310 21.982 22.417 22.842

Λοιπές τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 5.549 3.870 5.199 5.277 4.918 4.798 4.692

Έσοδα περιουσίας 920 743 479 524 538 546 534

Λοιπά έσοδα 7.530 7.442 7.765 7.548 7.701 7.819 7.929

       εκ των οποίων τεκμαρτά ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984

Σύνολο εσόδων Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 86.841 85.695 87.263 86.580 87.858 89.677 91.707

Σύνολο εσόδων Γ.Κ. κατά ΕΣΑ (προ τεκμαρτών) 80.309 79.539 81.719 82.400 83.976 85.710 87.761

Σύνολο εσόδων βάσει της ΣΧΔ 86.949 86.065 86.861 86.166 87.487 89.412 91.632

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης

Μισθοί 21.414 21.446 21.692 20.838 21.025 21.187 21.240

    εκ των οποίων πραγματικοί 15.819 16.227 17.095 17.614 18.109 18.195 18.278

Κοινωνικές Παροχές 38.880 38.549 37.462 35.600 35.906 36.276 36.703

     Συντάξεις 29.729 29.174 28.973 25.743 26.074 26.401 26.757

     Λοιπές Κοινωνικές παροχές 5.660 5.825 5.014 6.315 6.208 6.177 6.182

     Λοιπές Κοινωνικές παροχές σε είδος 3.491 3.551 3.475 3.542 3.623 3.698 3.764

Τρέχουσες & κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2.971 3.142 2.885 2.871 2.919 2.813 2.872

Επιδοτήσεις 1.642 1.626 1.794 1.844 1.844 1.844 1.844

Επενδυτικές δαπάνες 7.901 6.747 7.130 8.939 9.006 9.158 8.827

   εκ των οποίων :  τεκμαρτά ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7.324 7.105 8.431 7.699 7.738 7.901 8.176

Αποθεματικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Τόκοι (ενοποιημένοι) 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA 85.747 84.240 86.602 85.086 85.830 86.877 87.559

Σύνολο δαπανών Γ.Κ. κατά ESA (προ τεκμαρτών) 79.215 78.084 81.058 80.906 81.948 82.910 83.612

Σύνολο δαπανών βάσει της ΣΧΔ 85.737 84.160 86.559 84.952 85.697 86.844 87.526
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Γ.Κ. κατά ESA 1.094 1.455 661 1.494 2.028 2.800 4.148

Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA 6.708 7.081 6.869 7.789 8.420 9.497 11.044

Πρωτογενές αποτέλεσμα βάσει της ΣΧΔ 6.826 7.531 6.510 7.509 8.182 9.266 11.002

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ποσά σε εκατ.ευρώ)

Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης
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Β. Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς

 

Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Αποτέλεσμα Κράτους (Α-Β) -4.325 -5.782 -4.659 -4.124 -4.051 -2.959 -1.655

A. Έσοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 52.817 50.444 52.889 53.414 54.320 55.691 57.257

1. Άμεσοι Φόροι 17.429 17.545 17.325 17.724 18.715 19.622 20.637

  εκ των οποίων: φόροι στο εισόδημα φυσικών προσώπων 8.276 8.593 8.579 8.887 10.258 10.830 11.408

                           φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261

                           λοιποί άμεσοι φόροι 2.335 2.434 2.386 2.401 2.158 1.970 2.030

                          άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530

2. Έμμεσοι Φόροι 29.023 30.257 30.197 30.595 30.886 31.507 32.174

    εκ των οποίων : φόροι συναλλαγών 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881

                              φόροι κατανάλωσης 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217

                              φόροι στην περιουσία 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844

3. Επιστροφές Φόρων -4.277 -5.640 -4.404 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619

4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες 415 388 331 213 216 219 219

5. Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ΠΔΕ) 3.224 2.273 3.790 3.892 3.603 3.578 3.643

6. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων (μη χρημ/μικα) 207 155 548 339 365 362 317

7. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 5.697 5.053 4.737 4.494 4.554 4.657 4.831

8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5

9. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 724 67 52 51 51 51 51

Β. Έξοδα Κράτους (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.141 56.226 57.548 57.538 58.370 58.649 58.912

1. Μισθοί 11.602 11.917 12.645 13.094 13.540 13.608 13.693

2. Συντάξεις 6.315 120 114 106 100 93 88

3. Λειτουργικά έξοδα 1.469 1.348 2.499 1.723 1.727 1.825 2.108

4. Μεταβιβάσεις - Αποδόσεις εσόδων τρίτων 19.504 24.298 23.416 22.198 22.208 22.245 22.140

5. Εισφορές στην ΕΕ 1.902 1.788 1.885 1.906 1.961 1.909 1.965

6. Αναλήψεις χρεών και Καταπτώσεις Εγγυήσεων 2.151 1.078 967 405 659 119 119

7. Δαπάνες Εξοπλιστικών προγραμμάτων 284 1.016 271 336 347 750 500

8. Αποθεματικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 6.284 5.950 6.634 7.300 7.300 7.300 7.300

10. Κοινωνικές Παροχές 1.257 2.302 1.203 2.456 2.416 2.386 2.386

11. Επιδοτήσεις 66 64 64 64 64 64 64

12. Τόκοι χρεωστικοί 6.308 6.345 6.850 6.950 7.050 7.350 7.550

Αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων (Γ-Δ) 3.773 4.816 2.874 1.429 1.661 1.217 1.219

Γ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 10.856 11.537 9.852 8.398 8.885 8.110 7.985

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.887 3.335 2.512 2.113 2.455 1.929 1.849

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 1.498 2.548 2.039 1.268 1.494 1.406 1.384

3. Τόκοι πιστωτικοί 1.082 968 671 652 636 621 606

4 .Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -9 -6 -3 -3 -3 -3 -3

5. Λοιπά έσοδα 4.398 4.693 4.634 4.367 4.303 4.157 4.149

Δ. Έξοδα  (1+2+3+4+5+6) 7.082 6.722 6.978 6.969 7.224 6.893 6.766

1. Μισθοί 1.153 1.190 1.180 1.194 1.205 1.202 1.201

2. Τόκοι χρεωστικοί 485 521 522 471 452 423 408

3. Λοιπά έξοδα 1.948 2.060 2.169 2.108 2.106 2.127 2.070

4. Επενδυτικές δαπάνες 1.693 1.268 1.297 1.394 1.655 1.333 1.275

5. Λοιπές μεταβιβάσεις 518 482 530 522 526 529 532

6. Επιδοτήσεις 1.286 1.201 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280

Αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ (Ε-ΣΤ) 255 303 156 116 86 52 18

Ε. Έσοδα (1+2+3+4+5) 2.476 2.536 2.399 2.400 2.400 2.400 2.400

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.611 1.617 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 8 52 50 50 50 50 50

3. Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ 654 715 888 888 888 888 888

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -5 -30 0 0 0 0 0

5. Λοιπά έσοδα 209 181 187 188 188 188 188

ΣΤ. Έξοδα (1+2+3+4) 2.221 2.232 2.243 2.283 2.313 2.348 2.381

1. Μισθοί 480 498 567 566 568 570 572

2. Τόκοι χρεωστικοί 0 0 0 0 0 0 0

3. Λοιπά έξοδα 1.714 1.674 1.626 1.667 1.695 1.727 1.759

4. Επενδυτικές δαπάνες 27 60 50 50 50 50 50

Ι. Αποτέλεσμα Κεντρικής Κυβέρνησης (Α-Β+Γ-Δ+Ε-ΣΤ) -296 -663 -1.628 -2.579 -2.303 -1.690 -417

ΜΠΔΣ  Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ)
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Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης
ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΙΙ. Αποτέλεσμα ΟΤΑ Α & Β Βαθμού & ΝΠ (Ζ-Η) 471 326 482 258 503 552 661

Ζ. Έσοδα (1+2+3+4+5) 6.481 6.329 6.946 6.287 6.582 6.681 6.806

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.230 3.011 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 741 774 1.198 1.170 1.175 1.210 1.264

3. Τόκοι πιστωτικοί 41 45 48 51 52 58 66

4. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -21 -19 -23 -23 -23 -23 -23

5. Λοιπά έσοδα 2.490 2.518 2.531 2.579 2.633 2.692 2.755

Η. Έξοδα (1+2+3+4+5) 6.010 6.003 6.464 6.029 6.079 6.129 6.145

1. Μισθοί 2.224 2.265 2.346 2.398 2.432 2.450 2.446

2. Τόκοι χρεωστικοί 71 66 64 60 57 64 62

3. Κοινωνικές παροχές 894 884 885 149 151 153 156

4. Λοιπά έξοδα 1.734 1.787 1.828 1.841 1.843 1.857 1.877

5. Επενδυτικές δαπάνες 1.087 1.001 1.341 1.580 1.596 1.604 1.604

ΙΙΙ. Αποτέλεσμα Κοινωνικού Π/Υ (Θ-Ι) 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905

Θ. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7) 33.678 39.429 39.849 39.512 39.903 40.442 40.862

1. Τρέχουσες & λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 12.100 16.232 16.530 15.862 15.561 15.642 15.616

2. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ) 169 119 130 200 200 200 200

3. Αποδόσεις περιουσίας 1.156 1.223 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

4. Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 19.133 20.771 20.946 21.245 21.917 22.352 22.777

5. Κοινωνικοί πόροι 728 669 660 675 694 714 732

6. Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 15 9 0 0 0 0 0

7. Λοιπά έσοδα 378 406 284 231 233 235 238

Ι. Έξοδα (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.759 37.638 38.041 35.697 36.074 36.504 36.957

1. Μισθοί 360 356 357 361 364 365 366

2. Τόκοι χρεωστικοί 3 4 4 4 4 4 4

3. Κοινωνικές παροχές 27.460 32.279 32.307 29.884 30.172 30.522 30.903

              εκ των οποίων συντάξεις 23.414 29.054 28.859 25.637 25.975 26.308 26.669

4. Κοινωνικές παροχές σε είδος 3.484 3.524 3.463 3.530 3.611 3.686 3.752

5. Λοιπά έξοδα 499 365 553 507 511 515 520

6. Επενδυτικές δαπάνες 6 7 7 12 12 12 12

7. Μεταβιβάσεις 656 742 900 900 900 900 900

8. Επιδοτήσεις 292 361 450 500 500 500 500

IV. Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΛ 2010) (I+II+III) 1.094 1.455 662 1.494 2.029 2.800 4.148

ως % του ΑΕΠ 0,6% 0,8% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% 2,0%

V. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

ως % του ΑΕΠ 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3%

VI. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) (IV+V) 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044

ως % του ΑΕΠ 3,9% 4,0% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 5,2%

Ονομαστικό ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

ΜΠΔΣ  Γενική Κυβέρνηση σε εθνικολογιστική βάση (ΕΣΛ 2010)

Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (ποσά σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

Ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ύψους 2.001 εκατ. € για το 2018,  2.049 εκατ. για το 2019, 

2.096 εκατ. για το 2020, 2.140 εκατ. για το 2021 και 2.179 εκατ. για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του 

πραγματικού ΑΕΠ. Επίσης ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές των δαπανών για παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε 

clawback, ύψους 1.407,5 εκατ. για το 2018, 1.441 εκατ. για το 2019,  1.474,7 εκατ. για το 2020,  1.505,5 εκατ. για το 2021 και 1.533 εκατ. για το 2022, βάσει 

των τρεχουσών εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.

Στο ισοζύγιο του υποτομέα των νοσοκομείων είναι ενσωματωμένες οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 468 εκατ. ευρώ για το 2018,  479 εκατ. 

ευρώ για το 2019, 490 εκατ. ευρώ για το 2020, 500 εκατ. ευρώ για το 2021 και 509 εκατ. ευρώ για το 2022, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για την 

εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
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Γ. Πρωτογενές αποτέλεσμα με παρεμβάσεις κατά ΣΧΔ - στόχοι 

 
 
 
Δ. Εξέλιξη χρέους και ενοποιημένοι τόκοι γενικής κυβέρνησης 
 

 

Προσαρμογές Προγράμματος
ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

ΔΥΕ 

Απριλίου 

2018

Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (ΕΣΛ 2010) 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044

Μείον : Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εισπρακτέες (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5

Πλέον : Επιστροφές εσόδων 847 893 292 0 0 0 0

Μείον : Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 26 13 380 122 120 102 70

Πλέον : Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες 10 80 43 134 133 33 33

Μείον : Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 338 165 0 0 0 0 0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβ. (σύμφωνα με την ΣΧΔ) 6.826 7.531 6.510 7.509 8.183 9.266 11.002

ως % του ΑΕΠ 3,92% 4,24% 3,56% 3,96% 4,15% 4,53% 5,19%

Στόχος ΣΧΔ 871 3.110 6.404 6.641 6.903 7.160 7.420

ως % του ΑΕΠ 0,5% 1,75% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Δημοσιονομική υπεραπόδοση (+) ή κενό (-) 5.955 4.420 107 868 1.280 2.105 3.582

ως % του ΑΕΠ 3,42% 2,49% 0,06% 0,46% 0,65% 1,03% 1,69%

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

/1: ΣΧΔ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

/2: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος Απρίλιος 2018

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)

σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ποσά σε εκατ. ευρώ)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 315.009 317.407 335.000 323.300 318.300 313.300 318.700

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 180,8% 178,6% 183,1% 170,4% 161,4% 153,1% 150,3%

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3%

ΑΕΠ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002

Εξέλιξη χρέους Γενικής Κυβέρνησης και Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
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ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Α. Μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό 

 
 
Β. Ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα κρατικού προϋπολογισμού 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Πληρωμές
Προσωρινές 

Πληρωμές /1
Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 

Α
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 

(1+2+3+4+5)
18.911 23.013 22.907 21.628 21.606 21.709 21.604

1.
Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (i+ii+iii+iv+v)
14.387 18.566 18.513 17.863 17.572 17.663 17.637

i Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 12.289 16.418 16.714 16.045 15.744 15.825 15.799

ii Επιχορηγήσεις σε Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 1.300 1.311 930 931 931 931 931

iii
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ και υπερωρίες λοιπού 

προσωπικού
321 331 343 343 343 343 343

iv Κοινωνική προστασία (ΑΚΑΓΕ) 470 505 522 540 550 560 560

v Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΚΑ 7 1 4 4 4 4 4

2.
Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (i+ii)
3.231 3.014 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745

i Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 71 39 53 81 81 81 81

ii Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΤΑ 3.160 2.975 3.140 2.429 2.663 2.663 2.663

3.
Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα ΕΝΤΟΣ 

Γενικής Κυβέρνησης εκτός ΔΕΚΟ (i+ii)
730 819 742 771 808 819 740

i Επιχορηγήσεις 708 801 710 738 776 787 708

ii Αποδόσεις 22 18 32 32 32 32 32

4. Μεταβιβάσεις σε ΔΕΚΟ (i+ii+iii) 380 446 281 302 303 304 304

i Επιχορηγήσεις 102 78 76 76 76 76 76

ii Αποδόσεις 12 25 26 27 28 29 29

iii Επιχορηγήσεις σε Συγκοινωνιακούς Φορείς 266 343 179 199 199 199 199

5.
Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα και ΔΕΚΟ 

ΕΚΤΟΣ Γενικής Κυβέρνησης (i+ii)
182 168 177 182 178 178 178

i Επιχορηγήσεις  180 166 177 182 178 178 178

ii Αποδόσεις 2 3 0 0 0 0 0

1/

2/

λόγω αποκρατικοποίησης.

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Τα στοχεία του 2017 είναι προσωρινά.

Οι επιχορηγήσεις προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά το 2017 περιλαμβάνονται στις επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 

2018 2018 2019 2020 2021 2022
Προυπολογισμός Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

1 Προεδρία της Δημοκρατίας

Τ.Π. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ταμειακό Σύνολο 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

2 Βουλή των Ελλήνων 

Τ.Π. 134,0 134,0 135,0 136,0 136,5 137,0

ΠΔΕ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ταμειακό Σύνολο 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0

Φορείς

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ)
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3 Υπουργείο Εσωτερικών

Τ.Π. 5.213,2 5.244,0 4.717,3 4.936,0 4.958,3 4.981,3

ΠΔΕ 192,0 192,0 210,0 218,0 222,0 222,0

Ταμειακό Σύνολο 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3

πρώην Υπουργείο Εσωτερικών 

Τ.Π. 3.215,0 3.214,9 2.611,7 2.767,5 2.767,6 2.767,7

ΠΔΕ 124,0 124,0 144,0 150,0 155,0 155,0

Ταμειακό Σύνολο 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7

πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη

Τ.Π. 1.993,5 2.024,5 2.100,7 2.163,6 2.185,8 2.208,7

ΠΔΕ 66,0 66,0 64,0 65,0 64,0 64,0

Ταμειακό Σύνολο 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7

πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Τ.Π. 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9

ΠΔΕ 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Ταμειακό Σύνολο 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9

4 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τ.Π. 97,1 97,9 98,3 48,4 48,1 47,8

ΠΔΕ 2.148,0 2.148,0 2.685,0 2.720,0 2.745,0 2.749,0

Ταμειακό Σύνολο 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8

εκ των οποίων:

Συνήγορος του Καταναλωτή 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

Τ.Π. 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8

5
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

Τ.Π. 45,0 51,8 58,4 58,8 58,8 58,8

ΠΔΕ 28,0 28,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Ταμειακό Σύνολο 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8

εκ των οποίων:

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

Τ.Π. 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8

6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Τ.Π. 3.180,5 3.295,0 3.345,0 3.415,4 3.420,5 3.429,9

εκ των οποίων:

Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0

ΠΔΕ 9,0 9,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Ταμειακό Σύνολο 3.189,5 3.304,0 3.359,0 3.429,4 3.434,5 3.443,9

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 204,4 238,9 194,3 182,9 -220,2 30,1

Σύνολο κατά ESA 2.985,1 3.065,1 3.164,7 3.246,5 3.654,7 3.413,8

7
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

Τ.Π. 4.696,9 4.680,8 4.896,9 5.041,2 5.077,1 5.092,4

ΠΔΕ 620,0 620,0 585,0 550,0 535,0 535,0

Ταμειακό Σύνολο 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4

εκ των οποίων:

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση
0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9

Τ.Π. 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4

Φορείς

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
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8
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τ.Π. 17.697,0 17.953,1 17.087,0 16.825,5 16.908,2 16.884,7

ΠΔΕ 370,0 370,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Ταμειακό Σύνολο 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7

9 Υπουργείο Εξωτερικών 

Τ.Π. 268,1 258,1 259,1 257,1 255,9 254,1

εκ των οποίων:

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0

Ταμειακό Σύνολο 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1

10
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

Τ.Π. 608,5 609,0 636,5 648,5 647,6 645,9

ΠΔΕ 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ταμειακό Σύνολο 619,5 620,0 646,5 658,5 657,6 655,9

εκ των οποίων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα
2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9

Τ.Π. 2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9

ΠΔΕ

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών
2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5

Τ.Π. 2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 619,5 617,8 646,5 658,5 657,6 655,9

11
Υπουργείο Οικονομικών (πλην Γενικών 

Κρατικών Δαπανών) 

Τ.Π.     /6 659,8 670,4 726,8 768,6 761,4 709,1

ΠΔΕ 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Ταμειακό Σύνολο 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1

εκ των οποίων:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8

Τ.Π.     /5 /6 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8

ΠΔΕ

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Τ.Π. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1

12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες

Τ.Π. 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7

εκ των οποίων:

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 5.200,0 5.150,0 6.200,0 6.000,0 6.100,0 6.300,0

Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες 

δαπάνες δημοσίου χρέου

65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8

Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ταμειακό Σύνολο 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7

Εθνικολογιστικές προσαρμογές -2.068,7 -1.704,5 -689,2 -1.060,6 -1.443,0 -1.713,5

Σύνολο κατά ESA 12.267,1 12.480,7 12.562,1 13.107,1 12.845,1 13.434,2

Φορείς

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
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13 Υπουργείο Υγείας 

Τ.Π. 3.724,5 3.752,1 3.847,9 3.908,8 3.903,2 3.892,2

ΠΔΕ 35,0 35,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Ταμειακό Σύνολο 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2

εκ των οποίων:

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Τ.Π. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2

14 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τ.Π. 42,9 41,7 42,2 41,9 41,8 41,6

ΠΔΕ 118,0 118,0 88,0 93,0 103,0 103,0

Ταμειακό Σύνολο 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6

εκ των οποίων:

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8

Τ.Π. 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8

ΠΔΕ

Συνήγορος του Πολίτη 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1

Τ.Π. 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6

15 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τ.Π. 298,5 299,5 303,3 305,4 305,4 304,9

ΠΔΕ 41,0 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Ταμειακό Σύνολο 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9

16 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τ.Π. 59,8 79,0 83,4 83,7 87,3 87,1

ΠΔΕ 410,0 410,0 470,0 448,0 410,0 406,0

Ταμειακό Σύνολο 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1

17 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Τ.Π. 514,2 514,5 536,3 537,2 533,8 502,0

ΠΔΕ 1.964,0 1.964,0 1.854,0 1.864,0 1.878,0 1.878,0

Ταμειακό Σύνολο 2.478,2 2.478,5 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0

εκ των οποίων:

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και 

Ασφάλειας Πτήσεων 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Τ.Π. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

ΠΔΕ

Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών 

Ατυχημάτων και Συμβάντων
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Τ.Π. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ΠΔΕ

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Τ.Π. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ΠΔΕ

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 6,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 2.472,2 2.362,6 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0

18 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Τ.Π. 41,5 41,2 41,3 41,7 41,9 42,0

ΠΔΕ 25,0 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Ταμειακό Σύνολο 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0

19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ.Π. 332,2 331,3 336,6 345,6 348,6 349,3

ΠΔΕ 38,0 38,0 39,0 38,0 37,0 37,0

Ταμειακό Σύνολο 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3

Φορείς

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)
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20 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τ.Π. 401,8 397,6 495,0 518,5 520,5 520,0

ΠΔΕ 692,0 692,0 703,0 703,0 703,0 703,0

Ταμειακό Σύνολο 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0

21 Υπουργείο Τουρισμού

Τ.Π. 44,5 44,2 45,1 46,1 47,0 47,0

ΠΔΕ 36,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Ταμειακό Σύνολο 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0

22 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Τ.Π. 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

ΠΔΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ταμειακό Σύνολο 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο κατά ESA 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2

Ι.
TAMEIAKO ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β)
55.187,8 56.201,0 57.043,9 57.493,2 56.986,5 57.229,5

Α. Δαπάνες Τακτικού Προυπολογισμού (1+2) 48.437,8 49.451,0 49.743,9 50.193,2 49.686,5 49.929,5

1 Πρωτογενείς δαπάνες 43.237,7 44.300,9 43.543,8 44.193,1 43.586,4 43.629,4

εκ των οποίων:

Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες 

δαπάνες δημοσίου χρέου

65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0

Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8

Αναληψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Τόκοι (σε καθαρή βάση) 5.200,1 5.150,1 6.200,1 6.000,1 6.100,1 6.300,1

Β. ΠΔΕ   /1 6.750,0 6.750,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0

Γ. Εθνικολογιστικές προσαρμογές   /2   /3 -1.858,3 -1.347,5 -494,8 -877,7 -1.663,2 -1.683,4

ΙΙ.
Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά 

ESA (Ι-Γ)   /4
57.046,1 57.548,5 57.538,7 58.370,9 58.649,7 58.912,9

1

2

3

4

5

6

Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνονται πιστώσεις για αποδοχές εκτιμώμενου ποσού 34 εκατ. ευρώ κατ' έτος από το 2019 

και μετά, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού του βαθμολογίου-μισθολογίου βάσει περιγραφής θέσεων και αξιολόγησης, σε συμφωνία με το ισχύον Μνημόνιο Κατανόησης 

(sMoU). Στο εν λόγω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης 

(ισόποσο έσοδο του υποτομέα των ΟΚΑ). Τυχόν διαφορές λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού στα επόμενα έτη θα καλυφθούν με ανακατανομή πιστώσεων από τις 

Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

Στο όριο δαπανών του Τ.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις εκτιμώμενου ποσού 14,2 εκατ. ευρώ για δαπάνες που αφορούν 

την Αρχή, αλλά έχουν προβλεφθεί στο όριο δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών), λόγω μη δυνατότητας επιμερισμού των εν λόγω 

δαπανών επί του παρόντος, προκειμένου να μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια εκάστοτε έτους, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις χρηματοδοτήσεις για πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και εξοφλήσεων εκκρεμών αιτήσεων 

συνταξιοδότησης.

Φορείς

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2018-2022 (σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

Οι προβλέψεις για το ΠΔΕ ανά Υπουργείο προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα διακριτά στοιχεία για το ΠΔΕ των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τα ποσά των οποίων περιλαμβάνονται στο συνολικό όριο δαπανών του 

εκάστοτε υπουργείου.

Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών.

Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο την προσαρμογή κατά ESA για την συνεισφορά προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και συγκεκριμένα 

2018: 6 εκατ., 2019: 1 εκατ. ευρώ.
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ΙΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Α. Δεδουλευμένες δαπάνες νοσοκομείων - ΠΕΔΥ 

 
 
Β. Ανάλυση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 

 

ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Δεδουλευμένα έξοδα (μετά CB) ΜΠΔΣ 19-22 2.194 2.172 2.193 2.233 2.263 2.298 2.331

εκ των οποίων: φαρμακευτική δαπάνη (όριο) 468 479 490 500 509

 μισθοί 567 566 568 570 572

           λοιπά έξοδα 1.158 1.189 1.206 1.227 1.250

Δεδουλευμένα έξοδα (μετά CB) ΜΠΔΣ 18-21 2.188 2.165 2.164 2.186 2.208 2.233

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΠΔΣ 19-22 σε σχέση με ΜΠΔΣ 18-21 29 47 55 64

Σημειώσεις:  

1. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες μέσω του ΠΔΕ ενώ εξαιρούνται οι αντικριζόμενες .

4. CB = Clawback 

Εξέλιξη δεδουλευμένων δαπανών υποτομέα νοσοκομείων - ΠΕΔΥ 

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Υποτομέας Νοσοκομεία- ΠΕΔΥ

2. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία . 

3. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ, που 

πληρώνονται από τον Κρατικό Π/Υ.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΥΕ ΔΥΕ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Ασφαλιστικά Ταμεία

Έσοδα 36.442 43.149 42.987 41.437 41.801 42.394 42.867

Ασφαλιστικές εισφορές 11.049 12.835 13.103 13.585 14.125 14.439 14.736

Ρύθμιση οφειλών 1.040 1.129 1.124 1.074 1.057 1.037 1.015

Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 391 395 395 395 395 395 395

Κοινωνικοί πόροι 726 669 660 675 694 714 732

Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 10.702 14.939 14.421 12.948 12.647 12.728 12.702

Αντικριζόμενα έσοδα 8 0 0 0 0 0 0

Απόδοση περιουσίας 1.070 1.099 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 11.227 11.867 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934

Λοιπά έσοδα 228 216 151 153 155 157 160

Έξοδα 35.717 42.324 42.530 38.159 38.561 39.093 39.662

Συντάξεις 23.414 28.917 28.702 25.480 25.818 26.151 26.512

Κύριας ασφάλισης 19.712 25.589 25.315 22.252 22.496 22.736 23.026

Επικουρικής ασφάλισης 
/1 3.702 3.328 3.387 3.228 3.322 3.415 3.486

Λοιπές παροχές ασθένειας 180 174 174 174 174 174 174

Προνοιακές παροχές 1.968 1.106 1.200 634 575 575 577

Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 9.593 11.722 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934

Δαπάνες προσωπικού 231 211 209 207 207 207 206

Διοικητικές δαπάνες 
/2 331 194 306 249 252 255 259

Ταμειακό αποτέλεσμα 725 825 457 3.278 3.240 3.301 3.205

Εθνικολογιστικές προσαρμογές -321 -302 528 0 0 0 0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 404 523 985 3.278 3.240 3.301 3.205

Κοινωνικός προϋπολογισμός 

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΔΥΕ ΔΥΕ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ ΜΠΔΣ

β) ΟΠΕΚΑ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες) 

(τέως ΟΓΑ, ΝΑΤ) 

Έσοδα 0 195 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928

Ασφαλιστικές εισφορές 0 6 6 6 6 6 6

Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 0 160 1.109 1.914 1.914 1.914 1.914

Απόδοση περιουσίας 0 18 8 8 8 8 8

Λοιπά έσοδα 0 11 0 0 0 0 0

Έξοδα 0 171 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928

Κοινωνικες παροχες 0 137 1.095 1.900 1.900 1.900 1.900

Δαπάνες προσωπικού 0 11 11 11 11 11 11

Διοικητικές δαπάνες 0 23 17 17 17 17 17

Ταμειακό αποτέλεσμα 0 24 0 0 0 0 0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 0 24 0 0 0 0 0

γ) ΟΑΕΔ,ΟΕΕ,ΟΕΚ

Έσοδα 2.262 2.764 2.960 3.027 3.090 3.153 3.213

Ασφαλιστικές εισφορές 1.172 1.729 1.863 1.921 1.987 2.053 2.117

Ρύθμιση οφειλών 181 196 196 187 184 181 177

Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό 674 543 635 705 705 705 705

Απόδοση περιουσίας 47 43 58 58 58 58 58

Εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτων 89 91 95 98 98 98 98

Λοιπά έσοδα 99 161 113 58 58 58 58

Έξοδα 2.168 2.297 2.415 2.518 2.532 2.549 2.568

Προνοιακές παροχές 1.869 2.004 2.114 2.195 2.205 2.222 2.240

Απόδοση εισπράξεων τρίτων 90 86 95 98 98 98 98

Δαπάνες προσωπικού 96 96 97 101 105 105 106

Λοιπές δαπάνες 113 111 109 124 124 124 124

Ταμειακό αποτέλεσμα 94 467 544 509 558 603 645

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 45 37 0 0 0 0 0

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 139 504 544 509 558 603 645

δ) ΕΟΠΥΥ 

Έσοδα 4.899 5.380 5.114 4.932 5.019 5.096 5.185

Ασφαλιστικές εισφορές 3.904 4.557 4.480 4.306 4.395 4.476 4.568

Ρύθμιση οφειλών 151 174 174 166 164 160 157

Κοινωνικοί Πόροι 2 0 0 0 0 0 0

Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 502 314 100 100 100 100 100

Απόδοση περιουσίας 39 63 40 40 40 40 40

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 250 255 300 300 300 300 300

Λοιπά έσοδα 51 17 20 20 20 20 20

Έξοδα 5.005 5.316 5.101 4.852 4.998 5.098 5.125

Φαρμακευτική δαπάνη (καθαρή μετά την αφαίρεση 

clawback & rebate)
2.089 2.332 2.249 2.028 2.186 2.256 2.250

Λοιπές παροχές ασθένειας (καθαρή μετά την 

αφαίρεση clawback & rebate)
1.883 1.869 1.480 1.450 1.436 1.465 1.496

Απόδοση εισπράξεων τρίτων 243 251 300 300 300 300 300

Δαπάνες προσωπικού 33 37 40 42 42 42 43

Διοικητικές δαπάνες 102 85 132 133 134 135 136

Μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία 656 742 900 900 900 900 900

Ταμειακό αποτέλεσμα -106 64 13 80 21 -2 60

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 482 677 266 -53 11 35 -6

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 376 741 279 27 32 33 54

Ταμειακό αποτ/σμα κοινωνικού 

προϋπολογισμού
713 1.380 1.015 3.867 3.818 3.903 3.911

Εθνικολογιστικές προσαρμογές 206 412 793 -53 11 35 -6

Δημοσιονομικό αποτ/σμα κοινων. προϋπ/σμού 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905

Κοινωνικός προϋπολογισμός 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) - (συνέχεια)

/1: Στις δαπάνες επικουρικής ασφάλισης του έτους 2016 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 84 εκατ. ευρώ που αφορά αποπληρωμή 

ληξιπροθέσμων του ΜΤΠΥ από την ειδική χρηματοδότηση

/2: Οι χρεωστικοί τόκοι των ασφαλιστικών ταμείων περιλαμβάνονται στις διοικητικές δαπάνες .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

I. Οι στόχοι και τα ανώτατα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής, καθώς και οι προβλέψεις και εκτιμήσεις των δημοσιονομικών δεικτών της 

Επεξηγηματικής του Έκθεσης, είναι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις 

γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου, που περιγράφονται στο 

ν.4270/2014 όπως ισχύει. 

 
II. Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, έχουν υιοθετηθεί υπό 
προϋποθέσεις από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κυρίως ως προς τη 
δυνατότητα αυξημένης συμβολής των επενδύσεων στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών 
οικονομικής μεγέθυνσης άνω του 2% ετησίως. 
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Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




