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 ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ  
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
                                                             Άρθρο 1 
                                                 Αντικείµενο του φόρου  
 

1. Α̟ό το έτος 2014 και για κάθε ε̟όµενο έτος ε̟ιβάλλεται  Ενιαίος Φόρος 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της  ̟αραγράφου 2 του 
̟αρόντος, σε ακίνητα  ̟ου  βρίσκονται στην Ελλάδα και  ανήκουν σε φυσικά 
ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους. 

 
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε̟ιβάλλεται στα εµ̟ράγµατα δικαιώµατα της ̟λήρους 

κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της ε̟ικαρ̟ίας, της οίκησης και της 
ε̟ιφάνειας ε̟ί του ακινήτου.  Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε̟ιβάλλεται  και στα εµ̟ράγµατα 
ή ενοχικά δικαιώµατα της α̟οκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, 
βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, ̟ου βρίσκονται σε 
κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και α̟οτελούν ̟αρακολούθηµα των 
̟αρα̟άνω εµ̟ραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά ε̟ιβάλλεται και στο 
δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
̟ερί̟τωση ζ) της ̟αρ.2 του άρθρου 2.   

 
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου ε̟ί του κάθε ακινήτου 

και του  συµ̟ληρωµατικού φόρου ε̟ί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων 
ε̟ί των ακινήτων του υ̟οκειµένου στον φόρο.  

 
4. Τα δικαιώµατα ε̟ί των ο̟οίων ε̟ιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά 

̟ου υ̟άρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα α̟ό  
µεταβολές ̟ου τυχόν ε̟έρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και 
ανεξάρτητα α̟ό τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης.  

 
5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ραγµατική 

κατάσταση του ακινήτου. Η ̟ραγµατική κατάσταση του ακινήτου  ̟ροκύ̟τει  
α̟ό  την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υ̟άρχει  
οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υ̟όψη τα στοιχεία του ακινήτου, ό̟ως 
̟ροκύ̟τουν α̟ό τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υ̟άρχει τίτλος κτήσης, 
λαµβάνονται υ̟όψη τα στοιχεία της ̟ραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. 
Αν η ̟ραγµατική ε̟ιφάνεια του ακινήτου υ̟ερβαίνει  αυτή  ̟ου 
αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον 
τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής  ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του 
ακινήτου, λαµβάνεται υ̟όψη η  ̟ραγµατική ε̟ιφάνεια και η ̟ραγµατική 
χρήση του ακινήτου.  
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Άρθρο 2 

Υ̟οκείµενο του φόρου 
 

1. Υ̟οκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε ̟ρόσω̟ο ή οντότητα του άρθρου 1,   
ανάλογα µε το δικαίωµα και το ̟οσοστό του, και ειδικότερα: 
α) Αυτός ̟ου α̟οκτά δικαίωµα  σε ακίνητο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία, α̟ό την 
ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή α̟ό την 
ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής α̟όφασης µε την ο̟οία 
αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιο̟άροχος σε δήλωση 
βουλήσεως.    
β) Ο υ̟ερθεµατιστής, α̟ό την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής 
έκθεσης.  
γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:   

αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι 
και την 31η ∆εκεµβρίου του ̟ροηγούµενου της φορολογίας έτους. 
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη 
µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του ̟ροηγούµενου της φορολογίας έτους.  

δ) Ό̟οιος έχει α̟οκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς 
αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος ε̟ήλθε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του 
̟ροηγούµενου της φορολογίας έτους.  

 
2. Υ̟οκείµενο του  ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:  

α) Αυτός ̟ου α̟οκτά δικαίωµα µε ̟ροσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό 
̟ροβλέ̟εται η κατάρτιση της εµ̟ράγµατης δικαιο̟ραξίας µε αυτοσύµβαση, 
µε εξαίρεση το  εργολαβικό  ̟ροσύµφωνο. 
β) Ο δικαιούχος ακινήτου α̟ό το ∆ηµόσιο ή τον  Οργανισµό  Εργατικής 
Κατοικίας ή Οργανισµό Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.∆.∆. και για το 
χρονικό διάστηµα ̟ριν α̟ό τη σύνταξη οριστικού ̟αραχωρητηρίου, εφόσον 
έχει ̟αραλάβει το ακίνητο.  
γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς. 
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία 
ακίνητα. 
ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου. 
στ) Ο σύνδικος της ̟τώχευσης. 
ζ) Ο νοµέας ε̟ίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη 
α̟όφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ου καταβλήθηκε δεν ε̟ιστρέφεται.    
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το ο̟οίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί  
δεν έχει µεταβιβαστεί α̟ό τον γη̟εδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα ̟ρόσω̟α 
̟ου αυτός θα είχε υ̟οδείξει, εφόσον έχουν ̟αρέλθει τρία (3) έτη α̟ό την 
έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµο̟οιηθεί 
µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο εντός των τριών αυτών ετών α̟ό τον εργολάβο. 
θ) Αυτός ̟ου κατέχει ακίνητο ̟ου ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,   
χωρίς τη συναίνεση του φορέα.  
 

3. Ο ̟λήρης κύριος υ̟οχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  ̟ου 
βαρύνει το ακίνητο κατά το ̟οσοστό συνιδιοκτησίας του.  
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4. Αν συστάθηκε ε̟ικαρ̟ία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ου βαρύνει το ακίνητο 

ε̟ιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του ε̟ικαρ̟ωτή ως εξής:    
 
α) Αν ο ε̟ικαρ̟ωτής είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, ο φόρος ̟ου αναλογεί στο 
δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ̟οσοστό του φόρου ̟ου αναλογεί στην ̟λήρη  
κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την ηλικία του ε̟ικαρ̟ωτή ως εξής: 
(αα) Στα 8/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής δεν έχει υ̟ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. 
(ββ) Στα 7/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. 
(γγ) Στα 6/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του. 
(δδ) Στα 5/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του. 
(εε) Στα 4/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του. 
(στστ) Στα 3/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. 
(ζζ) Στα 2/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του. 
(ηη) Στο 1/10, αν ο ε̟ικαρ̟ωτής έχει υ̟ερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του. 
 
β) Αν ο ε̟ικαρ̟ωτής δεν είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, ο φόρος ̟ου αναλογεί στο 
δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου ̟ου αναλογεί στην ̟λήρη  
κυριότητα. 
 
γ) Ο φόρος ̟ου αναλογεί στην  ψιλή κυριότητα ̟ροκύ̟τει αν α̟ό το φόρο 
̟ου αναλογεί στην ̟λήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος ̟ου αναλογεί στην 
ε̟ικαρ̟ία.  
 

5. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ̟ου αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της ε̟ιφάνειας 
ισούται µε το φόρο ̟ου αναλογεί στην ε̟ικαρ̟ία. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο 
φόρος ̟ου αναλογεί στην ̟λήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο ̟ου αναλογεί 
στην ψιλή κυριότητα.  

 
6. Ο EΝ.Φ.Ι.Α.  ̟ου αναλογεί στο εµ̟ράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου 

εδαφίου της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1  ̟ροκύ̟τει σύµφωνα µε το 
εµ̟ράγµατο δικαίωµα ε̟ί του ακινήτου του ο̟οίου α̟οτελεί 
̟αρακολούθηµα και κατά το ̟οσοστό του ε̟ί αυτού.  

 
7. Ο EΝ.Φ.Ι.Α.  ̟ου αναλογεί σε ακίνητο της  ̟ερί̟τωσης θ’ της  ̟αραγράφου 2 

του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο ̟ου αναλογεί στην ̟λήρη κυριότητα, 
χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος α̟ό τον κύριο του ακινήτου.   

  
 

Άρθρο 3 
Α̟αλλαγές α̟ό τον ΕΝΦΙΑ 

 
1. Α̟αλλάσσονται α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα ̟ου ανήκουν: 

α) Στο ∆ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιο̟οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) και στην Εταιρεία των Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ 
Α.Ε.), µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 2.   
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β) Σε Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), Νοµικά Πρόσω̟α 
Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), ̟ου εντάσσονται στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµο̟οιούνται. Οι ανώνυµες 
εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟ροηγούµενης 
̟ερί̟τωσης, δεν α̟αλλάσσονται α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.  
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµο̟οιείται για την εγκατάσταση 
̟ρεσβείας ή ̟ροξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση ̟ρεσβευτή, 
̟ρόξενου και λοι̟ών δι̟λωµατικών αντι̟ροσώ̟ων  και ̟ρακτόρων  του 
ξένου κράτους, µε  τον όρο της αµοιβαιότητας. 
δ) Σε Ν.Π.∆.∆. ̟ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
ιδιοχρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά για την εκ̟λήρωση µορφωτικού, 
εκ̟αιδευτικού, ̟ολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού,  φιλανθρω̟ικού και 
κοινωφελούς σκο̟ού  
ε) Σε Ν.Π.Ι.∆. ̟ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µη 
κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά για την 
εκ̟λήρωση µορφωτικού, εκ̟αιδευτικού, ̟ολιτιστικού, αθλητικού, 
θρησκευτικού,  φιλανθρω̟ικού και κοινωφελούς σκο̟ού.   
στ) Σε  νοµικά ̟ρόσω̟α και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και 
δογµάτων κατά την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και στο 
Άγιο Όρος και ιδιοχρησιµο̟οιούνται για την εκ̟λήρωση του λατρευτικού, 
θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.    
ζ) Στα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου  υ̟άγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και 
διαχείρισης του  ν.3647/2008 (Α’ 37) και ιδιοχρησιµο̟οιούνται.    
 

2. Α̟αλλάσσονται α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα 
ο̟οία: 
α) υφίσταται α̟αγόρευση ο̟οιασδή̟οτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική 
α̟αλλοτρίωση, ή για λόγους ̟ροστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως 
αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, 
καθώς και για λόγους ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος, ̟ου έχει ε̟ιβληθεί α̟ό 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, α̟οκλειστικά κατά το µέρος για το ο̟οίο 
υφίσταται η ως άνω α̟αγόρευση και εφόσον η δέσµευση αυτή δεν 
συνοδεύεται α̟ό αξίωση ή καταβολή σχετικής α̟οζηµίωσης. Σε ̟ερί̟τωση 
µερικής α̟αγόρευσης ̟ου δεν συνοδεύεται α̟ό α̟οζηµίωση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικότερα σε ̟ερί̟τωση µερικής 
α̟αγόρευσης χρήσης ̟ου δεν συνοδεύεται α̟ό α̟οζηµίωση και  συνίσταται 
στη δέσµευση ακινήτου εντός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού για κοινωφελή 
χρήση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).  
β) έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση η α̟οδέσµευση α̟ό 
α̟αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει εκδοθεί σχετική ̟ράξη της 
∆ιοίκησης για την ως άνω α̟οδέσµευση, και 
γ) έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση α̟οζηµίωσης για 
α̟αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει καταβληθεί η α̟οζηµίωση 
µετά α̟ό ένα (1) έτος α̟ό το έτος έκδοσης της ̟αρα̟άνω  α̟όφασης.    
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3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, ̟ου αφορά α̟αλλαγές α̟ό φόρους ή 
τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, 
µε  εξαίρεση τις  συµβάσεις  ̟αραχώρησης του ∆ηµοσίου ̟ου έχουν κυρωθεί 
µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του ̟αρόντος νόµου, 
εφόσον σε αυτές είχε ̟ροβλεφθεί η ̟λήρης α̟αλλαγή α̟ό φόρους ακίνητης 
̟εριουσίας.   
 

Άρθρο 4 
Υ̟ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α.   

 

Α.    Υ̟ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσµατα 
 

1. Ο κύριος φόρος ̟ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε̟ί των κτισµάτων 
υ̟ολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την ε̟ιφάνεια, τη χρήση, την 
̟αλαιότητα, τον όροφο  και τον αριθµό ̟ροσόψεων του κτίσµατος. 
Ειδικότερα: 
 
α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος ̟ροσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην 
ο̟οία υ̟άγεται αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν.1249/1982 (Α’ 43) και των α̟οφάσεων του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.  Ανάλογα µε την τιµή ζώνης  ̟ου ισχύει 
την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσµατος  σε 
αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).  
 
β) Η ε̟ιφάνεια υ̟ολογίζεται  σε τετραγωνικά µέτρα.  
 
γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η ε̟ιφάνεια α̟οµειώνεται µε την 
εφαρµογή Συντελεστή Α̟οµείωσης Ε̟ιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για 
την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα 
των ̟ερι̟τώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
υ̟’αριθµ.1129485/479/3-12-1996 α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών(Β’ 
1152), µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται σε αυτή.    
 
δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική.  
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε 
κύρια και βοηθητική σχετικά µε την ε̟ιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του ̟ροηγούµενου εδαφίου.   
 
ε) Η ̟αλαιότητα του κτίσµατος ̟ροκύ̟τει α̟ό τη διαφορά µεταξύ του έτους 
φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν 
υ̟άρχει οικοδοµική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος 
κατασκευής το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει α̟ό δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος 
κατασκευής δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό δηµόσιο έγγραφο ή α̟ό τη δήλωση στοιχείων 
ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το ο̟οίο 
δηλώθηκε το κτίσµα µε την υ̟οβολή ̟ρος τη Φορολογική ∆ιοίκηση της 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων.  
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2. Για τον  υ̟ολογισµό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., µε βάση τα κριτήρια 

της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, καθορίζονται  συντελεστές ως εξής: 
 
α)  Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), ό̟ως αυτή αντιστοιχεί 
στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί:  
 

Τιµή Ζώνης Φ.Ζ. 
Βασικός 

Φόρος (Β.Φ.) 
(€/µ2)   (€/µ2) 

0 - 500 1 2,00 
501 - 750 2 2,80 
751 - 1.000 3 2,90 

1.001 - 1.500 4 3,70 
1.501 - 2.000 5 4,50 
2.001 - 2.500 6 6,00 
2.501 - 3.000 7 7,60 
3.001 - 3.500 8 9,20 
3.501 - 4.000 9 9,50 
4.001 - 4.500 10 11,10 
4.501 - 5.000 11 11,30 
5.001 +   12 13,00 

 
 
Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού, για τα ο̟οία δεν έχει 
καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υ̟ο̟αραγράφου γ’ της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης 
της ∆ηµοτικής  Ενότητας στην ο̟οία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί 
τιµές ζώνης στη ∆ηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης 
του οικείου ∆ήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο ∆ήµο, 
εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
 
β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον ̟ίνακα 
̟ου ακολουθεί:  

 

Παλαιότητα 
 

Συντελεστής 
Παλαιότητας 

Κτίσµατος  
(Σ.Π.Κ.) 

26 έτη και άνω 1,00 
20 έως 25 έτη 1,05 
15 έως και 19 έτη 1,10 
10 έως και 14 έτη 1,15 
5 έως και 9 έτη 1,20 
Μέχρι και 4 έτη 1,25 
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Για τα κτίρια ̟ου ανεγέρθηκαν ̟ρο του 1930 εφαρµόζεται  συντελεστής 
̟αλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε ̟αλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών 
εφαρµόζεται  συντελεστής ̟αλαιότητας 0,60. 
 
γ) Συντελεστής Α̟οµείωσης Ε̟ιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, ̟ροκειµένου για  
κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο ο̟οίος εφαρµόζεται για το κλιµάκιο 
ε̟ιφάνειας στο ο̟οίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί: 

 

Κλιµάκιο 
Ε̟ιφάνειας 

(µ2) 

Συντελεστής 
Α̟οµείωσης 
Ε̟ιφάνειας  

(Σ.Α.Ε.) 

0 - 500 1,00 
500,01 - 1.500 0,80 
1.500,01-3.000 0,75 
3,000,01-5.000 0,65 
5,000,01-10.000 0,55 
10.000,01-25.000 0,45 
25.000,01-50.000 0,35 
50.000,01 και άνω 0,25 

 
δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο ο̟οίος εφαρµόζεται για τον όροφο στον 
ο̟οίο  βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί:  
 

Όροφος 
Συντελεστής 

Ορόφου 
(Σ.Ο.) 

Υ̟όγειο 0,98 
Ισόγειο και 1ος 1,00 
2ος και 3ος 1,01 
4ος και 5ος 1,02 
6ος και άνω 1,03 

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το κτίσµα εκτείνεται σε  ̟ερισσότερους α̟ό έναν ορόφους,  
ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται  εκείνος του υψηλότερου ορόφου.  
 
Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις 
µονοκατοικίες.   
 
ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας 
(Σ.Μ.), ο ο̟οίος ορίζεται σε  1,02.  
 
στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο ο̟οίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό 
̟ροσόψεων, 1,01 για κτίρια µε µία ̟ρόσοψη και 1,02 για κτίρια µε δύο ή 
̟ερισσότερες ̟ροσόψεις. Ο συντελεστής ̟ρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους 
βοηθητικούς χώρους και στα  ειδικά κτίρια.   
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ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο ο̟οίος ορίζεται σε 0,1.  
 
η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο ο̟οίος ορίζεται σε  0,4 και 
εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, για τα ο̟οία συντρέχουν οι εξής 
̟ροϋ̟οθέσεις: α) ηµιτελή κτίσµατα,  η κατασκευή των ο̟οίων βρίσκεται ̟ριν 
το στάδιο των ε̟ιχρισµάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται µε 
εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα και ουδέ̟οτε είχαν άλλη ̟αροχή ρεύµατος 
̟λην της εργοταξιακής και είναι κενά.   
 
θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο ο̟οίος ορίζεται σε 0,5. Ο 
συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµο̟οιείται ο 
συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο 
συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται 
σε µηδέν (0).  
 

3. α. Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώµατα ε̟ί των κτισµάτων, εκτός 
των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το  γινόµενο της ε̟ιφάνειας, του βασικού 
φόρου, του συντελεστή ̟αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή 
µονοκατοικίας,  του συντελεστή ̟ρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών 
χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά ̟ερί̟τωση,  ως εξής:  
 

Φόρος = Ε̟ιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ  x ΣΒΧ (ό̟ου 
εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ (ό̟ου εφαρµόζεται).  
 
β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της ̟αραγράφου 1γ) του ̟αρόντος 
άρθρου, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε̟ιφάνειας, 
του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή 
̟αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή α̟οµείωσης ε̟ιφάνειας, του 
συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά 
̟ερί̟τωση, ως εξής: 
 

Φόρος = Ε̟ιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (ό̟ου 
εφαρµόζεται) x ΣΗΚ (ό̟ου εφαρµόζεται).  
 
 

Β.     Υ̟ολογισµός κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α για οικό̟εδα και γή̟εδα  
 

Ο κύριος φόρος ̟ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε̟ί των γη̟έδων εντός σχεδίου 
̟όλης ή οικισµού (οικό̟εδα) ή των γη̟έδων εκτός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού 
(γή̟εδα), υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τις ε̟όµενες ̟αραγράφους.   
 

1. Ειδικότερα για τα οικό̟εδα: 
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α) Οικό̟εδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και ̟ροσδιορίζεται συντελεστής 
φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικο̟έδου, σύµφωνα µε τον ̟ίνακα 
̟ου ακολουθεί:  
 

Μοναδιαία αξία (€/µ2) 
Φ.Ζ. 

Συντελεστής 
φόρου  
(€/µ2) 

0,01 - 2,00 01 0,003 
2,01 - 4,00 02 0,006 
4,01 - 6,00 03 0,010 
6,01 - 10,00 04 0,015 

10,01 - 14,00 05 0,023 
14,01 - 20,00 06 0,030 
20,01 - 50,00 07 0,060 
50,01 - 75,00 08 0,120 
75,01 - 100,00 09 0,150 

100,01 - 150,00 10 0,200 
150,01 - 200,00 11 0,300 
200,01 - 300,00 12 0,450 
300,01 - 400,00 13 0,600 
400,01 - 500,00 14 0,800 
500,01 - 600,00 15 1,000 
600,01 - 700,00 16 1,300 
700,01 - 800,00 17 1,500 
800,01 - 900,00 18 1,700 
900,01 - 1.000,00 19 1,900 

1.000,01 - 1.500,00 20 2,500 
1.500,01 - 2.000,00 21 3,000 
2.000,01 - 3.000,00 22 4,000 
3.000,01 - 4.000,00 23 6,000 
4.000,01 - 5.000,00 24 7,500 
5.000,01 +  25 9,000 

 
β) Η Μοναδιαία Αξία του οικο̟έδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος 
της φορολογητέας αξίας του οικο̟έδου ̟ρος τη συνολική ε̟ιφάνειά του.  
 
γ) Η φορολογητέα αξία του οικο̟έδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή 
οικο̟έδου,  της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο̟έδου, του συντελεστή 
̟ρόσοψης και της ε̟ιφάνειας του οικο̟έδου. Για τον υ̟ολογισµό της 
φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής: 
 
αα) Ο συντελεστής οικο̟έδου (ΣΟικ),  η συνολική τιµή εκκίνησης του 
οικο̟έδου, καθώς και ο συντελεστής αξιο̟οίησης οικο̟έδου (ΣΑΟ), για τον 
υ̟ολογισµό της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο̟έδου, λαµβάνονται 
ό̟ως ορίζονται κάθε φορά στις α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανεξάρτητα 
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αν ο συντελεστής δόµησης ̟ου ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός α̟ό 
τον συντελεστή αξιο̟οίησης οικο̟έδου (Σ.Α.Ο.). Αν το οικό̟εδο είναι 
δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή 
δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, ό̟ως έχει καθοριστεί µε το Π.∆. 
κύρωσης του Σχεδίου Πόλεως. 
 
ββ) Αν το οικό̟εδο βρίσκεται σε ̟εριοχή, στην ο̟οία δεν έχουν καθοριστεί µε 
τις α̟οφάσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, συντελεστής 
οικο̟έδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικο̟έδου και συντελεστής 
αξιο̟οίησης οικο̟έδου (ΣΑΟ), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική 
τιµή εκκίνησης του οικο̟έδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή 
ζώνης της οικείας ∆ηµοτικής Ενότητας, ό̟ως ορίζονται κάθε φορά στις 
α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και 
τέτοιοι συντελεστές στη ∆ηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες 
αντίστοιχες τιµές του οικείου ∆ήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο 
∆ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της  οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας.    
 

γγ) Ανάλογα µε την ̟ρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως 
εξής: 1,00 για ̟ρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για ̟ροσόψεις σε δύο ή 
̟ερισσότερες οδούς ή σε οδό και ̟λατεία και 0,80, αν δεν υ̟άρχει  ̟ρόσοψη 
σε οδό.       
 
δ) Οικό̟εδα, τα ο̟οία είναι ε̟ιφάνειες ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τον 
ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις ε̟ιφάνειες ̟ου χρησιµο̟οιούνται 
για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης, στις 
ο̟οίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή οικό̟εδα έδρασης ̟ύργων και γραµµών 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων 
Χωρικής Ανά̟τυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου 
Ολοκληρωµένης Ανά̟τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ̟ροηγούµενες 
̟ερι̟τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α̟ό το φορέα της ε̟ένδυσης 
̟ρος τρίτους,  ή βρίσκονται εντός των ορίων των ̟εριοχών ̟ου ορίζονται α̟ό 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των 
άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε̟ιχειρηµατικές Περιοχές) 
και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε̟ιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται 
στην ̟ρώτη φορολογική ζώνη. 
 
ε) Αν στο οικό̟εδο υ̟άρχει κτίσµα, η ε̟ιφάνεια του οικο̟έδου για την ο̟οία 
ε̟ιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το υ̟όλοι̟ο της 
συνολικής ε̟ιφάνειας αφού αφαιρεθεί η ε̟ιφάνεια του οικο̟έδου, η ο̟οία 
αναλογεί στο συντελεστή αξιο̟οίησης του οικο̟έδου, µε βάση τη δόµηση η 
ο̟οία έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί στο οικό̟εδο, ως εξής:  
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Ε̟ιφάνεια οικο̟έδου για την ο̟οία ε̟ιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υ̟άρχει  
κτίσµα = συνολική ε̟ιφάνεια οικο̟έδου –  ε̟ιφάνεια  οικο̟έδου ̟ου 
αναλογεί στο ΣΑΟ µε βάση τη δόµηση ̟ου έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί.        
 
Για το Συντελεστή Αξιο̟οίησης Οικο̟έδου (Σ.Α.Ο.) ̟ου κατά τα ανωτέρω 
εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην ̟ερί̟τωση γ (αα)’ της ̟αραγράφου 
1, µε εξαίρεση την  ̟ερί̟τωση ̟ου το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή 
µεγαλύτερη, ο̟ότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.  
 
στ)   Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε̟ιφάνειας και  
του  συντελεστή φόρου,  ως εξής:   

 
Φόρος = Ε̟ιφάνεια οικο̟έδου (µ2) x ΣΦ. 
 

2. Ειδικότερα για γή̟εδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ροκύ̟τει α̟ό το 
Βασικό Συντελεστή Φορολογίας ̟ου καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών 
θέσης, χρήσης, άρδευσης, α̟αλλοτρίωσης και του συντελεστή ύ̟αρξης 
κατοικίας, κατά ̟ερί̟τωση, ως εξής:  
α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο ο̟οίος ορίζεται  ανάλογα µε τη θέση ̟ου 
αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της ∆ηµοτικής 
Ενότητας στην ο̟οία ανήκει  το γή̟εδο, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 
 

Αρχική Βασική Αξία 
(Α.Β.Α.) 

(€/µ2) 

Συντελεστής 
Θέσης  
(ΣΘ.)  

0,1 - 0,49 1,0 
0,5 - 0,99 1,1 

1 - 1,99 1,2 
2 - 2,99 1,3 
3 - 4,99 1,5 
5 - 6,99 1,7 
7 - 9,99 2,0 

10 - 14,99 2,3 
15 - 19,99 2,5 
20 +   3,0 

 
 
Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται ό̟ως ορίζεται κάθε 
φορά στις α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982.   

 
β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο ο̟οίος  ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του 
γη̟έδου, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
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Χρήση γη̟έδου  Συντελεστής  Χρήσης (ΣΧ) 

∆άσος ή δασική έκταση 0,1 
Βοσκότο̟ος 0,5 
Καλλιέργειες (µονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες) 2,0 

Μεταλλείο - Λατοµείο 5,0 
Υ̟αίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθµευσης 
αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0 

 
γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο ο̟οίος ορίζεται σε 1,1.  
 
δ) Συντελεστής Α̟αλλοτρίωσης,  (Σ.Α̟.)., ο ο̟οίος ορίζεται σε 0,75. 
 
ε)  Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο ο̟οίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υ̟άρχει  
κατοικία εντός του γη̟έδου.  
 
Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της 
οικογένειάς του, δεν έχουν εµ̟ράγµατα δικαιώµατα της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και 
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία ̟ου υ̟άρχει στο γή̟εδο 
έχει ε̟ιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν ̟ενήντα τετραγωνικών 
µέτρων (150 µ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται.  
 
Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική ε̟ιφάνεια του γη̟έδου, 
χωρίς να αφαιρείται η ε̟ιφάνεια του κτίσµατος. Αν το γή̟εδο έχει ε̟ιφάνεια 
άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής 
εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.  

 
ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το  γινόµενο της ε̟ιφάνειας του 
γη̟έδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του 
συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή 
α̟αλλοτρίωσης, και του  συντελεστή  κατοικίας, ό̟ως  ̟ροβλέ̟εται, ως εξής:  

 
 Φόρος = Ε̟ιφάνεια γη̟έδου (µ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑ̟ (ό̟ου 
εφαρµόζεται) x ΣΚ (ό̟ου εφαρµόζεται). 

 
η) Ειδικά για γή̟εδα εκτός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού, τα ο̟οία 
χρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε 
εξαίρεση τις ε̟ιφάνειες ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τον ελλιµενισµό 
αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις ο̟οίες βρίσκονται 
σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης ̟ύργων και γραµµών µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής 
Ανά̟τυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου 
Ολοκληρωµένης Ανά̟τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ̟ροηγούµενες 
̟ερι̟τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α̟ό τον φορέα της ε̟ένδυσης 
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̟ρος τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των ̟εριοχών ̟ου ορίζονται α̟ό 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του  ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των 
άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε̟ιχειρηµατικές Περιοχές) 
και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε̟ιχειρηµατικά Πάρκα), ο κύριος φόρος 
του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το γινόµενο της ε̟ιφάνειας του γη̟έδου ε̟ί το 
βασικό συντελεστή φορολογίας του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρούσας 
̟αραγράφου.   
 

Άρθρο 5  
Υ̟ολογισµός του συµ̟ληρωµατικού φόρου 

 
1. Στην αξία των δικαιωµάτων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 ε̟ιβάλλεται 

συµ̟ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι,Α., ο ο̟οίος υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των ε̟όµενων ̟αραγράφων του ̟αρόντος.  
 

2. Για κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο ο συµ̟ληρωµατικός φόρος ε̟ιβάλλεται και   
υ̟ολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 ̟ου υ̟ερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
ευρώ, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής 

0,01 - 300.000 0,0% 
300.000,01 - 400.000 0,1% 
400.000,01 - 500.000 0,2% 
500.000,01 - 600.000 0,3% 
600.000,01 - 700.000 0,6% 
700.000,01 - 800.000 0,7% 
800.000,01 -     900.000 0,8% 
900.000,01 -  1.000.000 0,9% 

Υ̟ερβάλλον   1,0%  
 
Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά 
τα ανωτέρω δεν συνυ̟ολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων ε̟ί των γη̟έδων.  
 

3. Για κάθε νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, ο συµ̟ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
ε̟ιβάλλεται και υ̟ολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της  
̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται µε το ̟έντε τοις χιλίοις (5‰).  Στην 
κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο συνολική αξία δεν συµ̟εριλαµβάνεται, για τον 
υ̟ολογισµό του συµ̟ληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, η αξία των α̟αλλασσόµενων  
ακινήτων των νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 3 του 
̟αρόντος, η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 
εφαρµογής της ̟ερί̟τωσης δ) της ̟αραγράφου Β.1. και της ̟ερί̟τωσης η) της 
̟αραγράφου Β.2. του άρθρου 4 του ̟αρόντος  και η αξία των δικαιωµάτων σε 
ακίνητα του εδαφίου γ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ̟αρόντος, 
εφόσον αυτά ιδιοχρησιµο̟οιούνται για την ̟αραγωγή ή την άσκηση 
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εµ̟ορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά για 
τα Ν.Π.∆.∆. και τα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως ορίζονται 
στις ̟ερι̟τώσεις β’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του ̟αρόντος, ο 
συµ̟ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) ε̟ί 
της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 για 
τα ακίνητα ̟ου δεν ιδιοχρησιµο̟οιούν.  

 
4. Κατά τα λοι̟ά για τον υ̟ολογισµό του συµ̟ληρωµατικού φόρου 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3842/2010, ό̟ως ισχύει κάθε 
φορά.  

 
Άρθρο 6   

Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
και χρόνος υ̟οβολής δήλωσης 

1. Ο  ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ροσδιορίζεται µε ̟ράξη  άµεσου  ̟ροσδιορισµού του φόρου 
̟ου εκδίδεται α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 31  του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170). 
 

2.  Για τον ̟ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υ̟όψη οι 
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 23 του 
ν.3427/2005 (Α’ 312):    
αα) για τα φυσικά ̟ρόσω̟α, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014  και   
ββ) για τα νοµικά ̟ρόσω̟α, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014.  
 
Τα στοιχεία ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις δηλώσεις αυτές α̟οτελούν τη «∆ήλωση 
ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η ο̟οία συντίθεται µηχανογραφικά α̟ό τη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και χρησιµο̟οιείται ως βάση για τον 
̟ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
 

3. Για τον ̟ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε ε̟όµενου του 2014 έτους 
λαµβάνονται υ̟όψη τα στοιχεία των ακινήτων του ̟ροηγούµενου έτους µε 
τις µεταβολές ̟ου ε̟ήλθαν. Για τη σύσταση, α̟όκτηση και κάθε άλλη 
µεταβολή στα δικαιώµατα της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1, α̟ό 1.1.2014 και 
εφεξής, ο φορολογούµενος υ̟οχρεούται σε υ̟οβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµέρα της  σύστασης, 
α̟όκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα ̟αρα̟άνω δικαιώµατα.   

 
Άρθρο 7 

Χορήγηση εκ̟τώσεων  
και αναστολή ̟ληρωµής φόρου   

 
1. Με ̟ράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης χορηγείται έκ̟τωση ̟ενήντα τοις 

εκατό (50%) στο φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα 
της οικογένειάς του ε̟ί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ου βεβαιώθηκε στα ̟αρα̟άνω 
̟ρόσω̟α, αν  δια̟ιστώνεται οικονοµική αδυναµία ̟ληρωµής της συνολικής 
οφειλής  για το οικείο έτος.   
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 Η ̟αρα̟άνω έκ̟τωση χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, 
εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του 
̟ροηγούµενου φορολογικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε 
δεν υ̟ερβαίνει τις εννέα  χιλιάδες ευρώ (€9.000), ̟ροσαυξηµένο κατά 
χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο  µέλος,  
β) το σύνολο της ε̟ιφάνειας των κτισµάτων στα ο̟οία κατέχουν 
δικαιώµατα της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1,  ο υ̟όχρεος δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της 
οικογένειάς του, λαµβανοµένου υ̟όψη του ̟οσοστού συνιδιοκτησίας, 
δεν υ̟ερβαίνει τα εκατόν ̟ενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και  
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα  τέκνα  της 
οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξι̟ρόθεσµες οφειλές 
̟ρος το ∆ηµόσιο  και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.  
 

2.  Η έκ̟τωση της  ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου  ανέρχεται σε ̟οσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%), εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια ̟ου ορίζονται 
σε αυτήν και α) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υ̟ερβαίνει τα 
τρία, ή β) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα 
εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει ανα̟ηρία σε ̟οσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω.      

  
3. Με ̟ράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης µ̟ορεί να χορηγείται αναστολή 

̟ληρωµής του φόρου σε νοµικά ̟ρόσω̟α.  Η αναστολή ̟ληρωµής χορηγείται 
για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και µ̟ορεί να ε̟αναχορηγηθεί  
µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών α̟ό τη χορήγηση της 
̟ρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται σωρευτικά οι 
εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού ̟ροσώ̟ου, κατά το 
̟ροηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν 
υ̟ερβαίνει το δεκα̟λάσιο του συνολικού φόρου,    
β)  ο συνολικός κύκλος εργασιών, ό̟ως ορίζεται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο,  
έχει ̟αρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το  
̟ροηγούµενο ̟ρος αυτό φορολογικό έτος,  και  
γ) το νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν έχει  ή δεν ευθύνεται για ληξι̟ρόθεσµες οφειλές  
̟ρος το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.  
 

4. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ̟ου δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της 
έκ̟τωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής ̟ληρωµής και κάθε 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.  
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Άρθρο 8   
Πληρωµή  του Ενιαίου Φόρου  Ιδιοκτησίας Ακινήτων  

  
1. Ο ΕΝ.ΦΙ.Α καταβάλλεται εφά̟αξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες ηµέρα του ε̟όµενου µήνα α̟ό την έκδοση της ̟ράξης 
̟ροσδιορισµού φόρου, ή σε ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά α̟ό τις ο̟οίες 
δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των δέκα  (10) ευρώ, και α̟ό τις ο̟οίες  η 
̟ρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε̟όµενου 
µήνα α̟ό την έκδοση της ̟ράξης ̟ροσδιορισµού φόρου και η τελευταία δόση 
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ∆εκεµβρίου του ίδιου  
έτους. 

 
2. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρό̟ο καταβολής του φόρου καθορίζονται 

µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.  
 

Άρθρο 9   
Συµ̟λήρωση των διατάξεων  

του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
 

 
1. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4174/2013, ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση δ) 

ως εξής:  

«δ) ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο (̟ληροφορίες και στοιχεία) του 
εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης 
των α̟αλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του 
̟αρόντος. »  

2. Μετά το άρθρο 65  του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται νέο άρθρο 65  Α  ̟ου έχει ως 
εξής:  

«Άρθρο 65 Α 
Υ̟οχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων 

 
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υ̟οσχετική ή εκ̟οιητική δικαιο̟ραξία µε 
την ο̟οία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία  δικαιώµατα της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1  ή ̟αρέχεται 
δικαίωµα ̟ροσηµείωσης ή υ̟οθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν 
ε̟ισυνά̟τεται  α̟ό το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο ̟ου συντάσσει, 
̟ιστο̟οιητικό της Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε το ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται ότι το 
ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, ̟εριλαµβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου 
ιδιοκτησίας ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή 
νόµιµα α̟αλλαγεί α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει 
καταβάλει τις ληξι̟ρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα α̟αλλαγεί 
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α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υ̟όλοι̟α ακίνητα,   για τα ο̟οία είναι υ̟όχρεος για 
τα ̟ροηγούµενα έτη, εφόσον δεν έχει ε̟έλθει ̟αραγραφή.  Αυτοδικαίως 
άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής 
έκθεσης ε̟ί εκούσιου ̟λειστηριασµού.  
 
2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι ̟ροϊστάµενοι των κτηµατολογικών 
γραφείων υ̟οχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα 
κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το ο̟οίο 
συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία  δικαιώµατα της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 ή   
̟αρέχεται δικαίωµα ̟ροσηµείωσης ή υ̟οθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται 
και δεν ε̟ισυνά̟τεται  το ̟ιστο̟οιητικό της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου. Το 
̟ροηγούµενο εδάφιο  ισχύει και για  τη µεταγραφή ή καταχώρηση της 
κατακυρωτικής έκθεσης ε̟ί εκούσιου ̟λειστηριασµού καθώς και για  τη 
µεταγραφή ή καταχώρηση της α̟οδοχής κληρονοµιάς. 
 
3. Εάν δεν είναι δυνατή η ε̟ισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του 
̟ιστο̟οιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της ̟αραγράφου 1 του άρθρου αυτού  για όλα 
τα ̟ροηγούµενα της µεταβίβασης έτη, µέχρι του έτους ̟αραγραφής του 
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, ε̟ισυνά̟τεται για τα υ̟όλοι̟α έτη το 
̟ιστο̟οιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) µε το ο̟οίο 
̟ιστο̟οιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, ̟εριλαµβάνεται στη 
δήλωση φόρου ακίνητης ̟εριουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο 
φορολογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο ακίνητο και 
ότι έχει καταβάλει τις ληξι̟ρόθεσµες δόσεις του Φ.Α.Π. ή  έχει ρυθµίσει τον 
Φ.Α.Π. για τα υ̟όλοι̟α ακίνητα, για τα ο̟οία είναι υ̟όχρεος για τα 
̟ροηγούµενα έτη, εφόσον δεν έχει ε̟έλθει ̟αραγραφή.   
 
4. Ε̟ιτρέ̟εται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και ̟ριν την 
εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των ̟αραγράφων 1 και 3 του ̟αρόντος, µε 
την ̟ροϋ̟όθεση ότι ε̟ί των οικείων ̟ιστο̟οιητικών αναγράφεται το 
συνολικά οφειλόµενο ̟οσό κύριων και ̟ρόσθετων φόρων και ̟ροσαυξήσεων, 
το ο̟οίο υ̟οχρεούται να α̟οδώσει, ε̟ί  ̟οινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο 
συµβολαιογράφος µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία τριών (3) εργασίµων 
ηµερών α̟ό τη σύνταξή του. Για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής, το 
καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται του οφειλόµενου ̟οσού. 
Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου 
στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι ̟ροϊστάµενοι 
των κτηµατολογικών γραφείων υ̟οχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή 
την καταχώρηση, αν δεν ̟ροσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του 
̟αραστατικού εξόφλησης του οφειλόµενου ̟οσού. 
 
5. Είναι α̟αράδεκτη η συζήτηση αγωγής ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενέργεια 
ενώ̟ιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής α̟ό υ̟όχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε̟ί 
ακινήτου,  αν δεν ̟ροσκοµισθεί κατά ̟ερί̟τωση το ̟ιστο̟οιητικό των 
̟αραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού. 
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6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι ̟ροϊστάµενοι των 
κτηµατολογικών γραφείων ̟ου ̟αραβαίνουν τις υ̟οχρεώσεις ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρόν άρθρο, υ̟όκεινται σε ̟ρόστιµο ̟ου ορίζεται σε 
̟έντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε ̟αράβαση. Το ̟ρόστιµο αυτό 
ε̟ιβάλλεται µε ̟ράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης.  
 
7. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων,  ̟ου δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο 
(̟ληροφορίες και στοιχεία) του ̟ιστο̟οιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία 
χορήγησής του και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του 
̟αρόντος άρθρου.»  
 
3. Στο άρθρο 50 του ν.4174/2013 οι υφιστάµενες ̟αράγραφοι 5 και 6 
αναριθµούνται αντιστοίχως σε 7 και 8 και ̟ροστίθενται νέες  ̟αράγραφοι 5 
και 6,  ως εξής:      

 

«5. Οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι των υ̟όχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας 
ακινήτων νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων,  ο εκκαθαριστής ή 
̟ροσωρινός διαχειριστής νοµικού ̟ροσώ̟ου, ̟ου έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή 
βρίσκεται κάτω α̟ό αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί 
µε τους υ̟όχρεους, για την ̟ληρωµή των τόκων και ̟ροστίµων ̟ου  
οφείλονται σε δικές τους ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις. 
 
6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή ε̟ικαρ̟ωτές ή ε̟ιφανειούχοι των 
ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο µαζί µε τους υ̟όχρεους για την ̟ληρωµή 
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟ου βαρύνει το δικαίωµα ̟ου α̟έκτησαν.  Τα ̟ρόσω̟α αυτά 
έχουν δικαίωµα να ̟ροσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του ̟αρόντος  
εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση µε συστηµένη ε̟ιστολή της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης.»  

 

Άρθρο 10 
Εξόφληση φόρου  

 
Στο τέλος του άρθρου 43 του ν.4174/2013  ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος ως 
εξής:  
 
«7. Με ̟ράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης ε̟ιτρέ̟εται  η εξόφληση του 
συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου α̟ό οφειλέτη ̟ου βρίσκεται σε 
αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά α̟ό αίτησή του, µε µεταβίβαση 
σε τρίτον της ̟λήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση 
της α̟αίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  
καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία 
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου. »  
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Άρθρο 11 

Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων 
 

1. Η ̟ερί̟τωση Γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 ( A’ 
294) αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Γ) Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση σε τρία τοις εκατό (3%) ε̟ί της φορολογητέας 
αξίας του ακινήτου. » 
 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για µεταβιβάσεις ̟ου διενεργούνται 
α̟ό την 1.1.2014.  

 
Άρθρο 12  

Συµ̟λήρωση διατάξεων του ν.3427/2005  
σχετικά µε την υ̟οβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων  

 

1. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, 
ανεξάρτητα α̟ό την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το ο̟οίο έχει την 1η 
Ιανουαρίου εµ̟ράγµατο δικαίωµα ̟λήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας,  
ε̟ικαρ̟ίας, οίκησης και  ε̟ιφάνειας ε̟ί του ακινήτου καθώς και εµ̟ράγµατο  
ή ενοχικό δικαίωµα α̟οκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού 
χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, ̟ου βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του 
ακινήτου και α̟οτελούν ̟αρακολούθηµα των ̟αρα̟άνω εµ̟ραγµάτων 
δικαιωµάτων, υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την 
ίδια υ̟οχρέωση έχουν τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α όταν νέµονται ακίνητα χωρίς 
τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. »  

 

2. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  

« Για τη συµ̟λήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαµβάνεται υ̟όψη η 
̟ραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η ̟ραγµατική κατάσταση του 
ακινήτου ̟ροκύ̟τει α̟ό την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. 
Αν δεν υ̟άρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υ̟όψη τα στοιχεία του 
ακινήτου, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υ̟άρχει τίτλος 
κτήσης, λαµβάνονται υ̟όψη τα στοιχεία της ̟ραγµατικής κατάστασης του 
ακινήτου. Αν η ̟ραγµατική ε̟ιφάνεια του ακινήτου υ̟ερβαίνει  αυτή  ̟ου 
αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον 
τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής  ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του 
ακινήτου, λαµβάνεται υ̟όψη η  ̟ραγµατική ε̟ιφάνεια και η ̟ραγµατική 
χρήση του ακινήτου..»  
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3. Η ̟ερί̟τωση η) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 
αντικαθίσταται ως εξής :  

«η) τους δικαιούχους ακινήτου α̟ό το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής 
Κατοικίας ή Οργανισµό Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.∆.∆. ̟ου έχουν 
̟αραλάβει αυτά χωρίς οριστικά ̟αραχωρητήρια.»    

4. Μετά την ̟ερί̟τωση ιγ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 
̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ιδ) ως εξής:  

«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου ̟ου ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, 
χωρίς τη συναίνεσή του.» 

5. Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν µέχρι  την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν.4174/2013 α̟οφάσεων του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.    

 
Άρθρο 13   

Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις  
 

1. Με την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 2 α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος 
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν.3842/2010, µε την 
ε̟ιφύλαξη του άρθρου 32 του ίδιου νόµου.   

 
2. Οι καταργούµενες διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου εφαρµόζονται 

και µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 : 
α) σε υ̟οθέσεις φόρου ακίνητης ̟εριουσίας, για τις ο̟οίες η φορολογική 
υ̟οχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους.  
β) στις υ̟οθέσεις του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, ό̟ου ρητά 
ορίζεται στις διατάξεις του ̟αρόντος Κεφαλαίου.  
 

3. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  

α. Στο ̟ρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών ̟ροσώ̟ων» ̟ροστίθενται οι 
λέξεις «, νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων».    

β. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής :  

«Αν το οικό̟εδο βρίσκεται σε ̟εριοχή, στην ο̟οία δεν έχουν καθοριστεί µε 
τις α̟οφάσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ροηγούµενη  ̟ερί̟τωση, συντελεστής 
οικο̟έδου (ΣΟικ), συνολική τιµή εκκίνησης του οικο̟έδου και συντελεστής 
αξιο̟οίησης οικο̟έδου (ΣΑΟ), λαµβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι 
συντελεστές ΣΟικ, συνολική τιµή εκκίνησης του οικο̟έδου και ΣΑΟ της 
ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ∆ηµοτικής Ενότητας, ό̟ως 
ορίζονται κάθε φορά στις α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν 
καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ∆ηµοτική Ενότητα, 
λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ∆ήµου, και, αν δεν 
έχουν καθοριστεί ούτε στο ∆ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές 
της  οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»  
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4. Μετά την ̟αράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν.3842/2010, η υφιστάµενη 
̟αράγραφος 7 αναριθµείται σε ̟αράγραφο 8 και ̟ροστίθεται νέα 
̟αράγραφος 7 ως εξής:  

«7. Η αξία του γη̟έδου εκτός σχεδίου ̟όλης ή οικισµού είναι το γινόµενο του 
αθροίσµατος της βασικής αξίας και της οικο̟εδικής αξίας ε̟ί τους 
συντελεστές συνιδιοκτησίας, ̟ρόσοψης, α̟όστασης α̟ό θάλασσα και 
α̟αλλοτρίωσης ό̟ως ορίζεται α̟ό τις διατάξεις της 1144814/26361/30-12-
1998 (Β’ 1328) α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί 
και ισχύει, η ο̟οία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του 
ν. 1249/1982.  
7.1 Ειδικά η οικο̟εδική αξία, εφαρµόζεται α̟οκλειστικά για αγροτεµάχια τα 
ο̟οία έχουν ̟ρόσω̟ο σε Εθνική ή Ε̟αρχιακή οδό ή α̟έχουν µέχρι και 
οκτακόσια (800) µέτρα α̟ό τη θάλασσα. Η οικο̟εδική αξία ορίζεται ως το 
γινόµενο της αρχικής οικο̟εδικής αξίας, ό̟ως αυτή ορίζεται στις διατάξεις 
της ̟αραγράφου  2 του άρθρου 1 της 1144814/26361/30-12-1998 α̟όφασης 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, του µεγέθους των κτισµάτων και του συντελεστή 
κατηγορίας κτίσµατος.  
7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσµατος ορίζεται ανάλογα µε το είδος του 
κτίσµατος ως εξής: 
α) 1, όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίσταται κατοικία ή µονοκατοικία,  
β) 0,4, όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίσταται α̟οθήκη ή γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό κτίσµα, 
γ) 0,6, όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίσταται α̟οκλειστικά άλλης κατηγορίας 
κτίσµα, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων α και β, 
δ) 0,6, όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικίας και 
α̟οθήκης,  
ε) 0,5 όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα α̟οθήκης καθώς και 
ο̟οιασδή̟οτε άλλης κατηγορίας κτίσµατα ̟λην κατοικιών ή µονοκατοικών.»  
στ) 0,65 όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικιών ή 
µονοκατοικιών και άλλης κατηγορίας κτισµάτων ̟λην α̟οθηκών.»   
ζ) 1, όταν ε̟ί του αγροτεµαχίου υφίσταται κτίσµα για τα ο̟οία δεν ̟ροκύ̟τει 
η κατηγορία τους α̟ό τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.»   

 
5. Η ̟ερί̟τωση γ) της ̟αραγράφου 1, του άρθρου 259 του νόµου 3852/2010 

αντικαθίσταται α̟ό 1.1.2014,  ως εξής: 
γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ̟οσοστό 11,3% των 
συνολικών ετήσιων εισ̟ράξεων του φόρου αυτού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   

 
Άρθρο 14  

Οικονοµική ̟αροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας  
για την αντιµετώ̟ιση της οικονοµικής κρίσης της χώρας 

 
1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, ετήσια ̟αροχή για τα 

τρία (3) ε̟όµενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η ο̟οία υ̟ολογίζεται µε βάση τα 
̟λοία τα ο̟οία εκµεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή µη, η κάθε ̟λοιοκτήτρια 
εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής: 
 
α. Για όλα τα ̟λοία µε ελληνική σηµαία ̟ρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 
καθώς και ̟λοία δεύτερης κατηγορίας άνω των ̟εντακοσίων (500) κόρων 
ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόµου καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία 
̟αρα̟άνω έτη ̟οσό ίσο µε το δι̟λάσιο του τελικού ̟οσού του φόρου ̟ου 
υ̟ολογίστηκε και βεβαιώθηκε α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής 
∆ιοίκησης για κάθε ̟λοίο κατά την ̟ροηγούµενη κάθε φορά φορολογική 
̟ερίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υ̟ό του νόµου ̟ροβλε̟όµενες µειώσεις 
του άρθρου 5 του Ν. 27/1975. 
 
β. Για τα ̟λοία µε ξένη σηµαία, των ο̟οίων η διαχείριση γίνεται α̟ό 
ηµεδα̟ές ή αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα  
τρία ε̟όµενα έτη ̟οσό ίσο µε το δι̟λάσιο του τελικού ̟οσού του φόρου ̟ου 
υ̟ολογίστηκε και βεβαιώθηκε α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής 
∆ιοίκησης ια κάθε ̟λοίο κατά την ̟ροηγούµενη κάθε φορά φορολογική 
̟ερίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 27/1975, ό̟ως ισχύει και χωρίς να 
αφαιρούνται οι υ̟ό του νόµου τυχόν ̟ροβλε̟όµενες µειώσεις ή εκ̟τώσεις 
του άρθρου 5 και των ̟αρ. 1 και 5 του άρθρου 26 του ν.27/1975. 
 

2. H ̟αροχή αυτή βαρύνει τους ̟λοιοκτήτες ή ̟λοιοκτήτριες εταιρείες για τα 
̟λοία υ̟ό Ελληνική σηµαία καθώς και τους αλλοδα̟ούς ̟λοιοκτήτες ή 
̟λοιοκτήτριες εταιρείες για τα ̟λοία υ̟ό ξένη σηµαία, τα ο̟οία έχουν τεθεί 
υ̟ό τη διαχείριση ηµεδα̟ών ή αλλοδα̟ών εταιρειών οι ο̟οίες είναι 
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του 
ν.27/1975. 
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υ̟όχρεες µε τις 
̟λοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή της ̟αροχής του ̟αρόντος 
άρθρου. Σε ̟ερί̟τωση  ̟ου η διαχείριση του ̟λοίου γίνεται α̟ό κοινού α̟ό 
̟ερισσότερες της µίας διαχειρίστριες εταιρείες οι ο̟οίες είναι εγκατεστηµένες 
στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι 
διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή της 
̟αροχής  του ̟αρόντος άρθρου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟λοιοκτήτρια εταιρεία 
αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην ο̟οία έχει αναθέσει τη διαχείριση 
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̟λοίου της, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή της 
̟αροχής ̟ου αναλογεί στο χρονικό διάστηµα κατά το ο̟οίο ασκούσε τη 
διαχείριση του  συγκεκριµένου ̟λοίου. 
 

3. Για την ̟αραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση της ̟αροχής του ̟αρόντος 
άρθρου, αρµόδια είναι η υ̟ηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης ̟ου έχει 
̟αραλάβει και τις αντίστοιχες ετήσιες δηλώσεις του φόρου ̟λοίων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 27/1975. Η κοινο̟οίηση όλων των εγγράφων ̟ου 
αφορούν στην ̟αροχή του ̟αρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη 
διαχειρίστρια εταιρεία ή στην ηµεδα̟ή ̟λοιοκτήτρια. 
 

4. Για τον υ̟ολογισµό του ̟οσού της ̟αροχής του άρθρου αυτού λαµβάνεται 
υ̟όψη ο συνολικός χρόνος ̟αραµονής των ̟λοίων στην ελληνική σηµαία ή ο 
συνολικός χρόνος διαχείρισης των υ̟ό ξένη σηµαία ̟λοίων α̟ό τις ως άνω 
διαχειρίστριες εταιρείες. 
 

5. Για τον υ̟ολογισµό και την καταβολή της ̟αρα̟άνω ̟αροχής, οι 
ε̟ιχειρήσεις υ̟οβάλλουν δήλωση στην αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής 
∆ιοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους, σχετικά µε τον αριθµό των ̟λοίων, τη σηµαία, την ηλικία και την ολική 
χωρητικότητά τους, τον αριθµό ΙΜΟ, το ύψος της ετήσιας ̟αροχής ενός 
εκάστου, µε βάση τα κριτήρια υ̟ολογισµού του ̟αρόντος άρθρου. Για τα 
̟λοία υ̟ό ελληνική και υ̟ό ξένη σηµαία στην ανωτέρω δήλωση, θα 
ε̟ισυνά̟τονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας 
̟λοίου της ̟ροηγούµενης φορολογικής χρήσης. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα ̟ροηγούµενα εδάφια, κατά το χρονικό διάστηµα της τριετίας 2014-2016 
µε την υ̟οβολή της ̟αρα̟άνω δήλωσης στην αρµόδια υ̟ηρεσία της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου 
εκάστου έτους, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) του ετήσιου οφειλόµενου 
̟οσού ̟αροχής και το άλλο ένα δεύτερο (1/2) αυτής καταβάλλεται έως την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιουλίου εκάστου έτους.  
Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος ̟οσού ̟αροχής, κάθε 
υ̟όχρεος θα λαµβάνει βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας της Φορολογικής 
∆ιοίκησης, η ο̟οία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόµιµης 
εγκατάστασης διαχειριστικών εταιρειών, καθώς και την έκδοση φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 
6. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για τη βεβαίωση της, κατά το ̟αρόν άρθρο, 

̟αροχής ̟αραγράφεται µετά την ̟άροδο ̟ενταετίας α̟ό τη λήξη του έτους 
στο ο̟οίο αναφέρεται η ̟αροχή. 

 
7. Η ̟αροχή του άρθρου αυτού ε̟ιβάλλεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της 

̟αρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77). 
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8. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων εσόδων καθορίζονται ο τύ̟ος 
και το ̟εριεχόµενο της δήλωσης της ̟αροχής του ̟αρόντος άρθρου, η 
διαδικασία καταβολής αυτής και κάθε σχετικό θέµα για την καταβολή της. 
 

Άρθρο 15    
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του άρθρου 26 του ν.27/1975   

 

Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 26 του ν.27/1975 (Α΄ 
77) αντικαθίστανται ως εξής: 
«Ο κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ε̟ιβαλλόµενος φόρος εξαντλεί 
κάθε υ̟οχρέωση της αλλοδα̟ής εταιρείας ̟λοιοκτήτριας ̟λοίου υ̟ό ξένη 
σηµαία, το ο̟οίο τελεί υ̟ό την εκµετάλλευση ή διαχείριση ηµεδα̟ής ή 
αλλοδα̟ής εταιρείας, εγκατεστηµένης στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων 
του άρθρου 25 του ̟αρόντος νόµου, έναντι ο̟οιουδή̟οτε φόρου 
εισοδήµατος, στο εισόδηµα ̟ου α̟οκτάται στο εξωτερικό α̟ό την 
εκµετάλλευση του ̟λοίου, του ο̟οίου είναι ̟λοιοκτήτρια. 
Η ίδια α̟αλλαγή α̟ό κάθε φόρο εισοδήµατος ισχύει και για τους µετόχους ή 
εταίρους των ως άνω εταιρειών, µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου, για το εισόδηµα 
̟ου α̟οκτούν µε τη µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, είτε 
α̟ευθείας είτε α̟ό εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), 
ανεξαρτήτως του αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου ̟ου 
̟αρεµβάλλονται µεταξύ της ̟λοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού µετόχου 
ή εταίρου.» 

 
Άρθρο 16  

Ρυθµίσεις για την α̟όσυρση των αυτοκινήτων οχηµάτων  

 

1. Η ισχύς των διατάξεων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 ( Α’ 
212), ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε την ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου και της 
̟αραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (Α’ 66), ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε 
την ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος άρθρου, ̟αρατείνεται µέχρι και 31.12.2014.   

 
2. Η ̟ερί̟τωση ε΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, 

αντικαθίσταται ως εξής:  
«ε) Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά α̟ό δέκα (10) 
ηµέρες α̟ό την έκδοση της α̟όφασης της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης και για 
αυτοκίνητα ̟ου θα α̟οσυρθούν µέχρι 20.12.2014.» 
 

3. Το ̟ροτελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011,  
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα ̟αλαιάς τεχνολογίας 
̟ου θα α̟οσυρθούν µέχρι 20.12.2014, για τα ο̟οία έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2000 και για τα ο̟οία έχουν 
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του ο̟οίου γίνεται η 
διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων ̟ροηγουµένων ετών.» 
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4. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 

180) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η κατά τα ̟ροηγούµενα αίτηση ε̟ιστροφής κατατίθεται µέσα σε διάστηµα 
τριών µηνών α̟ό την ταξινόµηση του οχήµατος και το αργότερο µέχρι και  
τις 31.12.2015.» 
 

5. α. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 και της 
̟αραγράφου 5 του ν.3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα οχήµατα ̟ου 
θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές 
ε̟ιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2014. Η ̟ροθεσµία αυτή, εφαρµόζεται και για τα 
αυτοκίνητα οχήµατα της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου.» 
 
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει α̟ό 1.1.2014.  

 
Άρθρο 17    

Ρυθµίσεις για τα αυτοκίνητα οχήµατα  
των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους 

 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α΄ 171) εφαρµόζονται και για τα 

είδη, συµ̟εριλαµβανοµένων των αυτοκινήτων, τα ο̟οία έχουν ̟αραληφθεί 
ατελώς α̟ό τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
̟ερί̟τωσης α΄ του άρθρου 2 του ν.δ. 10/1926 «̟ερί κυρώσεως του 
Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους» (Α΄ 309) και  της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 132 του ν. 2960/2001.  
 

2. Για τα ανωτέρω είδη ̟ου εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας α̟ό την 
̟εριοχή του Αγίου Όρους τηρούνται διατυ̟ώσεις εισαγωγής µε κατάθεση 
διασάφησης εισαγωγής στην αρµόδια τελωνειακή αρχή ε̟ί της ο̟οίας 
βεβαιώνεται ο φόρος ̟ροστιθεµένης αξίας µε βάση τη φορολογητέα αξία 
ό̟ως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248). 
 

Άρθρο 18  
Τρο̟ο̟οιήσεις του ν.4110/2013, του ν.2238/1994 και του ν. 3525/2007  

 
1. α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης β’ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 9 του 

ν.2238/1994 (Α΄ 151) ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ̟ου έχει ως εξής: 
 
«Ε̟ίσης, ο φόρος ̟ου α̟οδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το ο̟οίο η 
Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα ̟ου ̟ροέκυψε σε αυτό 
και µέχρι του ̟οσού του φόρου ̟ου αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην 
Ελλάδα, εξαιρουµένων των κρατών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στον κατάλογο των 
µη συνεργάσιµων κρατών της ̟αραγράφου 5 και των κρατών µε ̟ρονοµιακό 
φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 51Α 
του ̟αρόντος Κώδικα.» 
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β. Οι διατάξεις της ̟αρούσας ισχύουν για εισοδήµατα ̟ου α̟οκτώνται το 
οικονοµικό έτος 2014 (φορολογική χρήση 2013).  

  
2. α. Εφόσον στη φορολόγηση της εφ’ ά̟αξ συνταξιοδοτικής ̟αροχής ̟ου 

εισέ̟ραξαν οι υ̟άλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Ε̟ιτρο̟ής 
Ολυµ̟ιακών Αγώνων–Αθήνα 2004» βάσει οµαδικού ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου συνταξιοδοτικής ̟αροχής, και, κατό̟ιν υ̟οβολής 
συµ̟ληρωµατικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή έκδοσης φύλλου 
ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, έχουν υ̟ολογισθεί φορολογικές 
̟ροσαυξήσεις, αυτές δεν οφείλονται και, εφ’ όσον έχουν καταβληθεί, 
ε̟ιστρέφονται στους υ̟όχρεους. Για την εφαρµογή του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου α̟αιτείται η έως την 31.12.2013: α) υ̟οβολή α̟ό τους υ̟όχρεους, 
στην αρµόδια ∆ΟΥ, έγγραφης δήλωσης, µε την ο̟οία δηλώνουν αµετάκλητα 
ότι α̟οδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγχου, β) ̟ροσκόµιση 
αντιγράφου κατατεθειµένης στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο δήλωσης 
̟αραίτησης, εφ’ όσον έχει ασκηθεί και εκκρεµεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο και γ) 
εξόφληση  των αναλογούντων στην ανωτέρω ̟αροχή κύριων φόρων. Τα 
ανωτέρω εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς ̟ρος έλεγχο υ̟οθέσεις καθώς και 
στις υ̟οθέσεις οι ο̟οίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υ̟όχρεοι υ̟οβάλλουν 
συµ̟ληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και την αµετάκλητη 
δήλωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογούντες  
κύριους φόρους, έως την 31.12.2014.  

 
β. Οι διατάξεις της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟αραγράφου εφαρµόζονται και στις 
υ̟οθέσεις ̟ου αφορούν την φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 11 ̟αρ. 3 α του ν. 2327/1995, ̟ου καταβάλλονται 
στα τακτικά εν ενεργεία µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών.   

 
3. α. H ̟αράγραφος  16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«16. Α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος καταργείται το άρθρο 26 του 
ν.3728/2008, µε την ε̟ιφύλαξη των ε̟όµενων εδαφίων.    
Οι εκκρεµείς φάκελοι τεκµηρίωσης των διατάξεων του  άρθρου 26 του 
ν.3728/2008 ̟ου έχουν ̟ροσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και 
Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υ̟ουργείου 
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µέχρι 
την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου και αφορούν τις διαχειριστικές 
̟εριόδους ̟ου λήγουν µετά την 18η ∆εκεµβρίου 2008 και η ̟ροθεσµία 
υ̟οβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος λήγει µέχρι και την΄31η 
∆εκεµβρίου 2010,  ̟αραδίδονται στην αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής 
∆ιοίκησης κατά το χρόνο δηµοσίευσης του ̟αρόντος νόµου και συντάσσεται 
̟ρος τούτο σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αράδοσης και ̟αραλαβής. Στην ίδια ως 
άνω αρµόδια Υ̟ηρεσία ̟αραδίδονται και οι καταστάσεις των ενδοοµιλικών 
συναλλαγών ̟ου είχαν υ̟οβληθεί στη ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας 
Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για όλες τις διαχειριστικές 
̟εριόδους. Οι αρµόδιες ελεγκτικές υ̟ηρεσίες της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
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έχουν το δικαίωµα να ζητούν τους φακέλους τεκµηρίωσης α̟ό όλες τις 
ε̟ιχειρήσεις ̟ου είχαν υ̟οχρέωση να συντάξουν φάκελο τεκµηρίωσης για τις 
ως άνω διαχειριστικές ̟εριόδους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν.3627/2008 και να αξιο̟οιούν αυτούς και τα ως άνω ̟αραδοθέντα στοιχεία  
στο ̟λαίσιο των διενεργούµενων α̟ό αυτές φορολογικών ελέγχων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σε κάθε διαχειριστική ̟ερίοδο διατάξεις. Σε ̟ερί̟τωση µη 
διάθεσης στην αρµόδια ελεγκτική υ̟ηρεσία του φακέλου τεκµηρίωσης εντός 
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ε̟ίδοση της σχετικής ̟ρόσκλησης ή µη 
υ̟οβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών ε̟ιβάλλεται µε 
α̟όφαση του Προϊσταµένου της, σε βάρος της ε̟ιχείρησης ̟ρόστιµο ίσο µε το 
δέκα τοις εκατό (10%) ε̟ί της αξίας των συναλλαγών για τις ο̟οίες υ̟ήρχε 
υ̟οχρέωση τεκµηρίωσης.  Η ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς 
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωµα ̟ρόσβασης 
στους ως άνω φακέλους τεκµηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. 
Ως εκκρεµείς φάκελοι νοούνται οι φάκελοι των υ̟οθέσεων για τις ο̟οίες είτε 
δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου είτε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου και δεν 
έχει ε̟ιδοθεί στις ελεγχόµενες ε̟ιχειρήσεις α̟όφαση ε̟ιβολής χρηµατικού 
̟ροστίµου α̟ό το αρµόδιο ̟ρος τούτο όργανο. Ως έναρξη του ελέγχου 
νοείται η ̟ρώτη ̟ράξη της ∆ιοίκησης ̟ρος ̟εραιτέρω διερεύνηση του 
φακέλου τεκµηρίωσης ή / και ̟ροσκόµισης συµ̟ληρωµατικών εγγράφων, 
̟έραν της έγγραφης ̟ρόσκλησης για την ̟ροσκόµιση του φακέλου 
τεκµηρίωσης. Ειδικά για υ̟οθέσεις εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της κατάστασης 
̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008, για τις 
ο̟οίες µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το οριζόµενο 
στην ̟αράγραφο 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, ε̟ιβάλλεται το αυτοτελές 
̟ρόστιµο ̟ου ορίζεται στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 11 του ̟αρόντος. 
Αρµόδια για την ̟εραίωση των υ̟οθέσεων αυτών είναι η ∆ιεύθυνση 
Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, η 
ο̟οία οφείλει εντός έξι µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος να εισηγηθεί 
σχετικά στον αρµόδιο για την ε̟ιβολή του ̟ροστίµου Γενικό Γραµµατέα 
Καταναλωτή κατά τις διατάξεις των ̟αρ.3 ως 6 του άρθρου 11 της µε αριθµό 
Α2 -8092/31.12.2008 υ̟ουργικής α̟όφασης (Β’ 2709). Μετά τη δηµοσίευσητου 
̟αρόντος, εκ̟ρόθεσµες καταστάσεις ενδοοµιλικών συναλλαγών 
υ̟οβάλλονται α̟οκλειστικά στην αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής  
∆ιοίκησης, η ο̟οία και ε̟ιβάλλει το ̟ρόστιµο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 
11  του ̟αρόντος. » 

 
β. Το  τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013  
καταργείται. 

 
4. H διάταξη της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 (Α’ 16) ισχύει 

και για τις χορηγίες ̟ου γίνονται στο ̟λαίσιο της διοργάνωσης της 
Ελληνικής Προεδρίας µέχρι 30.6.2014.»  
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Άρθρο 19  
Οργανωτικά θέµατα της  

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων  
 

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της ̟ερί̟τωσης ΣΤ΄ της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«Ο Προϊστάµενος της Ε̟ιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των  
αρµοδιοτήτων  του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή 
διοικητικών ή διασφαλιστικών µέτρων, ανεξαρτήτως της ∆.Ο.Υ. ή του 
Τελωνείου ̟ου έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώµατα του 
Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. ̟ου ορίζονται α̟ό τις ̟αρ. 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 
66 του Κ.Φ.Ε. ό̟ως ̟ροστέθηκαν µε τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 8 του 
ν.4110/2013 (Α΄ 17). 
Η Ε̟ιχειρησιακή Μονάδα Είσ̟ραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τµήµατα: 
α) Τµήµα Α΄- ∆ιοικητικής µέριµνας, νοµικής υ̟οστήριξης και στατιστικής 
̟αρακολούθησης 
β) Τµήµα Β΄- Ε̟ιχειρησιακού σχεδιασµού είσ̟ραξης µεγάλων οφειλών και 
στοχευµένων δράσεων είσ̟ραξης ανά οφειλέτη 
γ) Τµήµα Γ΄- Ε̟ιχειρησιακού σχεδιασµού είσ̟ραξης οφειλών ειδικών 
κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανε̟ίδεκτων  
είσ̟ραξης.  
δ) Τµήµα ∆΄- Ε̟ιχειρησιακού σχεδιασµού είσ̟ραξης µεγάλων οφειλών και 
στοχευµένων ενεργειών  είσ̟ραξης σε οµάδες οφειλετών.». 
 

2. Το δέκατο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 
αντικαθίσταται ως εξής;  
«Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται α̟ό τα ελεγκτικά 
όργανα των υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟άγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Εσόδων και α̟ό τα όργανα του Σ.∆.Ο.Ε. υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχει εκδοθεί 
ειδική εντολή ελέγχου κατά ̟ερί̟τωση α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων ή α̟ό τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε. για την εφαρµογή του ως 
άνω µέτρου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.»  
 

3. Στο τέλος της υ̟ο̟ερί̟τωσης γ’ της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ε2 της 
̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
«Οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 30 του ν. 
3296/2004 εφαρµόζονται και για τις υ̟ηρεσίες της ΓΓ∆Ε κατά την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων της..»  
 

4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ’ της ̟ερί̟τωσης 5 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.2. του 
ν.4093/2012 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«η) καθορίζονται κατ’ α̟οκο̟ή και κατά ̟αρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων τα ̟οσά ̟ου καταβάλλονται για τα έξοδα µετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ηµερήσιας α̟οζηµίωσης  των µελών του Συµβουλίου ̟ου 
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καλούνται α̟ό το εξωτερικό για την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον 
δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους α̟οζηµίωση.»  
 
β. Η διάταξη της ̟αρούσας ισχύει α̟ό 1.9.2013.  
 
γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ’ της ̟ερί̟τωσης 5 της 
υ̟ο̟αραγράφου Ε.2. του ν.4093/2012 υ̟ουργική α̟όφαση για την εφαρµογή 
της ̟ερί̟τωσης α’ του ̟αρόντος µ̟ορεί να έχει αναδροµική ισχύ α̟ό την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ̟αρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές ̟ου 
εκδόθηκαν µε το ανωτέρω  ̟εριεχόµενο µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

 

Άρθρο 20  
Οργανωτικά θέµατα  

 
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 3 του ̟.δ. 167/1996 (Α’ 128) 

αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Των Γενικών ∆ιευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων 
̟ροΐστανται υ̟άλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών. Της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι κατηγορίας ΠΕ 
όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.» 
 

2. Η ̟αράγραφος Ι του άρθρου 66 του ̟.δ. 178/2000 (Α’ 165) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ι. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι 
Κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, κάτοχοι 
µετα̟τυχιακού τίτλου σ̟ουδών τουλάχιστον MASTER και ̟ολύ καλή γνώση 
αγγλικών  ή γαλλικών.   
Α. Στις ∆ιευθύνσεις Τοµέων Παραγωγής, ∆ηµοσίων Ε̟ιχειρήσεων και 
Οργανισµών και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
Πολιτικής ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, µε 
καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Στη ∆ιεύθυνση Ευρω̟αϊκής Ένωσης της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι όλων 
των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, µε άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών 
Στις ∆/νσεις Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και Πιστωτικών 
και ∆ηµοσιονοµικών Υ̟οθέσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
Πολιτικής ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών µε ̟τυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών 
ή γαλλικών. 
Β. Στα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
Πολιτικής ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ. 
Ειδικότερα οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της ∆/νσης Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
θα ̟ρέ̟ει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.  
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Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υ̟οστήριξης ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι 
Κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µε ̟τυχίο 
Νοµικής Σχολής και άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.».   
 

3. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 
7 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18). Οι υ̟άλληλοι ̟ου ̟αραµένουν στην υ̟ηρεσία 
βάσει της ανωτέρω διάταξης, α̟ολύονται αυτοδίκαια α̟ό την υ̟ηρεσία, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

4. Η ̟ροθεσµία τριών µηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων, ̟ου ορίζεται στην υ̟ο̟αράγραφο Β.11 της 
̟αραγράφου Β του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η ο̟οία 
̟αρατάθηκε για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε την ̟αράγραφο 1 του  
άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), ̟αρατείνεται  α̟ό τότε ̟ου έληξε έως 
15.12.2013. 

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 
(Α’ 212) τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
«Η Ε̟ιτρο̟ή συγκροτείται α̟ό εκ̟ροσώ̟ους του Υ̟ουργείου ̟ου ε̟ο̟τεύει 
την εκάστοτε α̟οκρατικο̟οιούµενη εταιρεία ή ̟εριουσιακό στοιχείο, του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών ή δηµοσίους υ̟αλλήλους ή ιδιώτες, οι ο̟οίοι έχουν 
εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο της σύµβασης ̟ου ̟ρόκειται να 
ανατεθεί.». 

 

6. Η εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2343/1995 (Α’ 211), ̟αρατείνεται ως ̟ρος την ̟ροθεσµία µέχρι 31.12.2014. 
 

 
7.       Στο έκτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α’ 247) η 

ηµεροµηνία «31.12.2013» αντικαθίσταται α̟ό την ηµεροµηνία «31.12.2014».    
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KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  
ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 
Άρθρο 21  

Συµ̟λήρωση διατάξεων ̟ρώτου µέρους ΚΦΕ 
 

Το ̟ρώτο µέρος των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013 (Α΄ 167) 
τρο̟ο̟οιείται ως εξής:   
 

1. Στην ̟ερί̟τωση δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 οι λέξεις «ανεξαρτήτως 
νοµικής ̟ροσω̟ικότητας» διαγράφονται. 

 
2. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«2. Ένα φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό 
διάστηµα ̟ου υ̟ερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων ̟αραµονής στο 
εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας α̟ό την ̟ρώτη ηµέρα 
̟αρουσίας του στην Ελλάδα. Το ̟ροηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην 
̟ερί̟τωση φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου βρίσκονται στην Ελλάδα α̟οκλειστικά 
για τουριστικούς, ιατρικούς, θερα̟ευτικούς ή ̟αρόµοιους ιδιωτικούς σκο̟ούς 
και η ̟αραµονή τους δεν υ̟ερβαίνει τις 365 ηµέρες, συµ̟εριλαµβανοµένων 
και σύντοµων διαστηµάτων ̟αραµονής στο εξωτερικό. Η ̟αρούσα 
̟αράγραφος δεν α̟οκλείει την εφαρµογή της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος 
άρθρου.». 
 

3. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης ε) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4172/2013 
̟ροστίθενται οι λέξεις «µέσω µόνιµης εγκατάστασης», στην ̟ερί̟τωση θ) οι 
λέξεις «η συναλλαγή ̟ραγµατο̟οιείται στην ηµεδα̟ή ή» διαγράφονται και 
στις ̟ερι̟τώσεις ιβ’ και ιγ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 µετά τη λέξη 
«α̟ό» ̟ροστίθεται η λέξη «φορολογικό».  

  

Άρθρο 22  
Συµ̟λήρωση διατάξεων δεύτερου µέρους ΚΦΕ 

σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών ̟ροσώ̟ων   
 

Το δεύτερο µέρος των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως 
εξής:   
 

1. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.4172/2013, µετά τη 
λέξη «»ετήσιο» ̟ροστίθεται η λέξη «φορολογητέο». 

 
2. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης στ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 12 του 

ν.4172/2013,  οι λέξεις «και εφόσον οι ετήσιες ε̟ιχειρηµατικές δα̟άνες ̟ου θα 
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εξέ̟ι̟ταν, σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των εννέα 
χιλιάδων διακοσίων ̟ενήντα (9.250) ευρώ» διαγράφονται. 

 

3. Στο άρθρο 15 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 5 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«5. Για τους φορολογούµενους ̟ου κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε ̟ληθυσµό, 
σύµφωνα µε την τελευταία α̟ογραφή, κάτω α̟ό τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 
κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του ̟ρώτου κλιµακίου της κλίµακας της 
̟αραγράφου 1 αυξάνεται κατά ̟ενήντα τοις εκατό (50%), ̟ροκειµένου να 
υ̟ολογιστεί το ̟οσό του φόρου ̟ου αναλογεί  στο εισόδηµά τους. 
Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.» 
 

4. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν.4172/2013, οι λέξεις «για εξαρτώµενα µέλη» 
διαγράφονται και στο ̟ρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα 
εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «το 
φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη του.». 
 

5. α. Στο τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 
µετά τη λέξη «γεωργικών» ̟ροστίθεται η λέξη «̟τηνοτροφικών». 
 
β. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 ̟ριν το τελευταίο 
εδάφιο ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
«Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους τίτλους του 
άρθρου 42 ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης σε οργανωµένη 
αγορά ή οµόλογα ̟ου εκδίδονται α̟ό εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα 
κρατικά οµόλογα, εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου ο φορολογούµενος 
ασχολείται κατ’ ε̟άγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές και οι ο̟οίες 
καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών». 
 

6. Στο ̟ρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν.4172/2013, η φράση «του ε̟όµενου 
άρθρου του ΚΦΕ» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 23 του ΚΦΕ» και 
στην ̟ερί̟τωση β’ του άρθρου 22 η λέξη «̟ραγµατικής» αντικαθίσταται α̟ό 
τη λέξη «αγοραίας» και οι λέξεις «έµµεσων µεθόδων ελέγχου» α̟ό τις λέξεις 
«των στοιχείων ̟ου διαθέτει η Φορολογική ∆ιοίκηση». 
 

7. Μετά το άρθρο 22 του ν.4172/2013, ̟ροστίθεται νέο άρθρο 22 Α  ̟ου έχει ως 
εξής: 
 
 

«Άρθρο 22Α 
∆α̟άνες Ε̟ιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 

 
1. Οι δα̟άνες ε̟ιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκ̟ί̟τουν α̟ό τα 
ακαθάριστα έσοδα των ε̟ιχειρήσεων κατά το χρόνο της ̟ραγµατο̟οίησής 
τους ̟ροσαυξηµένες κατά ̟οσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι 
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δα̟άνες ̟ου αφορούν ̟άγιο εξο̟λισµό, ̟ροκειµένου να ̟ροσαυξηθούν 
σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισό̟οσα στα ε̟όµενα 
τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των ̟ιο ̟άνω δα̟ανών 
καθορίζονται µε ̟ροεδρικό διάταγµα µετά α̟ό ̟ρόταση των Υ̟ουργών 
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
Αν ̟ροκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του ως άνω ̟οσοστού 
µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27 του ̟αρόντος. 

 
2. Συγχρόνως µε την υ̟οβολή της φορολογικής της δήλωσης, η ε̟ιχείρηση 
υ̟οβάλλει στην Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά για 
τις δα̟άνες έρευνας και τεχνολογίας ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε. Ο έλεγχος και η 
̟ιστο̟οίηση των δα̟ανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος 
έξι (6) µηνών. Μετά την ά̟ρακτη ̟αρέλευση της εν λόγω ̟ροθεσµίας 
θεωρείται ότι οι σχετικές δα̟άνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, το 
Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά το Υ̟ουργείο 
Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου καθορίζεται στο ̟ροεδρικό 
διάταγµα.». 
 

8. Στην ̟ερί̟τωση α’ του άρθρου 23 µετά τις λέξεις «τρα̟εζικά δάνεια» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «διατρα̟εζικά δάνεια, καθώς και τα οµολογιακά 
δάνεια ̟ου εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες» και στην ̟ερί̟τωση δ’ του άρθρου 
23 οι λέξεις «για διαγραφή ε̟ισφαλών α̟αιτήσεων» διαγράφονται. 
 

9. α. Το άρθρο 24 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟οσβέσεις» ̟ροστίθεται η λέξη 
«φορολογικές»,  
ββ) στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟οσβέσεις» ̟ροστίθεται 
η λέξη «φορολογικές»,  
γγ) στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεση» ̟ροστίθεται η 
λέξη «φορολογική»,  
δδ) στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 24 µετά τη λέξη 
«ανακατασκευής» ̟ροστίθενται οι λέξεις «α̟οκατάστασης του 
̟εριβάλλοντος»,  
εε) στον ̟ίνακα της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεσης» 
̟ροστίθεται η λέξη «φορολογικής»,  
στστ) στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεσης» 
̟ροστίθεται η λέξη «φορολογικής»,  
ζζ) στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟οσβέσεων» ̟ροστίθεται 
η λέξη «φορολογικών»,  
ηη) στην ̟αράγραφο 6 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεση» ̟ροστίθεται η 
λέξη «φορολογική»,  
θθ) στην ̟αράγραφο 7 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεσης» ̟ροστίθεται 
η λέξη «φορολογικής»  και   
ιι)  στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 24 ̟ριν τη λέξη «α̟όσβεση» ̟ροστίθεται η 
λέξη «φορολογική».  
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β. Προστίθεται νέα ̟αράγραφος 9 στο άρθρο 24 του ν.4172/2013 ̟ου έχει ως 
εξής: 
 
«9. Ο υ̟ολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 42 γίνεται 
µε βάση τις φορολογικές α̟οσβέσεις.». 
 

10. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 µετά τις 
λέξεις «ε̟ισφαλών α̟αιτήσεων» και ̟ριν τις λέξεις «των µετόχων» 
̟ροστίθεται η λέξη «κατά». 
 

11. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, οι λέξεις 
«ε̟ιχειρηµατικών κερδών» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «κερδών α̟ό 
ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα» και στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 27 µετά τις λέξεις «νοµικών ̟ροσώ̟ων» ̟ροστίθενται οι λέξεις «των 
̟ερι̟τώσεων  α’, γ’ και δ’ του άρθρου 45». 
 

12. Το άρθρο 28 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α. Στον  τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έµµεση» διαγράφεται και η λέξη 
«κερδών» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «εσόδων», στην ̟αράγραφο 1 του 
άρθρου 28 µετά τις λέξεις «ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα» ̟ροστίθενται οι  
λέξεις «µ̟ορεί να» και µετά τη λέξη «̟ροσδιορίζεται» ̟ροστίθενται οι λέξεις 
«µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή». 
 
β. Οι ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ του άρθρου 28 αντικαθίστανται και ̟ροστίθεται 
̟ερί̟τωση γ’ ως εξής: 
 
«α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν 
συντάσσονται σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά ̟ρότυ̟α, ή 
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοι̟ά ̟ροβλε̟όµενα σχετικά 
δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής 
∆ιοίκησης, ή 
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν ̟ροσκοµίζονται στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση µετά α̟ό σχετική ̟ρόσκληση.». 
 
γ. Στο άρθρο 28 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 2 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«2. Το εισόδηµα φυσικών ̟ροσώ̟ων, ανεξαρτήτως αν ̟ροέρχεται α̟ό 
άσκηση ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας, µ̟ορεί ε̟ίσης να ̟ροσδιορίζεται 
µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, όταν το ̟οσό του 
δηλούµενου εισοδήµατος δεν ε̟αρκεί για την κάλυψη των ̟ροσω̟ικών 
δα̟ανών διαβίωσης ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει ̟ροσαύξηση ̟εριουσίας η 
ο̟οία δεν καλύ̟τεται α̟ό το δηλούµενο εισόδηµα.». 
 

13. Το άρθρο 29 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
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α. Στο δεύτερο κλιµάκιο της κλίµακας της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 29 το 
µαθηµατικό σύµβολο «ίσο» διαγράφεται. 
 
β. Στο άρθρο 29 ̟ροστίθενται νέες ̟αράγραφοι 5 και 6 ̟ου έχουν ως εξής: 
 
«5. Για τους φορολογούµενους ̟ου κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε ̟ληθυσµό 
σύµφωνα µε την τελευταία α̟ογραφή κάτω α̟ό τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 
κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του ̟ρώτου κλιµακίου της κλίµακας της 
̟αραγράφου 1 αυξάνεται κατά ̟ενήντα τοις εκατό (50%), ̟ροκειµένου να 
υ̟ολογιστεί το ̟οσό του φόρου ̟ου αναλογεί  στο εισόδηµα τους. 
Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 
 
6. Τα κέρδη των φυσικών ̟ροσώ̟ων και των ατοµικών ε̟ιχειρήσεων ̟ου 
εµ̟ί̟τουν στην έννοια των ̟ολύ µικρών ε̟ιχειρήσεων, ό̟ως ορίζονται στη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 6ης Μαΐου 2003, α̟ό τη διάθεση 
̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ̟ρος την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο 
̟ροµηθευτή, µετά α̟ό την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw», κατό̟ιν α̟όφασης των 
Υ̟ουργών Οικονοµικών, Ανά̟τυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, η ο̟οία εκδίδεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του 
Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α΄ 8), α̟αλλάσσονται του φόρου.» 
 

14. Το άρθρο 34 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 34 ̟ροστίθεται νέα ̟ερί̟τωση γ’ ως εξής: 
«γ) σύµφωνα µε την κλίµακα της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο 
φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού 
Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆).». 
 
β. Στην υ̟ο̟ερί̟τωση γγ’ της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 
34 ο αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32» και στην ̟ερί̟τωση ε’ 
της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις «ή του άρθρου 34» διαγράφονται. 
 

15. Στο άρθρο 35 του ν.4172/2013 το κόµµα µετά τη λέξη «είδος» διαγράφεται. 
 
 

16. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 41 ̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ̟ου έχει 
ως εξής:  
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την ̟αράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά 
ακίνητης ̟εριουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.» 
β. Στο τέλος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη 
λέξη «α̟ο̟ληθωρισµένη» ̟ροστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 5» και στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά 
τη λέξη «τίµηµα» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία». 
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17. Το άρθρο 42 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 42 ̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ̟ου έχει 
ως εξής:  
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο εδάφιο νοείται και η εισφορά 
των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας». 
 
β. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 42 ̟ριν τις λέξεις «το 
τίµηµα» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία». 
 
γ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 42 ̟ροστίθεται νέο 
εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
«Σε ̟ερί̟τωση εισφοράς τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου 
εταιρείας ως τιµή ̟ώλησης του ̟αλαιού τίτλου νοείται η ονοµαστική αξία των 
τίτλων ̟ου α̟οκτώνται ή εκδίδονται.» 
 
δ. Το τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«Η τιµή κτήσης ̟ροσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας ̟ου εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο 
α̟όκτησης   ή το τίµηµα ̟ου αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το 
χρόνο της α̟όκτησης των τίτλων, εφόσον ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ανωτέρω είναι 
χαµηλότερο.». 
 
ε. Στο τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά τη λέξη 
«µηδενική» ̟ροστίθενται οι λέξεις «,εφόσον η αγορά των τίτλων 
̟ραγµατο̟οιείται µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
α̟οϋλο̟οίησης των τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η 
Σε̟τεµβρίου του έτους 1999. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών 
καθορίζεται  ο τρό̟ος υ̟ολογισµού της τιµής κτήσης , µε αναγωγή στην 
ηµεροµηνία της 29.9.1999, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι 
έχουν α̟οκτηθεί ̟ριν την ηµεροµηνία αυτή. .». 
 
στ. Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθµός «2» αντικαθίσταται α̟ό τον 
αριθµό «3». 
 
ζ. Στο άρθρο 42 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 8 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«8. Α̟αλλάσσεται α̟ό το φόρο το εισόδηµα ̟ου α̟οκτούν φυσικά ̟ρόσω̟α 
̟ου είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα ο̟οία η Ελλάδα έχει συνάψει 
σύµβαση α̟οφυγής δι̟λής φορολογίας (ΣΑ∆Φ) και το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει α̟ό 
υ̟εραξία µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες 
̟αραγράφους υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι υ̟οβάλλουν στη Φορολογική 
∆ιοίκηση δικαιολογητικά ̟ου α̟οδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.»  
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Άρθρο 23   
Συµ̟λήρωση διατάξεων τρίτου µέρους ΚΦΕ 

σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών ̟ροσώ̟ων  
και νοµικών οντοτήτων 

 
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  

«Στην ̟ερί̟τωση των νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων ̟ου  
τηρούν α̟λογραφικά βιβλία εφαρµόζονται α̟οκλειστικά οι διατάξεις του 
άρθρου 47 του ̟αρόντος Κώδικα».  
 
 

2. Το άρθρο 47 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Στην ̟αράγραφο  1 του άρθρου 47 ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ̟ου έχει ως 
εξής:  
«Στην έννοια του κέρδους α̟ό ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το 
̟ροηγούµενο εδάφιο εµ̟ί̟τει και η κεφαλαιο̟οίηση ή διανοµή κερδών για 
τα ο̟οία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών ̟ροσώ̟ων και 
νοµικών οντοτήτων» 
 
β. Στο άρθρο 47 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 3, ̟ου έχει ως εξής: 
 
«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων 
̟ου εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α, ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά την 
αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται 
ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα α̟ό τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα 
νοούνται τα οριζόµενα α̟ό τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α, ό̟ως αυτά 
υιοθετούνται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 
1606/2002, του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.».  
  
γ. Στο άρθρο 47  ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 4, ̟ου έχει ως εξής: 
 
«4. Για τα νοµικά ̟ρόσω̟α και τις νοµικές οντότητες ̟ου τηρούν 
α̟λογραφικά βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 
του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους ∆εύτερου.  
 

3. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό «ή» µετά τη λέξη 
«̟ρόσω̟ο» διαγράφεται και στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του 
άρθρου 48 οι λέξεις «καθώς και» αντικαθίστανται α̟ό τη λέξη «ή». 
 

4. Το άρθρο 49 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
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«Με την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 3, οι δα̟άνες τόκων δεν 
αναγνωρίζονται ως εκ̟ι̟τόµενες ε̟ιχειρηµατικές δα̟άνες, στο βαθµό ̟ου οι 
̟λεονάζουσες δα̟άνες τόκων υ̟ερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
φορολογητέων κερδών ̟ρο τόκων, φόρων και α̟οσβέσεων (EBITDA).». 
 
β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«3. Οι δα̟άνες τόκων της ̟αραγράφου 1 αναγνωρίζονται ̟λήρως ως 
εκ̟ι̟τόµενες ε̟ιχειρηµατικές δα̟άνες εφόσον το ̟οσό των εγγεγραµµένων 
στα βιβλία καθαρών δα̟ανών τόκων δεν υ̟ερβαίνει το ̟οσό των τριών 
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο». 
 
γ.  Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«4. Κάθε δα̟άνη τόκων ̟ου δεν εκ̟ί̟τει σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του 
̟αρόντος άρθρου µεταφέρεται χωρίς χρονικό ̟εριορισµό.». 
 

5. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 50 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Νοµικά ̟ρόσω̟α ή νοµικές οντότητες όταν ̟ραγµατο̟οιούν συναλλαγές, 
µία ή ̟ερισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε συνδεδεµένα ̟ρόσω̟α κατά 
την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε µε οικονοµικούς ή εµ̟ορικούς όρους 
διαφορετικούς α̟ό εκείνους ̟ου θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων 
̟ροσώ̟ων (ανεξάρτητων ε̟ιχειρήσεων) ή µεταξύ συνδεδεµένων ̟ροσώ̟ων 
και τρίτων, ο̟οιαδή̟οτε κέρδη τα ο̟οία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό το  νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, αλλά τελικά 
δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων 
α̟οστάσεων) ̟εριλαµβάνονται στα κέρδη του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της 
νοµικής οντότητας µόνον στο βαθµό ̟ου δεν µειώνουν το ̟οσό του 
καταβλητέου φόρου.». 
 

6. Το άρθρο 52 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
 
α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: «Εισφορές ενεργητικού 
έναντι τίτλων». 
 
β. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «α̟ό εισφέρουσες ή λή̟τριες 
εταιρίες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «α̟ό την εισφέρουσα και τη λή̟τρια 
εταιρεία» και ̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
 
«Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 
εταιρικά µερίδια.». 
 
γ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 52 οι λέξεις «εταιρικού 
κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της 
̟αραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και 
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η µετατρο̟ή υ̟οκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρία ̟ου α̟οτελεί 
θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας.». 
 
δ. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «̟ραγµατικής» αντικαθίσταται 
µε τη λέξη «αγοραίας». 
 
ε. Στην ̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 52 η λέξη «κάτοικος» 
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος». 
 
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 52 η λέξη «λή̟τρια» 
αντικαθίσταται µε τη λέξη «εισφέρουσα». 
 

7. Το άρθρο 53 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
 
α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανταλλαγή τίτλων». 
 
β.  Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 53 ̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:  
 
«Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 
εταιρικά µερίδια». 
 
γ. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγή µετοχών» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και µία µετοχή» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και έναν τίτλο» και οι λέξεις «µετοχικού 
κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κεφαλαίου». 
 
δ. Στις ̟αραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγής µετοχών» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγής τίτλων». 
 
ε. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 53 η λέξη «µετοχών» 
διαγράφεται και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας  ̟αραγράφου οι λέξεις «α̟ό 
τον µέτοχο στην αγοραία τους τιµή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «α̟ό τον 
µέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία». 
 
στ. Στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ της ̟αραγράφου 6 η λέξη «µέτοχος» 
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος». 
 

8. Το άρθρο 54 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί» αντικαθίσταται µε τη 
λέξη «ε̟ιλεγεί» και οι λέξεις «, ή εφόσον ε̟ιλεγεί η υ̟αγωγή σε αυτό α̟ό 
µέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας,» διαγράφονται και ̟ροστίθεται 
δεύτερο εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
«Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 
εταιρικά µερίδια.». 
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β. Στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις 
«εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου». 
 
γ. Στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού 
κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και στην ̟ερί̟τωση β΄ 
της ̟αραγράφου 3 οι λέξεις «ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου». 
 
δ. Στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «̟ραγµατικής» αντικαθίσταται 
µε τη λέξη «αγοραίας». 
 
ε. Στην ̟αράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» 
αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφάλαιο». 
 
στ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 54 οι λέξεις «µ̟ορεί να 
εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται». 
 
ζ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 54  οι λέξεις «µ̟ορεί να 
εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται». 
 
η. Στην ̟αράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως ̟ριν την 
ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι τίτλοι αµέσως ̟ριν τη 
συγχώνευση ή διάσ̟αση». 
 
θ. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 17 οι λέξεις «µ̟ορεί να εφαρµοστούν 
σε µέτοχο ο̟οίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εφαρµόζονται σε µέτοχο ή 
εταίρο ο ο̟οίος», στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 17 η λέξη «µέτοχος» 
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος» και η ̟ερί̟τωση β’ της 
̟αραγράφου 17 αντικαθίσταται ως εξής:   
 
«β) ο µέτοχος ή εταίρος, ο ο̟οίος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, 
κατείχε τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λή̟τριας 
εταιρείας µέσω µόνιµης εγκατάστασης ̟ου διατηρεί στην Ελλάδα». 
 

9. Το άρθρο 58 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α.  Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 58 µετά τις λέξεις «δι̟λογραφικά βιβλία» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «καθώς και τα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερί̟τωσης γ’ του 
άρθρου 45 ̟ου τηρούν α̟λογραφικά».  
 

 
β. Στο άρθρο 58 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 4 ̟ου έχει ως εξής: 
 

«4. Για τους φορολογούµενους των ̟ερι̟τώσεων  α’, β’, δ’, ε’ και στ’ του 
άρθρου 45 οι συντελεστές της ̟αραγράφου 1 µειώνονται κατά ̟οσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό ε̟ιχειρηµατική 
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δραστηριότητα ̟ου ασκείται σε νησιά µε  ̟ληθυσµό, σύµφωνα µε την 
τελευταία α̟ογραφή, κάτω α̟ό τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η 
διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.» 
 
γ. Στο άρθρο 58 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 5 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«5. Τα κέρδη των ε̟ιχειρήσεων των ̟ερι̟τώσεων α’ , β’ , δ’ , ε’ και  στ’ του  
άρθρου 45, εφόσον αυτές εµ̟ί̟τουν στην έννοια των ̟ολύ µικρών 
ε̟ιχειρήσεων, ό̟ως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 
6ης Μαΐου 2003, α̟ό τη διάθεση ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ̟ρος την 
εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο ̟ροµηθευτή, µετά α̟ό την ένταξή τους στο 
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) 
kw», κατό̟ιν α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµικών, Ανά̟τυξης και 
Περιβάλλοντος, η ο̟οία εκδίδεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του Άρθρου 
14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8), α̟αλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω α̟αλλαγή 
χορηγείται µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό 
λογαριασµό µε την ονοµασία «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw». Σε ̟ερί̟τωση διανοµής ή κεφαλαιο̟οίησης 
τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος κώδικα κατά το 
χρόνο διανοµής ή κεφαλαιο̟οίησης τους αντίστοιχα.» 
 

Άρθρο 24    
Συµ̟λήρωση διατάξεων τέταρτου µέρους ΚΦΕ 

σχετικά µε την ̟αρακράτηση φόρου 
 

1. Στην  ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 µετά 
τις λέξεις «εργαζοµένους τους» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή υ̟αλλήλους τους».  
 

2. Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 οι λέξεις «την ̟αράγραφο 
4 του άρθρου 8»  αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «το άρθρο 12». 
 

3. Στο άρθρο 60 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 6, ̟ου έχει ως 
εξής: 
 
«6. Ο φόρος ̟ου ̟αρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω ̟αραγράφους 
α̟οδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα α̟ό την 
ηµεροµηνία καταβολής του υ̟οκείµενου σε ̟αρακράτηση εισοδήµατος.». 
 

4. Το άρθρο 62 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α. Στο τέλος της  ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία 
αντικαθίσταται µε κόµµα.  
 
β. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως 
εξής:  
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«Το ως άνω νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα ή το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου 
ασκεί ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα µ̟ορεί να ε̟ιλέξει να φορολογηθεί για 
το εισόδηµα α̟ό δικαιώµατα και τις  αµοιβές για τεχνικές υ̟ηρεσίες, αµοιβές 
διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή ̟αρόµοιες υ̟ηρεσίες σύµφωνα µε το 
καθεστώς ̟ου ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους ̟ου λαµβάνουν 
τέτοιες αµοιβές και να ̟ιστώσει τον ̟αρακρατηθέντα φόρο έναντι του 
οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.»  
 
γ. Στο άρθρο 62 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 5 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«5. Το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου α̟οκτά υ̟εραξία α̟ό τη µεταβίβαση ακίνητης 
̟εριουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41 καταβάλλει στο συµβολαιογράφο κατά 
την υ̟ογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης το ̟οσό του φόρου ̟ου 
αντιστοιχεί στην υ̟εραξία σύµφωνα µε το άρθρο 43.» 
 

5. Το άρθρο 63 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
 
α. Στην  ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «δέκα τοις 
εκατό (10%)» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%)» 
και µετά τις λέξεις «στην καταβολή» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή ο 
φορολογούµενος ̟ου καταβάλλει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή 
συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο 
του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας ̟ου εισ̟ράττει, ή ένα τρίτο 
νοµικό ̟ρόσω̟ο ή µία νοµική οντότητα κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή 
συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο 
τόσο του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας ̟ου εισ̟ράττει όσο και 
του φορολογούµενου ̟ου ̟ροβαίνει στην καταβολή».   
 
β. Στις υ̟ο̟ερι̟τώσεις αα’ και γγ’ της ̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 63 οι λέξεις «Οδηγίας 2009/133/ΕΚ « αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«Οδηγίας 2003/49/ΕΚ». 
 

6. Το άρθρο 64 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός α̟ό τις αµοιβές ̟ου 
αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση δ’ της ̟αραγράφου 1», καθώς και οι λέξεις 
«̟ου έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα» διαγράφονται. 
 
β. Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορίζονται ειδικότερα ο 
τρό̟ος και ο χρόνος α̟όδοσης του ̟αρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω ̟αραγράφους, ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο της δήλωσης, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου» 
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «καθορίζεται ο χρόνος υ̟οβολής της 
δήλωσης». 
 
γ. Στο άρθρο 64 ̟ροστίθενται νέες ̟αράγραφοι 6 και 7 ̟ου έχουν ως εξής:  
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«6. Οι ̟ληρωµές τόκων δανείων ̟ου χορηγούν ̟ιστωτικά ιδρύµατα, 
̟εριλαµβανοµένων των τόκων υ̟ερηµερίας, καθώς και οι τόκοι 
διατρα̟εζικών καταθέσεων α̟αλλάσσονται α̟ό την ̟αρακράτηση φόρου.»  
«7. Ο φόρος ̟ου ̟αρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω ̟αραγράφους 
α̟οδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα α̟ό την 
ηµεροµηνία καταβολής της υ̟οκείµενης σε ̟αρακράτηση ̟ληρωµής.». 
 

Άρθρο 25     
Συµ̟λήρωση διατάξεων έκτου µέρους ΚΦΕ 

σχετικά µε την υ̟οβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος  
και την ̟ροκαταβολή φόρου   

 
1. Το άρθρο 67 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  

 
α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν.4172/2013 µετά τη λέξη «̟ροσώ̟ων» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην ̟αράγραφο 2 µετά 
τις  λέξεις «για όλα τα» ̟ροστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούµενα», 
στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό 
την  1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30η Ιουνίου» αντικαθίστανται α̟ό τις 
λέξεις «µέχρι και την 30η Α̟ριλίου». . 
 
β. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 αναριθµείται σε 7 και 
̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 6 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«6. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών ̟ροσώ̟ων υ̟ολογίζεται µε βάση την 
ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ̟οσό της 
φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, κατό̟ιν έκ̟τωσης :  
α) του φόρου ̟ου ̟αρακρατήθηκε,  
β) του φόρου ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε,  
γ) του φόρου ̟ου καταβλήθηκε στην αλλοδα̟ή σύµφωνα µε το άρθρο 9. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟οσό του φόρου ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε ή 
̟αρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο α̟ό τον οφειλόµενο φόρο, η ε̟ι̟λέον 
διαφορά ε̟ιστρέφεται.  
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες µηνιαίες δόσεις α̟ό τις ο̟οίες 
η ̟ρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία ηµέρα του ε̟όµενου µήνα α̟ό 
την ̟ροβλε̟όµενη ̟ροθεσµία υ̟οβολής της δήλωσης και η καθεµία α̟ό τις 
ε̟όµενες την τελευταία ηµέρα του τρίτου και ̟έµ̟του µήνα αντίστοιχα α̟ό 
την υ̟οβολή της δήλωσης, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να εκτείνεται  ̟έραν του ίδιου 
φορολογικού έτους.».  
 

2. Το άρθρο 68 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
 
α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν.4172/2013 µετά τη λέξη «οντοτήτων» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην ̟αράγραφο 1 του 
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άρθρου 68 µετά τη λέξη «δηλώνουν» ̟ροστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και 
στην ̟αράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό την 1η 
Φεβρουαρίου µέχρι και την 30η Ιουνίου» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«µέχρι και την τελευταία ηµέρα του έκτου µήνα α̟ό το τέλος του 
φορολογικού έτους».. 
 
β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 αναριθµείται σε 4 και 
̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 3 ̟ου έχει ως εξής: 
 
«3. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων 
υ̟ολογίζεται µε βάση την ετήσια  φορολογική δήλωση του φορολογούµενου 
και το ̟οσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 
και 32 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, κατό̟ιν έκ̟τωσης: 
α) του φόρου ̟ου ̟αρακρατήθηκε, 
β) του φόρου ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε,   
γ) του φόρου ̟ου καταβλήθηκε στην αλλοδα̟ή σύµφωνα µε το άρθρο 9. 
Ειδικά για τα µερίσµατα ̟ου εισ̟ράττει ηµεδα̟ή µητρική εταιρεία α̟ό 
ηµεδα̟ή ή αλλοδα̟ή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, α̟ό 
το ̟οσό του φόρου εκ̟ί̟τει το ̟οσό του φόρου ̟ου καταβλήθηκε ως φόρος 
εισοδήµατος νοµικών ̟ροσώ̟ων και νοµικών οντοτήτων, καθώς και το ̟οσό 
του φόρου ̟ου ̟αρακρατήθηκε ως φόρος ε̟ί του µερίσµατος. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου το ̟οσό του φόρου ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε ή ̟αρακρατήθηκε είναι 
µεγαλύτερο α̟ό τον οφειλόµενο φόρο, η ε̟ι̟λέον διαφορά ε̟ιστρέφεται. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟οσό του φόρου ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε ή 
̟αρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο α̟ό τον οφειλόµενο φόρο, η ε̟ι̟λέον 
διαφορά ε̟ιστρέφεται.  
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισό̟οσες  
µηνιαίες δόσεις α̟ό τις ο̟οίες η ̟ρώτη καταβάλλεται µε την υ̟οβολή της 
δήλωσης και οι υ̟όλοι̟ες ε̟τά (7) µέχρι την τελευταία ηµέρα του έβδοµου 
µήνα α̟ό την υ̟οβολή της δήλωσης, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να εκτείνεται  ̟έραν 
του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά ̟ρόσω̟α και τις νοµικές 
οντότητες ̟ου έχουν τεθεί υ̟ό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται 
εφά̟αξ  µε την υ̟οβολή της δήλωσης.» 

 
3. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 οι 

λέξεις «̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις β’ και δ’ της ̟αραγράφου 5 του 
άρθρου 49» και στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις 
«µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται.  

4. Το άρθρο 71 του ν.4172/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
 
α. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως 
εξής:  
 
«1. Με βάση τη δήλωση ̟ου υ̟οβάλλει το νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική 
οντότητα και τους λοι̟ούς τίτλους βεβαίωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στον 
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Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας βεβαιώνεται ̟οσό ίσο µε ογδόντα τοις 
εκατό (80%) του φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει για το φόρο ̟ου αναλογεί στο 
εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους.» 
 
β. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 µετά τη λέξη «γ’» 
̟ροστίθεται η λέξη «ε’». 
 
γ. Η ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) για τις εταιρείες ̟ου µετασχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 52 και 53 του ̟αρόντος, του ν.δ 1297/1972 και ν.2166/1993 κατά 
̟ερί̟τωση.». 
 
δ. Οι ̟ερι̟τώσεις β’ και ε’ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 
διαγράφονται και οι ̟ερι̟τώσεις γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ αναριθµούνται σε β’, γ’, 
δ’, ε’ και στ’ αντίστοιχα. 
 

Άρθρο 26     
Συµ̟λήρωση µεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ 

και έναρξη  ισχύος 
 

1. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν µετά 
την 30η Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «αρχίζουν α̟ό την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και µετά». 
 

2. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν» 
αντικαθίστανται α̟ό τη λέξη «αρχίζουν». 
 

3. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 αναριθµούνται οι ̟αράγραφοι 9 έως και 17 σε 
̟αραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 9 ως 
εξής: 
 
«9. α. Η διάταξη του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 49 
τίθεται σε ισχύ α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη µεταβατική αυτή 
̟ερίοδο οι δα̟άνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκ̟ι̟τόµενες 
ε̟ιχειρηµατικές δα̟άνες στο βαθµό ̟ου οι ̟λεονάζουσες δα̟άνες τόκων 
υ̟ερβαίνουν τα ακόλουθα ̟οσοστά των φορολογητέων κερδών ̟ρο τόκων, 
φόρων και α̟οσβέσεων (ΕBITDA): 

 -το εξήντα τοις εκατό (60%) α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014, 
 -το ̟ενήντα τοις εκατό (50%) α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015, 
 -το σαράντα τοις εκατό  (40%) α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 
β. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ α̟ό την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Κατά τη µεταβατική αυτή ̟ερίοδο οι δα̟άνες τόκων 
αναγνωρίζονται ̟λήρως ως εκ̟ι̟τόµενες ε̟ιχειρηµατικές δα̟άνες εφόσον το 
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̟οσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δα̟ανών τόκων δεν 
υ̟ερβαίνει το ̟οσό των ̟έντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο. 
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρµόζονται στις ε̟ιχειρήσεις ειδικού 
σκο̟ού, µόνο κατά το µέρος ̟ου αφορά στην εκτέλεση δηµοσίου έργου ή την 
̟αροχή δηµόσιας υ̟ηρεσίας µέσω σύµβασης ̟αραχώρησης, κατά την έννοια 
των ̟.δ. 59/2007 και 60/2007, η ο̟οία έχει κυρωθεί µε νόµο, ή µέσω 
σύµβασης Σύµ̟ραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις 
του νόµου 3389/2005, οι ο̟οίες συνά̟τονται µέχρι και τις 31.12.2014.»  
 

4. Στην ̟αράγραφο 11 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, ό̟ως αναριθµείται 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος, οι λέξεις «̟ου 
̟ραγµατο̟οιούνται» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «των ο̟οίων η 
διαδικασία αρχίζει». 
 

5. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, ό̟ως 
αναριθµείται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος, οι λέξεις 
«εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό ̟ου έκλεισαν ̟ριν α̟ό την 
1.1.2014» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2013.», στο τρίτο εδάφιο της ίδιας ̟αραγράφου οι λέξεις 
«̟ροηγούµενου» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «̟ρώτου» και ̟ριν τη λέξη 
«ζηµίες» ̟ροστίθενται οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιµες» και µετά το 
τελευταίο εδάφιο της ίδιας ̟αραγράφου ̟ροστίθεται εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
 
«Η καταβολή του φόρου της ̟αραγράφου αυτής γίνεται µέχρι το τέλος του 
δεύτερου µήνα α̟ό την α̟όφαση διανοµής α̟ό τη γενική συνέλευση των 
µετόχων.». 
 

6. Η ̟αράγραφος 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, ό̟ως αναριθµείται 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«13. Για ισολογισµούς ̟ου κλείνουν µε ηµεροµηνία 31.12.2014 και µετά δεν 
ε̟ιτρέ̟εται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου α̟οθεµατικού, ̟λην των 
ε̟ενδυτικών ή ανα̟τυξιακών νόµων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων».  
 
 
 

7. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 18 ̟ου έχει ως 
εξής:  
 
«18. Για τις συµβάσεις ̟ου έχουν συναφθεί ̟ριν την έναρξη ισχύος του 
̟αρόντος Κώδικα η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ α̟ό την 1η 
Ιανουαρίου 2019». 
 

8. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 19 ̟ου έχει ως 
εξής:  
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«19. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η ̟αράγραφος 3 
του άρθρου 6 του ν.1905/1990 (Α' 147).».  
 

9. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 20 ̟ου έχει ως 
εξής:  
 
«20. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 ̟αύουν να ισχύουν η 
̟αράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 (Α’16) και η ̟αράγραφος 8 του 
άρθρου 26 του ν.2789/2000 (Α’ 21).».  
 

10. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 21 ̟ου έχει ως 
εξής: 
 
«21. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ α̟ό 
την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση 
υ̟οβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και 
την 30η Ιουνίου.». 
 

11. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 22 ̟ου έχει ως 
εξής: 
 
«22. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 ̟αύουν να ισχύουν οι διατάξεις 
του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συµ̟εριλαµβανοµένων και όλων των 
κανονιστικών ̟ράξεων και εγκυκλίων ̟ου έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού του νόµου.».  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.∆.∆.Η.Χ., Γ.Λ.Κ.  

ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    
 

Άρθρο 27 
Ρυθµίσεις για τον Ο.∆.∆Η.Χ. 

 
1. α) Στον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) συνιστάται 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιου Χρέους, στην ο̟οία µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της 
∆23- ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Γ.Λ. Κράτους. Η συνιστώµενη µε το 
̟αρόν ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τµήµατα: i) Τµήµα Α΄ 
Συµβατικό, ii) Τµήµα Β΄- Προϋ̟ολογισµού και Εξυ̟ηρέτησης ∆ηµοσίου 
Χρέους, iii) Τµήµα Γ΄- Τίτλων και iv) Τµήµα ∆΄- Λογιστικό και οι 
αρµοδιότητές της ασκούνται α̟ό τα Τµήµατα σύµφωνα µε την κατανοµή της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 25 του ̟.δ.284/88 (Α΄128 και 165).  
β) Ο Ο.∆.∆Η.Χ., κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, ενεργεί ως 
εντολοδόχος στο όνοµα και για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 

2. α) Α̟ό τις υφιστάµενες αρµοδιότητες της συσταθείσας µε το άρθρο 1 του ̟.δ. 
85/1996 (Α΄69) ∆49-∆ιεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και 
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∆ιαχείρισης Κρατικών ∆ιαθεσίµων του Γ.Λ. Κράτους οι αρµοδιότητες i) ε̟ί 
κατασχέσεων ̟ρος την Τρά̟εζα της Ελλάδας και τα λοι̟ά Πιστωτικά 
Ιδρύµατα και ii) της διενέργειας συµψηφισµών ληξι̟ρόθεσµων οφειλών 
µεταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου, µεταφέρονται στη ∆24-∆ιεύθυνση 
Λογαριασµών του ∆ηµοσίου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 
Προϋ̟ολογισµού. 
β) Οι λοι̟ές αρµοδιότητες της ως άνω ∆ιεύθυνσης, ̟λην εκείνων ̟ου έχουν 
µεταφερθεί στη ∆ιεύθυνση Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης µε την 
αριθ.2/23686/0004/19.3.2012 (Β΄809) κ.υ.α., µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση 
∆ανεισµού και ∆ιαχείρισης στον Ο.∆.∆Η.Χ.. 
 

3. α) Για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους συνιστώνται στον 
Ο.∆.∆Η.Χ. δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ̟έντε (5) θέσεις κατηγορίας 
∆Ε. 
β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν µε α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων και 
Προϊσταµένων του Γ.Λ. Κράτους κατά ̟ροτεραιότητα εξ αυτών ̟ου έχουν 
υ̟ηρετήσει στη ∆23-∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ., µετά α̟ό 
αίτησή τους ̟ρος τον Ο.∆.∆Η.Χ., σε αντίστοιχου ιεραρχικού ε̟ι̟έδου θέση, 
κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 68 ̟αρ. 6 και 86 ̟αρ 5 του 
Υ̟αλληλικού Κώδικα.  
γ) Η α̟όσ̟αση διενεργείται µε α̟όφαση του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού, 
ύστερα α̟ό ̟ρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.∆.∆Η.Χ., χωρίς 
γνώµη υ̟ηρεσιακού συµβουλίου και χωρίς χρονικό ̟εριορισµό, κατά 
̟αρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. 
Με όµοια α̟όφαση, ύστερα α̟ό ̟ρόταση του ∆.Σ. του Ο.∆.∆Η.Χ. ή µετά α̟ό 
αίτηση του υ̟αλλήλου, οι α̟οσ̟άσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου µ̟ορούν 
να ανακαλούνται ο̟οτεδή̟οτε και οι υ̟άλληλοι ε̟ιστρέφουν σε θέση 
αντίστοιχου ιεραρχικού ε̟ι̟έδου µε αυτή ̟ου κατείχαν ̟ριν την α̟όσ̟ασή 
τους. Αν δεν υ̟άρχει κενή οργανική θέση ̟ροϊσταµένου, καλύ̟τουν την 
̟ρώτη ̟ου θα κενωθεί. 
δ) Ο χρόνος υ̟ηρεσίας των υ̟αλλήλων του Γ.Λ.Κ. ̟ου θα α̟οσ̟αστούν 
στον Ο.∆.∆Η.Χ. λογίζεται για κάθε συνέ̟εια ως χρόνος ̟ραγµατικής 
υ̟ηρεσίας ̟ου διανύεται στο Γ.Λ. Κράτους. 
Οι α̟οσ̟ώµενοι υ̟άλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό και 
ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα ̟ροέλευσής τους. 
ε) Ο Ο.∆.∆Η.Χ. α̟οδίδει στους φορείς ̟ροέλευσης τις εκάστοτε οφειλόµενες 
α̟οδοχές ή α̟ολαβές των υ̟αλλήλων ̟ου α̟οσ̟ώνται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, στον Οργανισµό. 
 

4. Η ∆23-∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Χρέους και η ∆49-∆ιεύθυνση Χρηµατοδοτικού 
Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Κρατικών ∆ιαθεσίµων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋ̟ολογισµού του Γ.Λ.Κράτους, 
καταργούνται. 
 

5. α) Στο άρθρο 3 του ν. 2628/1998 (Α΄151), ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ιβ) ως εξής: 
«ιβ) ε̟ιλέγει, το̟οθετεί και ̟αύει τους Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης ή 
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Τµήµατος του Οργανισµού, ε̟ιλέγοντας µεταξύ είτε υ̟αλλήλων του Ο∆∆ΗΧ 
είτε υ̟αλλήλων α̟οσ̟ασµένων σε αυτόν». 
β) Α̟ό την ̟ερί̟τωση δδ) της ̟ερί̟τωσης γ) της ̟αρ.2 του άρθρου 1 του 
ν.2628/1998, ό̟ως ισχύει, α̟αλείφεται η φράση: «διατηρουµένων των 
λοι̟ών συναφών αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοδοτικού 
Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Κρατικών ∆ιαθεσίµων». 
 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ̟δ 284/1988, του άρθρου 1 του ̟.δ. 85/1996 
(Α΄69), του άρθρου 13 ̟αρ. 3 του ν. 2469/1997 (Α΄38) και η κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 2925530/3356/0004/15.4.1997 κ.υ.α. (Β΄316), 
καταργούνται. 
 

7. α) Οι αναγκαίες ̟ιστώσεις για την εξυ̟ηρέτηση και διαχείριση του ∆ηµοσίου 
Χρέους (χρεολύσια - τόκοι - συναφείς δα̟άνες) εγγράφονται στον Κρατικό 
Προϋ̟ολογισµό σε ειδικό φορέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µετά α̟ό 
εισήγηση του Ο∆∆ΗΧ. Οι ̟ληρωµές διενεργούνται α̟ό την αρµόδια ∆/νση 
των Λογαριασµών του ∆ηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(∆24) σύµφωνα µε την ̟ρόταση του Ο∆∆ΗΧ και τακτο̟οιούνται µε την 
έκδοση τακτικών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
Με την ίδια ως άνω διαδικασία διενεργούνται και οι εγγραφές των 
̟ιστωτικών εσόδων στον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 
 
β) Ο Ο∆∆ΗΧ είναι υ̟οχρεωµένος να συντάσσει κάθε τρίµηνο ειδική έκθεση 
̟ρος τον ε̟ο̟τεύοντα Υ̟ουργό ̟ου κοινο̟οιείται και στη Βουλή, 
αναφορικά µε την όλη διαχείριση του ∆ηµοσίου Χρέους, τις ̟ροβλέψεις και 
εκτιµήσεις για το ε̟όµενο τρίµηνο, καθώς και τις εξελίξεις στις εγχώριες και 
διεθνείς αγορές. 
 
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και οι 
α̟οσ̟άσεις του ειδικού ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού του Ο.∆.∆Η.Χ. ̟ου 
λήγουν εντός του έτους 2013 ̟αρατείνονται αυτοδικαίως α̟ό τη λήξη τους 
µέχρι την 31.12.2014. 
 
δ) Με α̟όφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Ο.∆.∆Η.Χ. ̟ου δηµοσιεύεται µόνο µε 
ανάρτηση στο διαδικτυακό τό̟ο του Οργανισµού µ̟ορεί να καθορίζεται η 
ώρα έναρξης του νοµίµου ωραρίου του εν γένει ̟ροσω̟ικού του 
Οργανισµού. Με την α̟όφαση του ̟ροηγουµένου εδαφίου η σχετική ώρα  
µ̟ορεί να καθορίζεται κλιµακωτά και σε κυλιόµενο ̟ρόγραµµα ανά 
κατηγορία ̟ροσω̟ικού ή ανά οργανωτικό σχηµατισµό του Οργανισµού και 
ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες υ̟ηρεσιακές ανάγκες. 
 

8. α) Με α̟οφάσεις του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 
λε̟τοµέρεια ή τεχνικό ζήτηµα ̟ου ανακύ̟τει α̟ό την εφαρµογή του 
̟αρόντος άρθρου. 
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β) Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη ∆23-∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιου Χρέους του Γ.Λ. Κράτους νοείται η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιου Χρέους 
στον Ο∆∆ΗΧ. 
γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές και κατισχύουν κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ̟ου ορίζει διαφορετικά. 

 
Άρθρο 28   

Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης υ̟ηρεσιών  
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δηµοσιολογιστικού δικαίου 

 

1. α. Στις αρµοδιότητες των Υ̟ηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.), 
ό̟ως αυτές ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις οικείες οργανικές διατάξεις [άρθρο 43 ̟.δ. 
284/1988 (Α’ 128 και 165) και άρθρο 7 ̟.δ. 551/1988 (Α’ 259)] ̟ροστίθενται 
και οι κατωτέρω αρµοδιότητες: 

i) Παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.∆.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς 
και Πίστωσης Λογαριασµού ̟ρος την Τρά̟εζα της Ελλάδος, για : αα) την 
εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων (τακτικών και 
̟ρο̟ληρωµής) µε ̟ίστωση των τρα̟εζικών λογαριασµών των δικαιούχων, 
ββ) την α̟όδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υ̟έρ τρίτων στους 
δικαιούχους (ασφαλιστικά ταµεία κ.λ̟.). 

ii) Μέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και α̟όδοση στο ∆ηµόσιο και 
στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων, ̟ου 
αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών. 

iii) Ενηµέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων και την ̟ληρωµή των δικαιούχων. 

iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων ∆ικαιούχων, 
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. 

β. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες, όσον αφορά στις Υ.∆.Ε ̟ου λειτουργούν σε 
ε̟ί̟εδο ∆ιεύθυνσης, κατανέµονται και ασκούνται α̟ό το Τµήµα Λογιστικό, 
̟λην της τήρησης του Μητρώου ∆ικαιούχων ̟ου διενεργείται α̟ό τα 
Τµήµατα  Εκκαθάρισης ∆α̟ανών, κατά λόγο αρµοδιότητας. 

 

2. α. Στις Υ̟ηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, ̟ου λειτουργούν σε ε̟ί̟εδο 
αυτοτελούς Τµήµατος, συνιστώνται τα ακόλουθα Γραφεία: 

(i) Εκκαθάρισης ∆α̟ανών και 

(ii) Λογιστικό. 

β. Οι αρµοδιότητες των συνιστώµενων Γραφείων είναι οι αντίστοιχες των 
Τµηµάτων Εκκαθάρισης ∆α̟ανών και Λογιστικού των Υ.∆.Ε., ε̟ι̟έδου 
∆ιεύθυνσης. 
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3. α. Οι ̟ροθεσµίες α̟οστολής α̟ό τους ∆ιατάκτες στις οικείες Υ.∆.Ε., των 
δικαιολογητικών δα̟ανών ̟ρος έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
για την ̟ληρωµή τους, και θεώρησης των εκδιδόµενων ενταλµάτων α̟ό το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στις ̟ροβλε̟όµενες ̟ερι̟τώσεις, καθορίζονται ως 
ακολούθως: 

  (i) Α̟οστολή δικαιολογητικών: Εντός τριών (3) ηµερών α̟ό την 
̟ρωτοκόλληση του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου στην 
Υ̟ηρεσία. 

 (ii) Θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων: Εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό 
την ̟αραλαβή τους α̟ό την οικεία Υ̟ηρεσία Ε̟ιτρό̟ου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

β. Μη τήρηση των ανωτέρω ̟ροθεσµιών συνε̟άγεται την ̟ειθαρχική και 
αστική ευθύνη των αρµοδίων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Υ̟αλληλικού Κώδικα. 

 

4. ∆α̟άνες των Περιφερειών ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν εντός του ̟ρώτου 
τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους και ̟ριν την καταχώρηση του 
̟ροϋ̟ολογισµού τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣ∆Π), δύνανται να ̟ληρωθούν κατά 
̟αρέκκλιση των κειµένων ̟ερί διάθεσης ̟ιστώσεων και αναλήψεως 
υ̟οχρεώσεων διατάξεων, σε βάρος του ̟ροϋ̟ολογισµού του τρέχοντος ή/και 
του ε̟όµενου οικονοµικού έτους, τηρουµένων των λοι̟ών ̟ροϋ̟οθέσεων 
νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών. 

 

5. Η ̟ερ. 2. της Υ̟ο̟αραγράφου Γ.2. της ̟αραγράφου Γ. του ν. 4093/2012 (Α’ 
222) αριθµείται ως 2.α. και ̟ροστίθεται ̟ερ. 2.β. ως εξής: 

«2.β. Στην καθοριζόµενη στην ̟αρα̟άνω ̟ερ.2.α. συνολική ε̟ιχορήγηση 
κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, µέχρι του ύψους των υφιστάµενων κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεών του, δύνανται να 
συµ̟εριλαµβάνονται και ̟οσά  για: α) Κατασχέσεις ̟ου διενεργήθηκαν µετά 
την 01.01.2012 σε βάρος των τρα̟εζικών λογαριασµών  του  φορέα,  κατό̟ιν 
τελεσίδικων δικαστικών α̟οφάσεων και αφορούν στην εξόφληση 
υφιστάµενων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεών 
του και β) ∆άνεια  ̟ου έχουν συναφθεί α̟ό το φορέα, κατά το µέρος ̟ου οι 
̟όροι των δανείων αυτών χρησιµο̟οιήθηκαν α̟οκλειστικά και µόνο για την 
εξόφληση υφιστάµενων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ληξι̟ρόθεσµων 
υ̟οχρεώσεων.». 
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Άρθρο 29 

Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 82 του ν.4055/2012 (Α’ 51 )  και ̟αρ.3 του άρθρου 
41 του ν.4129/2013 (Α΄ 52)  η  φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» 
αντικαθίσταται µε τη φράση «στους  φορείς α̟ό τους ο̟οίους ε̟ο̟τεύονται καθώς 
και στους φορείς ε̟ιχορήγησης ή και χρηµατοδότησης, εφόσον αυτοί δεν 
ταυτίζονται».  

 
Άρθρο 30  

Πρόγραµµα Εθελοντικής ∆ιαδηµοτικής Κινητικότητας 
 

1.   Ε̟ιτρέ̟εται η µετάταξη µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υ̟αλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων και του Ινστιτούτου 
Το̟ικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώµενες, µε την ̟ράξη µετάταξης, 
θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ βαθµού, της 
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων και 
του Ινστιτούτου Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 
Για τη µετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, κατό̟ιν 
υ̟οβολής αιτιολογηµένων αιτηµάτων των φορέων υ̟οδοχής, στα ο̟οία θα 
βεβαιώνεται η ύ̟αρξη των αναγκαίων ̟ιστώσεων.  
Με κοινή  α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια 
ε̟ιλογής των υ̟οψηφίων ̟ρος µετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λε̟τοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µετάταξης. 
Οι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν αίτηση, συνοδευόµενη α̟ό τα α̟αιτούµενα 
δικαιολογητικά, στις ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των φορέων ̟ροέλευσης, εντός 
α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την έκδοση της 
ανακοίνωσης. 
Οι ανωτέρω ∆ιευθύνσεις εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών συντάσσουν 
̟ίνακες συνδροµής κριτηρίων σε ειδικό λογισµικό του ΑΣΕΠ, τους ο̟οίους 
α̟οστέλλουν στους φορείς υ̟οδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π. 
Το Α.Σ.Ε.Π. εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε (15) ηµερών, κατ΄ αναλογική 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), ως 
ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και ∆ιάθεσης, µε βάση τους 
̟ίνακες συνδροµής κριτηρίων, τη µοριοδότηση και τις δηλώσεις ̟ροτίµησης 
των υ̟οψηφίων, τον ο̟οίο α̟οστέλλει στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών. 
Το Υ̟ουργείο Εσωτερικών α̟οστέλλει αµελλητί τον ̟ίνακα στους φορείς 
̟ροέλευσης και υ̟οδοχής.  
Για την ολοκλήρωση της µετάταξης α̟αιτείται η σύµφωνη γνώµη του 
αρµόδιου ̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης.  Η γνώµη του 
αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης α̟οστέλλεται εντός 
̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό τη λήψη του ̟ίνακα του ̟ροηγουµένου 
εδαφίου, στο φορέα υ̟οδοχής και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης του φορέα υ̟οδοχής, µε κοινο̟οίηση στο 
Υ̟ουργείο Εσωτερικών.   Εάν εντός της ̟ροθεσµίας των ̟έντε (5) ηµερών δεν 
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εκδοθεί σύµφωνη ή αρνητική γνώµη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του 
φορέα ̟ροέλευσης για την ολοκλήρωση της µετάταξης.  
Η α̟όφαση για τη µετάταξη εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος διορισµό όργανο 
του φορέα υ̟οδοχής, εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό τη λήψη ή την 
κατά τεκµήριο έκδοση της σύµφωνης γνώµης του φορέα ̟ροέλευσης.  Η 
α̟όφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του 
οικείου Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
 

2. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου µετατάσσεται βάσει του ̟αρόντος άρθρου τίθεται σε 
διαθεσιµότητα χρονικής διάρκειας ενός µηνός, αρχοµένης α̟ό την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ̟ράξης του Γενικού Γραµµατέα 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η διαθεσιµότητα ̟αύει αυτοδικαίως µε την 
̟άροδο του µηνός και ̟ρος τούτο εκδίδεται αµελλητί σχετική δια̟ιστωτική 
̟ράξη του αρµόδιου ̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα υ̟οδοχής. 
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία του ̟ροσω̟ικού βαρύνει 
το φορέα ̟ροέλευσης και µετά το ̟έρας της διαθεσιµότητας βαρύνει το φορέα 
υ̟οδοχής.  
Το ̟ροσω̟ικό αυτό, µετά το ̟έρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να 
χαρακτηρισθεί ως ̟λεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε 
καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιµότητας. 
 

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 (Α’143) αναστέλλεται 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος. 
 

4. Οι ανωτέρω µετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων της ̟αρ.1 του άρθρου 68 
του ν. 4002/2011 (Α’180), ως ισχύει. 
 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3870/2010 (Α’ 138) δεν ισχύουν για τις 
µετατάξεις του ̟αρόντος άρθρου. 
 

6. Οι µετατάξεις του ̟αρόντος άρθρου διενεργούνται κατά ̟αρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 
Άρθρο 31 

Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ∆ηµόσια Περιουσία  
 

1. Στο άρθρο 11 ν.2971/2001 (Α’ 285) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής : 
«3. Η διατήρηση και ̟αραχώρηση της χρήσης των τεχνικών έργων της 
̟αραγράφου 1 στα ο̟οία έχουν ̟ροστεθεί, ως οργανικό σύνολο, έργα για τα 
ο̟οία δεν υφίσταται άδεια της αρµόδιας Αρχής, µ̟ορεί να γίνει µε α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του καθ’ύλην αρµόδιου Υ̟ουργού, έναντι 
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ανταλλάγµατος, το ο̟οίο καθορίζεται µε την ίδια α̟όφαση, µε τις ακόλουθες 
̟ροϋ̟οθέσεις:  
α. Υ̟οβολή α̟ό το ̟αραχωρησιούχο ̟ρος την οικεία Κτηµατική Υ̟ηρεσία 
Τεχνικού Φακέλου, θεωρηµένου α̟ό την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
οικείας Περιφέρειας, στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται διάγραµµα α̟οτύ̟ωσης 
των υφιστάµενων έργων και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητά και 
λειτουργικότητά τους. 
β. Υ̟οβολή α̟ό το ̟αραχωρησιούχο ̟ρος την οικεία Κτηµατική Υ̟ηρεσία 
θεωρηµένου αντιγράφου της, κατά το άρθρο 3 της υ̟’αριθµ. 170545/2013 (Β’ 
2425) Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης, υ̟οβληθείσας δήλωσης υ̟αγωγής του 
έργου στις Πρότυ̟ες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις του άρθρου 8 ̟αρ.3 
ν.4014/2011. 
γ. Υ̟οβολή α̟ό τον ̟αραχωρησιούχο, εντός δύο µηνών α̟ό την έκδοση της 
̟ράξης ̟αραχώρησης, αιτήµατος νοµιµο̟οίησης των µη καλυ̟τόµενων α̟ό 
άδεια έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27. 
Η α̟όφαση ̟αραχώρησης ανακαλείται, αζηµίως για το ∆ηµόσιο, σε 
̟ερί̟τωση µη υ̟αγωγής του έργου σε καθεστώς Πρότυ̟ων Περιβαλλοντικών 
∆εσµεύσεων λόγω µη συνδροµής των κατά νόµο ̟ροϋ̟οθέσεων ή µη 
υ̟οβολής, εντός της τασσόµενης ̟ροθεσµίας των δύο µηνών, αίτησης 
νοµιµο̟οίησης των έργων ή µη έκδοσης α̟όφασης νοµιµο̟οίησης, λόγω µη 
συνδροµής των κατά νόµο ̟ροϋ̟οθέσεων.» 
 

2. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 12 ως ακολούθως:  
 «12. α. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραχώρηση, κατά τις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους, 
του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης ̟αραλίας θαλασσίου χώρου 
και ̟υθµένα για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλε̟ικοινωνιών, ενέργειας, 
ύδρευσης, α̟οχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών, ακόµα και στην 
̟ερί̟τωση ̟ου στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς 
άδεια ή καθ’ υ̟έρβαση αυτής.  
β. Στην υ̟οβαλλόµενη τεχνική µελέτη του ̟ρος κατασκευή έργου ̟ρέ̟ει να 
̟εριγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία τυχόν α̟αιτούµενης 
α̟οκατάστασής του, στην ̟ερί̟τωση ̟ου τα υφιστάµενα ̟αράνοµα έργα δεν 
νοµιµο̟οιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.». 
 
 

Άρθρο 32 
Ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 4182/2013 

 
1. Η ̟ερί̟τωση δ’ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4182/2013 

καταργείται. 
 

2. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013  αναδιατυ̟ώνεται ως εξής:  
 

«Άρθρο 3 
Α̟οδοχή ̟εριουσιών υ̟έρ του ∆ηµοσίου 
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1. Τις ̟εριουσίες υ̟έρ του ∆ηµοσίου α̟οδέχεται ή α̟ο̟οιείται ο Υ̟ουργός 
Οικονοµικών. Όταν έχει ̟ροηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική α̟όφαση εκδίδεται 
µετά την υ̟οβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του ̟ροϊσταµένου ∆.Ο.Υ. ή 
του ̟ροξένου, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η εκκαθάριση ενεργείται α̟ό τα όργανα 
αυτά. Περίληψη της ̟ράξης α̟οδοχής ή α̟ο̟οίησης, ̟ου ̟εριλαµβάνει κατά 
το δυνατόν λε̟τοµερή και ακριβή ̟εριγραφή των ̟εριουσιακών στοιχείων, 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ̟ράξη α̟οδοχής ε̟έχει, 
µετά τη δηµοσίευση της, θέση κληρονοµητηρίου υ̟έρ του ∆ηµοσίου κατά τις 
διατάξεις 1956, 1962 και 1963 ΑΚ. Η µεταβίβαση των κινητών ̟εριουσιακών 
στοιχείων ε̟έρχεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της ̟ράξης α̟οδοχής και των 
ακινήτων µε τη µεταγραφή της κατ` άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα. 
2. Το ∆ηµόσιο δεν µ̟ορεί να α̟ο̟οιηθεί κληρονοµία η ο̟οία έχει ε̟αχθεί σε 
αυτό εξ αδιαθέτου.  
3. Το ∆ηµόσιο θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟άντα την κληρονοµία µε το 
ευεργέτηµα της α̟ογραφής, µη ̟εριοριζόµενο σε ̟ροθεσµία για σύνταξη 
α̟ογραφής και µη στερούµενο σε καµιά ̟ερί̟τωση των ̟λεονεκτηµάτων του 
εξ α̟ογραφής κληρονόµου. 
 4. ∆ωρεές εν ζωή ̟εριουσιών ̟ου α̟οτελούνται α̟οκλειστικά α̟ό κινητά 
̟ράγµατα συνιστώνται και µε ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα 
κινητά αυτά ̟αραδόθηκαν στο ∆ηµόσιο. 
 5. Το ∆ηµόσιο δεν υ̟οχρεώνεται σε ̟αροχή ασφαλείας για εκτέλεση 
τασσόµενου σε ̟εριουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση ̟ου 
α̟αιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις η ̟αροχή ασφαλείας. 
 6. Κληροδοσίες υ̟έρ κοινωφελών σκο̟ών ̟ου εκτελούνται α̟ό τον 
κληρονόµο ή κληροδόχο ή ̟ρόσω̟α άλλα εκτός α̟ό το ∆ηµόσιο ή 
καταλεί̟ονται σε κοινωφελή ιδρύµατα, ανακοινώνονται α̟ό τον βεβαρηµένο 
στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών εντός τριών (3) µηνών α̟ό την α̟οδοχή της 
κληρονοµίας και εκκαθαρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος 
Κώδικα.». 
 

3. Στην ̟ερί̟τωση γ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4182/2013, τίθεται 
κόµµα µετά τη λέξη «α̟οκατασταθεί» και ̟ροστίθεται η φράση «καθώς και 
όσοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση». 
 

4. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 24 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για 
όλα τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε διαχείριση ακινήτων ̟εριουσιών η 
αρµόδια αρχή µ̟ορεί να ζητήσει τη συνδροµή της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ή της Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας ̟ου βρίσκεται το ακίνητο.» 
 

5. α. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/2013 αντικαθίστανται 
α̟ό µία νέα ̟αράγραφο ως εξής: «1. Η εκ̟οίηση ακινήτων διενεργείται α̟ό 
την Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤ.Α.∆.) Α.Ε. (Β’ 2779) µε εφαρµογή των 
διατάξεων ̟ου τη διέ̟ουν, ύστερα α̟ό εντολή του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η 
δε εκµίσθωσή τους α̟ό την αρµόδια Κτηµατική Υ̟ηρεσία εφαρµοζόµενων 
των διατάξεων των ̟αραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 24. Για τα θέµατα 
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ανοικοδόµησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της ̟εριουσίας 
εφαρµόζεται η ̟αρ. 4 του άρθρου 42.». 
β. Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4182/2013 αναριθµούνται σε 
̟αραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. 
 

6. Στην αρχή της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 37 οι λέξεις «Αν δεν ̟ροκύ̟τει το 
αρµόδιο Υ̟ουργείο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Αν το αρµόδιο εκ του 
σκο̟ού Υ̟ουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλο̟οίηση του έργου». 
 

7. Στο άρθρο 38 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 7 ως εξής: «Με α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα χορήγησης οικονοµικών 
βοηθηµάτων και βραβείων.». 
 

8. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 45 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν 
το αρµόδιο εκ του σκο̟ού Υ̟ουργείο δεν δύναται να αναλάβει την 
υλο̟οίηση του έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στην ̟αρ. 2 του άρθρου 37.». 
 

9. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εκ̟οίηση 
κινητών και ακινήτων και για την εκµίσθωση ακινήτων των ιδρυµάτων 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 42 του ̟αρόντος Κώδικα.» 
 

10. Στο τέλος του άρθρου 58 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 7 ως εξής: «7. Για τις 
συµβάσεις ̟ροµηθειών και ̟αροχής υ̟ηρεσιών ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα 
στην ̟αρ. 2 του άρθρου 48.». 
 

11. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο ̟ροϋ̟ολογισµός και ο α̟ολογισµός των εσόδων και εξόδων των 
ιδρυµάτων, καθώς και ισολογισµός τους συντάσσονται µε βάση τις ρυθµίσεις 
του ̟ροεδρικού διατάγµατος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 73.». 
 
 

Άρθρο 33 
Ρυθµίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και  

τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του ν.3091/2002,  
του ν.2065/1992 και του ν.2778/1999 

 
1. Στο άρθρο 15 του ν.3091/2002 (Α’ 330), ό̟ου γίνεται αναφορά στις διατάξεις 

των ̟αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α`), αντικαθίσταται α̟ό 1.1.2014 
µε αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4172/2013. 

 
2. α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟αρ.2 του άρθρου 15 του ν 3091/2002  

διαγράφονται οι λέξεις : «ή ̟ου εκµισθώνουν σε ναυτιλιακές ε̟ιχειρήσεις της 
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης α̟οκλειστικά ως γραφεία  ή α̟οθήκες για την κάλυψη 
των λειτουργικών τους αναγκών» και ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
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«Ε̟ίσης, εταιρείες για τα ακίνητα ̟ου εκµισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες 
του α.ν. 89/1967 (Α’  132) α̟οκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων 
τους ή α̟οθηκών τους. » 
 
β. Η διάταξη της ̟αραγράφου αυτής ισχύει α̟ό  1η Ιανουαρίου 2010.». 
 

3. Η ̟ερί̟τωση ζ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«ζ) Ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες 
συλλογικών ε̟ενδύσεων σε ακίνητη ̟εριουσία και ανώνυµες εταιρείες 
ε̟ενδύσεων σε ακίνητη ̟εριουσία (ΑΕΕΑΠ), οι ο̟οίες συνιστούν εταιρείες 
συλλογικών ε̟ενδύσεων σε ακίνητη ̟εριουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών 
εταιρείες του άρθρου 22 ̟αρ. 3 ̟ερ. δ’ και ε’  του ν. 2778/1999, ̟ου 
ε̟ο̟τεύονται, α̟ό αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών 
των ο̟οίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε µη συνεργάσιµα κράτη, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος.» 

4. α. Στο τέταρτο α̟ό το τέλος εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 
3091/2002, µετά τη λέξη «κατέχουν» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή διαχειρίζονται» 
και µετά τις λέξεις «εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «εταιρείες διαχείρισης και ̟αροχής συµβουλευτικών 
υ̟ηρεσιών ε̟ί κεφαλαίων και αµοιβαίων κεφαλαίων,»   

β. Στο τρίτο α̟ό το τέλος εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 
3091/2002, ό̟ως ισχύει, οι λέξεις «ανήκει σε» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«κατέχει ή διαχειρίζεται». 

5. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης ε) της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 15 του 
ν.3091/2002, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση στ’, ως εξής:  
 
«στ) Ανώνυµες εταιρείες, µε ανώνυµες ή ονοµαστικές µετοχές, εφόσον το 
σύνολο των µετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι µετοχές των ο̟οίων 
βρίσκονται σε δια̟ραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.»  
 

6. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, ό̟ως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση της ̟αραγράφου 1 εταιρείες ̟ου έχουν 
την έδρα τους, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόµενες στην ̟αράγραφο 3 
υ̟ό στοιχεία α’, β’ και γ’ ̟ερι̟τώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν 
βρίσκεται σε κράτη µη συνεργάσιµα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τα 
κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.» 
 

7. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου  20 του ν. 2065/1992 ̟ροστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:  



58 
 

«Ε̟ίσης, εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση ανα̟ροσαρµογής της 
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου και οι ανώνυµες εταιρείες ε̟ενδύσεων σε 
ακίνητη ̟εριουσία.» 
 

8. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. ν. 2778/1999 ̟ροστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:   
 
«Κατά τον υ̟ολογισµό του ̟αρα̟άνω φόρου δε λαµβάνονται υ̟όψη τα 
ακίνητα ̟ου κατέχουν άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του 
άρθρου 22 ̟αρ. 3 ̟ερ. δ’ και ε’ του ̟αρόντος νόµου, εφόσον αυτά 
αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστάσεις ε̟ενδύσεων τους.» 
 

9. Στο τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 και στο τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου  3 
του άρθρου 31 του ν.2778/1999 διαγράφονται αντίστοιχα οι λέξεις «των 
άρθρων 12 και 54» και «των άρθρων 113 και 116».   

 
10. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 

διαγράφονται οι λέξεις  «της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 
31» «̟ου κυρώθηκε µε το ν.2238/1994 (Α’ 151).».   

 
 

Άρθρο 34 
Οργανωτικά θέµατα  Ε.Ε.Ε.Π. 

 
1. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α 38), αντικαθίσταται ως 

εξής:  
 «3. Η Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ο̟τείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συγκροτείται 
α̟ό εννέα µέλη, ̟ου διορίζονται α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών και είναι 
̟ρόσω̟α αναγνωρισµένου κύρους, διακρίνονται για την ε̟ιστηµονική τους 
κατάρτιση και την ε̟αγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν 
εξειδικευµένη εµ̟ειρία σε θέµατα της αρµοδιότητας ̟ου τους ανατίθεται. Η 
θητεία του Προέδρου και των υ̟όλοι̟ων µελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής 
και µ̟ορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. 
διορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ύστερα α̟ό γνώµη της 
Ε̟ιτρο̟ής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των µελών της 
Ε.Ε.Ε.Π. ̟λην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήµισυ ανά διετία. Με την 
α̟όφαση διορισµού της Ε.Ε.Ε.Π. ̟ου εκδίδεται για ̟ρώτη φορά καθορίζονται 
τα µέλη για τα ο̟οία η θητεία είναι διετής. Τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί 
τους και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού, α̟αγορεύεται να είναι εταίροι, 
µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υ̟άλληλοι, τεχνικοί ή 
άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε ε̟ιχείρηση ̟ου ανα̟τύσσει δραστηριότητα 
στον τοµέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών ̟αιγνίων. Τα ανωτέρω 
α̟οτελούν κώλυµα διορισµού ή λόγο ̟αύσης µέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Ε̟ίσης, τα 
µέλη της Ε.Ε.Ε.Π. α̟αγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και 
̟έντε (5) έτη µετά τη λήξη της να ̟αρέχουν, µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, 
υ̟ηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε ο̟οιαδή̟οτε έννοµη σχέση, σε ελεγχόµενο 
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α̟ό την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών, ̟αύει η θητεία των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. ̟ου ̟αραβαίνουν τις 
διατάξεις των ̟ροηγουµένων εδαφίων και τους ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο, ίσο µε 
το δεκα̟λάσιο των συνολικών α̟οδοχών ̟ου έλαβαν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. 
 
3Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η 
άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η κατ’ 
ε̟άγγελµα άσκηση καθηκόντων σε ο̟οιαδή̟οτε θέση στο ∆ηµόσιο, σε 
Ν.Π.∆.∆. και σε νοµικά ̟ρόσω̟α του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατ' 
εξαίρεση ε̟ιτρέ̟εται, η άσκηση καθηκόντων µέλους διδακτικού ̟ροσω̟ικού 
Α.Ε.Ι. και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο διορισµός µέλους το 
ο̟οίο α̟ουσίασε αδικαιολόγητα α̟ό τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της 
Ε̟ιτρο̟ής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υ̟όλοι̟ο της θητείας του 
διορίζεται νέο µέλος 
 
3Β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ̟λήρους και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης 
και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν ε̟ιτρέ̟εται να ασκεί άλλο 
ε̟άγγελµα ή λειτούργηµα. Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου ορίζεται εκ των 
εννέα ως άνω µελών α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, εκ̟ροσω̟εί την 
Ε̟ιτρο̟ή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρµοδιότητα 
και ε̟ο̟τεία της λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής και ̟ροεδρεύει της Ε̟ιτρο̟ής 
την ο̟οία συγκαλεί ό̟οτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε 
µήνα για τη λήψη α̟οφάσεων ε̟ί των θεµάτων της αρµοδιότητάς της. Η 
ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται α̟ό τον Πρόεδρο, ο ο̟οίος ορίζει και τον 
τό̟ο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι α̟οζηµιούµενες συνεδριάσεις δεν 
ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβούν, κατά µέσο όρο ετησίως, τις δύο εβδοµαδιαίως. 
Συνεδριάσεις ̟έραν των ̟αρα̟άνω ορίων δεν α̟οζηµιώνονται. Με α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται ο αριθµός των 
α̟οζηµιούµενων συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λε̟τοµέρειες 
εφαρµογής της ρύθµισης, ως ̟ρος την κατανοµή κατ’ έτος ή άλλα θέµατα. 
Μέχρι την έκδοση της α̟όφασης αυτής δεν θίγονται οι διατάξεις της 
58245/1701/2011 (ΥΟ∆∆ 464) Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών.  
 
3Γ. Α̟ό τις αναστολές, τους ̟εριορισµούς και τις α̟αγορεύσεις της 
̟αραγράφου αυτής εξαιρείται η συµµετοχή στην Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου 
της ̟αραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α’ 180).». 
 

2. Στο τέλος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 16 του 
ν.3229/2004 (Α΄ 38), µετά οι λέξεις «και Ν.Π.Ι.∆» αντικαθίστανται α̟ό τις 
λέξεις «,Ν.Π.Ι.∆., Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι ̟ου υ̟ηρετούν σε αυτά µε 
σχέση έµµισθης εντολής». 
 

3. Η ̟αράγραφος 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) καταργείται. 
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4. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 23 του 
ν.4141/2013 (Α 81) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Οι δικηγόροι ̟ου υ̟ηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. µε σχέση έµµισθης εντολής 
̟ροσλαµβάνονται µετά α̟ό δηµόσια ανακοίνωση και ε̟ιλογή, η ο̟οία 
διενεργείται α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται µε α̟όφαση της Ε.Ε.Ε.Π.». 

 
5. Το άρθρο 27 του ν. 4002/2011 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

α. Το ̟εριεχόµενο του άρθρου 27 αναριθµείται σε ̟αρ. 1. 
β. Προστίθεται ̟αράγραφος 2 ως εξής:  
«2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών ̟ράξεων σε εφαρµογή της κάθε 
είδους κείµενης νοµοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. µ̟ορεί, µε α̟όφασή της, να ορίζει τα 
δικαιολογητικά ̟ου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε υ̟εύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου. Με την ίδια α̟όφαση ορίζεται ο τρό̟ος και το είδος του 
ελέγχου της ακρίβειας του ̟εριεχοµένου των δηλώσεων αυτών.» 
 

6. Στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 9 ως εξής: 
«9. Η Ε.Ε.Ε.Π., µε α̟όφασή της, µ̟ορεί να αναθέτει την υ̟οστήριξη και 
διεκ̟εραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υ̟οθέσεων ή/και τη ̟αροχή 
συµβουλών και γνωµοδοτήσεων σε εξειδικευµένους δικηγόρους στον Άρειο 
Πάγο, των ο̟οίων η αµοιβή συµφωνείται κατά υ̟όθεση ή  οµάδα υ̟οθέσεων, 
κατά γνωµοδότηση.». 
 

7. α. Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της υ̟ο̟ερί̟τωσης δδ’ της ̟ερί̟τωσης β’ της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Για το υ̟ηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και µέχρι την α̟όκτηση ιδίων 
µεταφορικών µέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. µ̟ορεί να χρησιµο̟οιεί µέσα δηµόσιας ή 
ιδιωτικής χρήσης κατά δωρεάν ̟αραχώρηση της χρήσης, εφόσον 
ε̟ιβαρύνεται α̟οκλειστικά και µόνο µε το κόστος των καυσίµων». 
β. Στην ̟αρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ιδ ως 
εξής:  
«ιδ. Τα θέµατα του χρόνου λειτουργίας των ε̟ιχειρήσεων καζίνο εντός του 
έτους και του ωραρίου, καθώς και ο τρό̟ος και οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ιστο̟οίησης 
των µε κάθε σχέση α̟ασχολουµένων ή συνεργαζοµένων µε τις ε̟ιχειρήσεις 
καζίνο.». 

8. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 2, 2α και 3 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 α̟ό 
την ηµεροµηνία ισχύος τους, εφαρµόζονται σε όλους τους ̟αρόχους 
υ̟ηρεσιών τυχερών ̟αιγνίων. 
 

9. α. Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2206/1994 
(Α’ 62), ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Α̟ό την έναρξη ισχύος της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), τα θέµατα ̟ου 
καθορίζονται µε τις α̟οφάσεις αυτές ρυθµίζονται ή/και τρο̟ο̟οιούνται µε 
α̟όφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της». 
β. Η ̟αρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με 

α̟όφαση του Υ̟ουργού Προστασίας του Πολίτη και ∆ηµόσιας Τάξης 
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ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της 

δηµόσιας τάξης.».  

γ. Οι α̟οφάσεις ̟ου έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου 
αυτού, κατ' εξουσιοδότηση της ̟αρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, 
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση του Κανονισµού ∆ιεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 ή της 
̟αραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011. Η υ̟’ αριθ. 1036/22.06.1995 
(Β’ 549) α̟όφαση των Υ̟ουργών Τουρισµού και ∆ηµόσιας Τάξης συνεχίζει να 
ισχύει σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων ελέγχου τήρησης της δηµόσιας τάξης, 
έως ότου τρο̟ο̟οιηθεί η αντικατασταθεί σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 6 του 
άρθρου 3 του ν. 2206/1994, ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε το νόµο αυτό. 
δ. Οι ̟αράγραφοι 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 3 του ν.2206/1994 
καταργούνται α̟ό 1.01.2014. 
 

10. Η ισχύς της διάταξης της ̟αρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 ̟αρατείνεται 
για διάστηµα έξι µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, κατά 
̟αρέκκλιση της ̟αρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54). 
 

Άρθρο 35 
Θέµατα ε̟ο̟τείας και ελέγχου τυχερών ̟αιγνίων 

 
1. Στο ενδέκατο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 3Α του άρθρου 28 

του ν.4002/2011 (Α 180) µετά τις λέξεις «συλλογικών οργάνων» τίθενται οι 
λέξεις «οργάνων, οµάδων εργασίας και ε̟ιτρο̟ών» και µετά τις λέξεις 
«ιδιωτικού δικαίου» ̟ροστίθενται οι λέξεις «και της ιδιωτικής οικονοµίας και 
δεν διαχειρίζεται δηµόσια χρήµατα.». 
 

2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 3Α του άρθρου 
28 του ν.4002/2011 µετά τις λέξεις «Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχου» ̟ροστίθενται οι 
λέξεις «έχει δικό της ΑΦΜ και». 

 
3. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο ̟έµ̟το εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ’ της 

̟αραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 αντικαθίστανται α̟ό εδάφια 
ως εξής:  
«Ο ̟ροϋ̟ολογισµός και οι δα̟άνες εκτελούνται µε α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 
α̟ό τις υ̟ηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι ο̟οίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και 
τρα̟εζικούς λογαριασµούς, εφόσον η Ε̟ιτρο̟ή δεν έχει αυτόνοµη 
οικονοµική και λογιστική υ̟οστήριξη. Οι συµβάσεις της Ε̟ιτρο̟ής δεν είναι 
δηµόσιες συµβάσεις και α̟οφασίζονται και συνά̟τονται α̟ό αυτήν, εφόσον 
υφίσταται σχετική ̟ίστωση στον ̟ροϋ̟ολογισµό της, εκτελούνται δε για 
λογαριασµό της α̟ό τις υ̟ηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον η Ε̟ιτρο̟ή δεν 
διαθέτει δική της αντίστοιχη υ̟οδοµή. Η Ε̟ιτρο̟ή, όταν χρησιµο̟οιεί 
υ̟ηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., καταβάλλει σε αυτήν το κόστος των υ̟ηρεσιών 
αυτών».» 
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4. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου µ̟ορούν να 
συµµετέχουν µέλη διδακτικού ̟ροσω̟ικού Α.Ε.I. ̟λήρους α̟ασχόλησης, ̟ου 
δεν ̟ροέρχονται α̟ό την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα µέλη αυτά της Τριµελούς Ε̟ιτρο̟ής 
Ελέγχου, α̟αγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και ̟έντε 
(5) έτη µετά τη λήξη της να ̟αρέχουν, µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, υ̟ηρεσία µε 
έµµισθη εντολή ή µε ο̟οιαδή̟οτε έννοµη σχέση, στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟αύει η θητεία των µελών της 
Τριµελούς Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου ̟ου ̟αραβαίνουν τις διατάξεις των 
̟ροηγουµένων εδαφίων και τους ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο, ίσο µε το δεκα̟λάσιο 
των συνολικών α̟οδοχών ̟ου έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.».  
 

5. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4141/2013 (Α’ 81), 
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Α̟ό τον ̟ρώτο ̟ροϋ̟ολογισµό της Ε̟ιτρο̟ής, καλύ̟τονται ενδεχόµενες 
δα̟άνες α̟ό την ηµεροµηνία ορισµού της Ε̟ιτρο̟ής, σύµφωνα µε τα 
̟αρα̟άνω.». 

 

6. Η εφαρµογή της ̟αρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) για όσους 
εµ̟ί̟τουν στο άρθρο 53 του ν. 4002/2011, αναστέλλεται για µεταβατικό 
διάστηµα α̟ό την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α' 253), 
µη θιγοµένης της εφαρµογής λοι̟ών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα η φορολογία των ̟αικτών εξακολουθεί να διέ̟εται α̟ό τις 
διατάξεις ̟ου ίσχυαν ̟ριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. 
4209/2013. 
 

Άρθρο 36  
Θέµατα οικοδοµικών συνεταιρισµών 

 
1. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 17 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) 

αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι συνεταιρισµοί φαρµακο̟οιών διέ̟ονται και 
α̟ό την ισχύουσα για αυτούς νοµοθεσία.». 
 

2. Το έκτο εδάφιο της ̟αρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), 
αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της ̟ράξης του Ειρηνοδίκη και εντός 
̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, αφότου έλαβαν γνώση της δηµοσίευσης της 
̟ράξης, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και ο̟οιοσδή̟οτε 
υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µ̟ορεί 
να ασκήσει ανακο̟ή, η ο̟οία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του 
συνεταιρισµού και δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.».  
 

3. Στην ̟αράγραφο 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249),  
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε ̟ερί̟τωση µη συµµορφώσεως των 
οικοδοµικών συνεταιρισµών στην εναρµόνιση των καταστατικών τους εντός 
της ως άνω ̟ροθεσµίας, ο συνεταιρισµός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση 
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αναγνωρίζεται µε ̟ράξη του Ειρηνοδίκη, µετά α̟ό αίτηση των οργάνων 
διοίκησης του συνεταιρισµού και ο̟οιοσδή̟οτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται 
σε κίνδυνο ή της ε̟ο̟τεύουσας αρχής τα έννοµα συµφέροντά του και τα 
α̟οτελέσµατά της ανατρέχουν στο χρόνο ̟αρόδου της ̟ροθεσµίας 
εναρµόνισης του καταστατικού. Η ̟ράξη του ειρηνοδίκη καταχωρείται στο 
µητρώο της ̟αρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987 (Α’ 196) και κοινο̟οιείται 
άµεσα στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζεται 
αναλόγως το τρίτο εδάφιο της ̟αρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987.». 
 

4. Η ̟ροθεσµία της ̟αρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011,  
̟αρατείνεται α̟ό τότε ̟ου έληξε για 12 µήνες. Αιτήσεις ̟ου έγιναν µετά τη 
λήξη της ανωτέρω ̟ροθεσµίας ̟ριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
θεωρούνται εµ̟ρόθεσµες. Αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική ̟ράξη του 
Ειρηνοδίκη, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και ο̟οιοσδή̟οτε 
υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µ̟ορεί 
να υ̟οβάλει αρµοδίως όµοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο. 
 

Άρθρο 37 
Ρυθµίσεις καταβολής α̟οδοχών 

 
1. α. Η ̟ερί̟τωση ii της ̟αραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν. 

3845/2010 (Α΄ 65) αντικαθίσταται ως εξής: 
 «ii) Ως ̟ρος τα νοµικά ̟ρόσω̟α: για όσο διάστηµα ̟αρατηρείται 
̟αρέκκλιση α̟ό τη διαδικασία ̟ληρωµής µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών η ε̟ιχορήγηση ή α̟όδοση ̟όρων ή 
ο̟οιασδή̟οτε µορφής ενίσχυση α̟ό τον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό. Στην 
̟ερί̟τωση των ΟΤΑ, ε̟έρχεται ̟αρακράτηση µέρους ή συνόλου α̟ό το 
̟οσό των δικαιούµενων ̟όρων (ΚΑΠ-ε̟ιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή 
εγκρίσεων ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου και 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου.  
Ε̟ι̟ροσθέτως, για τις ∆ΕΚΟ και τα ΝΠΙ∆ του Κεφαλαίου Α του ν. 
3429/2005, καθώς και για τα ΝΠ∆∆, για όσο διάστηµα ̟αρατηρείται η 
ανωτέρω ̟αρέκκλιση, ε̟ι̟λέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των 
αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η ε̟ί δίµηνο µη 
συµµόρφωση και η εξακολούθηση ̟αρέκκλισης α̟ό τη διαδικασία ̟ληρωµής 
µέσω ΕΑΠ ̟ου δια̟ιστώνεται α̟ό τον αρµόδιο κάθε φορά φορέα ε̟ιφέρει 
την αυτοδίκαιη ̟αύση της θητείας των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
β. Προστίθεται ̟ερί̟τωση iii στο 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 
(Α΄ 65), σύµφωνα µε την ο̟οία: 
«iii) Ειδικά για όσους φορείς υ̟άγονται για ̟ρώτη φορά στην υ̟οχρέωση 
α̟ογραφής του ̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού τους, αναστέλλονται οι κυρώσεις 
της ̟ερί̟τωσης ii της ̟αραγράφου ιδ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, 
ό̟ως ισχύει, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών α̟ό την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώ̟ινου 
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∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.». 
 

2. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) 
̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Για το ̟ροσω̟ικό των Νοµικών Προσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) οι 
µετακινήσεις ̟ραγµατο̟οιούνται µετά α̟ό έγκριση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή του εξουσιοδοτηµένου α̟ό αυτό οργάνου.». 
 

3. α. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 (Α’ 90), ό̟ως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 «4. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ 
Α.Ε.), ̟ου βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Πα̟ανδρέου και 
Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη και ε̟ιχορηγείται α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δα̟άνες µισθοδοσίας του 
̟ροσω̟ικού του και για λειτουργικές εν γένει δα̟άνες αυτού χωρίς του 
̟εραιτέρω ενίσχυση του ̟ροϋ̟ολογισµού της α̟ό τον κρατικό 
̟ροϋ̟ολογισµό, καθώς και α̟ό τον τακτικό ̟ροϋ̟ολογισµό των Υ̟ουργείων 
Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και α̟ό τη Γενική Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς ή κάθε άλλο αρµόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευµένων 
̟ρογραµµάτων.». 

β. Η ισχύς της ̟αραγράφου αυτής αρχίζει α̟ό 1.1.2013. 

 
Άρθρο 38 

Ρυθµίσεις σχετικά µε  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ορκωτούς εκτιµητές  

 

1. Ε̟ί των ̟ροσώ̟ων ̟ου διετέλεσαν ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, Πρόεδροι και 
µέλη του ∆.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, ̟ου αναφέρονται στην 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4038/2012 α̟ό την 1.1.2010 µέχρι και τη 
λύση τους και τον διορισµό των εκκαθαριστών, δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), ό̟ως ισχύουν, και 
ο̟οιεσδή̟οτε άλλες διατάξεις νόµων, ̟ου ̟ροβλέ̟ουν ̟ροσω̟ική και 
αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών ̟ροσώ̟ων µε νοµικά ̟ρόσω̟α ή ̟ροσω̟ική 
κράτηση ή άλλα µέτρα διοικητικού καταναγκασµού για τη µη καταβολή α̟ό 
τις ανωτέρω εταιρίες ̟άσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασµών, 
̟ροσαυξήσεων και ̟ροστίµων ̟ρος το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆., 
συµ̟εριλαµβανοµένων των οφειλόµενων στο Ι.Κ.Α. και σε όλους εν γένει τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου ̟ου αυτά 
βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν α̟αιτητά. Πράξεις και µέτρα καταλογισµού και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης ̟ου έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Τα 
̟ρόσω̟α του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρούσης δεν διώκονται ̟οινικά για 
αδικήµατα, των ο̟οίων η αντικειµενική υ̟όσταση συνίσταται στη µη 
καταβολή α̟ό τις ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υ̟έρ του 
ΙΚΑ και όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του 
χρόνου ̟ου αυτές κατέστησαν α̟αιτητές, καθώς και στη µη καταβολή των 
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̟άσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασµών, ̟ροσαυξήσεων και 
̟ροστίµων ̟ρος το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης 
αυτών. Το αξιό̟οινο των ανωτέρω αδικηµάτων των εν λόγω ̟ροσώ̟ων 
εξαλείφεται και ̟αύει η ̟οινική δίωξη. 
 

2. Το άρθρο 8 του ν. 4173/2013 (Α' 165) τρο̟ο̟οιείται α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, ως 
εξής: 
«Στην ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.4173/2013 
διαγράφονται οι λέξεις «̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του για έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση».» 
 

3. Στο άρθρο 4Α της υ̟’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 κοινής α̟όφασης του 
Υφυ̟ουργού στον Πρωθυ̟ουργό και του Υ̟ουργού Οικονοµικών (Β΄ 1414), 
α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, ̟ροστίθενται ̟αράγραφος 7, ως εξής: 
«7. α. Ο ειδικός διαχειριστής υ̟έχει αστική, ̟οινική ή άλλη ευθύνη έναντι του 
∆ηµοσίου για κάθε ζηµιά, την ο̟οία ̟ροξένησε σε αυτό α̟ό δόλο ή βαρεία 
αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο ̟λαίσιο της ειδικής 
διαχείρισης.  
β. Ο ειδικός διαχειριστής δεν υ̟έχει, αστική, ̟οινική ή άλλη ευθύνη, έναντι 
τρίτων για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις ̟ου αφορούν στην ειδική διαχείριση. Για 
τις ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις του, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων ̟ου του 
έχουν ανατεθεί, ενάγεται και ενέχεται σε α̟οζηµίωση το ∆ηµόσιο. Οι 
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται µε ̟αθητικώς νοµιµο̟οιούµενο το ∆ηµόσιο.». 
 

4. Στο τέλος του άρθρου ̟ρώτου του ν.1822/1988 (Α’ 272), ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.3066/2002 (Α’ 
252), ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η ε̟ο̟τεία της εταιρίας ασκείται α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, 
καταργούµενης κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης ̟ου ρυθµίζει 
διαφορετικά το ίδιο θέµα.». 
 

5. Η ̟αράγραφος Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), 
τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α. Η υ̟ο̟αράγραφος Γ2 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 
4152/2013, τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
αα) Το τρίτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την 
εγγραφή στο µητρώο ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι 
διατάξεις ̟ερί α̟ασχόλησης συνταξιούχου σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 
3863/2010 και να ̟ροσκοµίζονται τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα.». 
ββ) Η υ̟ο̟ερί̟τωση γ της ̟ερί̟τωσης 2 διαγράφεται. 
γγ) Η υ̟ο̟ερί̟τωση ε της ̟ερί̟τωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Βεβαίωση 
µε υ̟ογραφή και σφραγίδα ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή ή δελτία ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών µε αιτιολογία την εκ̟όνηση εκτιµήσεων ή εκθέσεις εκτίµησης 
υ̟ογεγραµµένες α̟ό τον ενδιαφερόµενο κατά τα τελευταία δύο έτη.». 
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δδ) Στο τέλος του στοιχείου αα της υ̟ο̟ερί̟τωσης στ της ̟ερί̟τωσης 2 
̟ροστίθενται λέξεις ως εξής: «ή α̟ό εκτιµητικό µη κερδοσκο̟ικό οργανισµό 
µε διεθνή ή ευρω̟αϊκή αναγνώριση». 
 
β. Η υ̟ο̟αράγραφος Γ3 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 
4152/2013, τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
α) Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Ο ενδιαφερόµενος υ̟οβάλλει σχετική αίτηση στην Αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή, συνοδευόµενη α̟ό τα δικαιολογητικά των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α΄, β’, δ’ 
και ε΄ της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Γ.2. του ̟αρόντος νόµου.» 
 
β) Η υ̟ο̟ερί̟τωση β’ της ̟ερί̟τωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«β. ∆ύο εκ̟ρόσω̟οι διεθνώς αναγνωρισµένων εκτιµητικών οργανισµών ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται στην Ελλάδα µε τους ανα̟ληρωτές τους µε α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Οικονοµικών µετά α̟ό ̟ρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εκτιµητικής.». 
γγ) Στο τρίτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 διαγράφονται οι λέξεις «και τα θέµατα 
των εξετάσεων». 
 
γ. Οι ̟ερι̟τώσεις β’ έως και στ’ της υ̟ο̟αραγράφου Γ4 της ̟αραγράφου Γ 
του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίστανται ως εξής: 
«β) µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξο̟λισµός 
γ) ε̟ιχειρήσεις και άυλα αγαθά 
δ) Κινητά κάθε είδους.». 
 
δ. Στην υ̟ο̟αράγραφο Γ7 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 
4152/2013, οι λέξεις «στο άρθρο 41» αντικαθίστανται  α̟ό τις λέξεις «στην 
υ̟ο̟αράγραφο Γ8». 
 

Άρθρο 39 
∆ια̟ίστευση των Κ.Τ.Ε.Ο. 

 
1. Το σηµείο ζ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 

(Α΄268), ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«ζ. ∆ια̟ίστευση του Κ.Τ.Ε.Ο. ως ̟ρος τον ̟εριοδικό και εκούσιο τεχνικό 
έλεγχο α̟ό την αυτοτελή λειτουργική µονάδα «Εθνικό Σύστηµα 
∆ια̟ίστευσης – Ε.ΣΥ.∆.» του ν.̟.ι.δ. «Εθνικό Σύστηµα Υ̟οδοµών Ποιότητας – 
Ε.Σ.Υ.Π.» ή άλλο ισότιµο φορέα δια̟ίστευσης κράτους – µέλους της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.». 
 

2. Τα σηµεία η, θ και ι του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄268), ό̟ως 
ισχύει, καταργούνται. 
 

3. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001, ό̟ως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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«4. Τα ∆ηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. δια̟ιστεύονται ως ̟ρος τον ̟εριοδικό και εκούσιο 
τεχνικό έλεγχο α̟ό την αυτοτελή λειτουργική µονάδα «Εθνικό Σύστηµα 
∆ια̟ίστευσης – Ε.ΣΥ.∆.» του ν.̟.ι.δ. «Εθνικό Σύστηµα Υ̟οδοµών Ποιότητας – 
Ε.Σ.Υ.Π.» ή άλλο ισότιµο φορέα δια̟ίστευσης κράτους – µέλους της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.» 
 

4. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν.2963/2001, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 5, ως εξής: 
«5. Η ̟αρα̟άνω δια̟ίστευση τόσο των Ιδιωτικών όσο και των ∆ηµόσιων 
Κ.Τ.Ε.Ο. θα ̟ρέ̟ει να έχει συντελεστεί το αργότερο εντός έξι (6) µηνών α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος. Μετά την ̟αρέλευση του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος τα Κ.Τ.Ε.Ο. α̟αγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους 
και να εκδίδουν ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου µέχρι την δια̟ίστευση τους. Εντός 
του ίδιου χρονικού διαστήµατος, είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας 
Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. και ̟ριν τη ∆ια̟ίστευση του, εφόσον κατά την έκδοση της, 
έχει υ̟οβάλλει αίτηση για ∆ια̟ίστευση στον αρµόδιο φορέα. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή το Πιστο̟οιητικό ∆ια̟ίστευσης υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά στην 
αρµόδια Υ̟ηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο εντός έξι (6) 
µηνών α̟ό την έκδοση της, άλλως η άδεια λειτουργίας ̟αύει να ισχύει 
αυτοδικαίως.»  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 
Άρθρο 40  

Συµ̟λήρωση διατάξεων  
στο ̟ρώτο κεφάλαιο του ν.4174/2013 

 
1.     Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «βεβαίωσης».  

 
2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1.Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα: 
α. Φόρο Εισοδήµατος 
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 
δ. Φόρο Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών 
α̟ό Τυχερά Παίγνια 
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις ̟ου αναφέρονται στο 
Παράρτηµα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική 
κύρωση για τη βεβαίωση ή είσ̟ραξη των ο̟οίων, κατά την έναρξη ισχύος του 
Κώδικα, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών 
των ̟ερι̟τώσεων α’ και β’.  
στ. Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι ο̟οίοι ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον 
Κώδικα.» 
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3. Στην ̟ερί̟τωση δ’ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«ανεξαρτήτως νοµικής ̟ροσω̟ικότητας».  
 

4. Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ε’ ως εξής και 
αναριθµούνται οι ̟ερι̟τώσεις ε’, στ’, ζ’ και η’ σε στ’, ζ’, η’ και θ’:  
«ε) ως «νόµιµη ̟ροθεσµία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστηµα εντός 
του ο̟οίου καταβάλλονται οι φόροι και τα ̟ρόστιµα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο 
νόµο ̟ου ε̟ιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις του Κώδικα 
και µετά την ̟αρέλευση του ο̟οίου οι φόροι και τα ̟ρόστιµα καθίστανται 
ληξι̟ρόθεσµα·» 
 

5. O τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση 
υ̟ογραφής».   
 

6. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι 
λέξεις «τα ο̟οία δεν µ̟ορούν να µεταβιβάσουν ̟εραιτέρω τις αρµοδιότητες 
της ̟αρούσας ̟αραγράφου» και στο τέλος της ίδιας ̟αραγράφου 
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  

 

«E̟ίσης, δύναται, µε α̟όφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό 
του όργανο να υ̟ογράφει, µε εντολή του, ̟ράξεις ή άλλα έγγραφα της 
αρµοδιότητάς του.» 
 

7. Στη δεύτερη ̟αράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη 
«αρµοδιότητας» διαγράφεται η λέξη «και» και µετά α̟ό τη λέξη 
«καθήκοντος» ̟ροστίθενται οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υ̟ογραφής».  
 

8. Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Η κοινο̟οίηση ̟ράξεων ̟ου εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η 
Φορολογική ∆ιοίκηση ̟ρος φορολογούµενο ή άλλο ̟ρόσω̟ο, γίνεται 
εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 

 
2. Εάν η ̟ράξη αφορά φυσικό ̟ρόσω̟ο, η κοινο̟οίηση συντελείται εφόσον: 
α) κοινο̟οιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 

3979/2011 ή στο λογαριασµό του εν λόγω ̟ροσώ̟ου ή του νοµίµου 
αντι̟ροσώ̟ου του ή του φορολογικού εκ̟ροσώ̟ου του στο 
̟ληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, την ο̟οία 
ακολουθεί ηλεκτρονική ειδο̟οίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, 

β)   α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα 
ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας ή ε̟αγγελµατικής εγκατάστασης  
του εν λόγω ̟ροσώ̟ου, ή  

γ)    ε̟ιδοθεί στο εν λόγω ̟ρόσω̟ο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ε̟ίδοση µε 
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άλλον τρό̟ο. Η κοινο̟οίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας, κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον 
γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση 
κατοικίας ή ε̟αγγελµατικής εγκατάστασης  του εν λόγω ̟ροσώ̟ου. 

3. Εάν η ̟ράξη αφορά νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, η κοινο̟οίηση 
συντελείται εφόσον: 
α) κοινο̟οιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 

3979/2011 ή στο λογαριασµό του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής 
οντότητας ή του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου ή του φορολογικού εκ̟ροσώ̟ου 
τους στο ̟ληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, την 
ο̟οία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδο̟οίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ή 

β) ̟αραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της 
νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υ̟ογεγραµµένη α̟όδειξη 
̟αραλαβής α̟ό υ̟άλληλο ή  νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του νοµικού 
̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας, ή 

γ) α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα 
ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού 
̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας, ή 

δ)    ε̟ιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο 
εφόσον δεν είναι δυνατή η ε̟ίδοση µε άλλον τρό̟ο.  Η κοινο̟οίηση 
σύµφωνα µε  τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας κατά το 
̟ροηγούµενο εδάφιο,  θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία 
δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της 
εγκατάστασης του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας ή της 
κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική ∆ιοίκηση 
νόµιµου ή φορολογικού εκ̟ροσώ̟ου. Η νοµιµότητα της κοινο̟οίησης 
δεν θίγεται στην ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης των ̟ροσώ̟ων του 
̟ροηγούµενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινο̟οίησης, δεν 
είχε γνωστο̟οιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου 
νοµίµου ή φορολογικού εκ̟ροσώ̟ου. 

4. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα ̟ου έχουν ̟ληροφοριακό 
χαρακτήρα ή ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού φόρου του άρθρου 32 του ̟αρόντος 
Κώδικα, µ̟ορούν να κοινο̟οιούνται µε α̟λή ε̟ιστολή. 
 
5. Πράξη ̟ου α̟οστέλλεται µε συστηµένη ε̟ιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως 
κοινο̟οιηθεί µετά την ̟αρέλευση δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την ηµέρα 
α̟οστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του ̟αραλή̟τη κατά τα ανωτέρω 
βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ταχυδροµική διεύθυνση είναι 
εκτός Ελλάδας, η ̟ράξη θεωρείται ότι έχει κοινο̟οιηθεί νοµίµως µετά την 
̟αρέλευση τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµέρα α̟οστολής της συστηµένης 
ε̟ιστολής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ιστολή δεν  ̟αραδοθεί και δεν κοινο̟οιηθεί 
στο φορολογούµενο ή στον εκ̟ρόσω̟ό του για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, η 
Φορολογική ∆ιοίκηση ζητά α̟ό την ταχυδροµική υ̟ηρεσία την ε̟ιστροφή 
αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται οι ακόλουθες 
̟ληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την ο̟οία η συστηµένη ε̟ιστολή 
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̟ροσκοµίσθηκε και ̟αρουσιάστηκε στην ως άνω  διεύθυνση και β) ο λόγος 
για τη µη κοινο̟οίηση ή τη µη βεβαίωση της κοινο̟οίησης. Η  Φορολογική 
∆ιοίκηση µεριµνά, ̟ροκειµένου αντίγραφο της συστηµένης ε̟ιστολής να 
βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
και να µ̟ορεί αυτή να ̟αραδοθεί στο φορολογούµενο ή εκ̟ρόσω̟ό του 
ο̟οιαδή̟οτε στιγµή και αδα̟άνως. 
 
6. Στις ̟ερι̟τώσεις της ηλεκτρονικής κοινο̟οίησης στο λογαριασµό φυσικού, 
νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
̟ερί̟τωση α) των ̟αραγράφων 2 και 3 του ̟αρόντος, η ̟ράξη θεωρείται ότι 
έχει νοµίµως κοινο̟οιηθεί µετά την ̟αρέλευση δέκα ηµερών α̟ό την 
ανάρτησή της στο λογαριασµό του ̟ροσώ̟ου το ο̟οίο αφορά η ε̟ίδοση και 
την ηλεκτρονική ειδο̟οίηση του στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του, εφόσον δεν ̟ροκύ̟τει ̟ρογενέστερος χρόνος ̟αραλαβής 
της. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
̟ροϋ̟οθέσεις για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κοινο̟οίησης και ιδίως τα 
σχετικά µε την ε̟ικαιρο̟οίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής ε̟ικοινωνίας των 
φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης στο λογαριασµό της κοινο̟οιούµενης 
̟ράξης, ο τρό̟ος ̟ιστο̟οίησης των ηλεκτρονικών ιχνών ̟αραλαβής, η 
δηµιουργία ̟ιστο̟οιητικού ̟αραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
ειδο̟οίησης.    
 
7. Εάν κανένας α̟ό τους τρό̟ους κοινο̟οίησης ̟ου ορίζονται στις 
̟αραγράφους 2 και 3 δεν µ̟ορεί να λάβει χώρα, τότε κοινο̟οίηση ̟ράξης η 
ο̟οία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε 
ε̟ίδοση στον ίδιο ή σε ο̟οιοδή̟οτε ενήλικο φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει έννοµη 
σχέση µε τον κύριο ή ε̟ικαρ̟ωτή του ακινήτου και είναι ̟αρόν στο ακίνητο, 
ή µε θυροκόλληση της ̟ράξης στο ακίνητο.» 
 

9. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «α̟αιτούνται για 
την εφαρµογή του Κώδικα» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «υ̟οβάλλει ο 
φορολογούµενος».  
 

Άρθρο 41 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο δεύτερο κεφάλαιο του ν.4174/2013 
 

1. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 µετά τις λέξεις 
«̟ρόσω̟ο ̟ου ̟ρόκειται» ̟ροστίθενται οι λέξεις: «να ασκήσει 
δραστηριότητες ε̟ιχειρηµατικού ̟εριεχοµένου ή».  

 
2. Στην τρίτη ̟αράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται η 

λέξη «δέκα» α̟ό τη λέξη «δεκατεσσάρων» και ο αριθµός «(10)» α̟ό τον 
αριθµό «(14)».  

 
3. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος 
της εγγύησης και το ̟εριεχόµενο της έκθεσης». 

 
4. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, 
υ̟οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός δέκα 
(10) ηµερών για µεταβολές στην ε̟ωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση 
κατοικίας ή τη διεύθυνση των ε̟αγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το 
αντικείµενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
καθώς και τις λοι̟ές ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρασχέθηκαν κατά το χρόνο της 
εγγραφής. Ο φορολογούµενος δεν µ̟ορεί να ε̟ικαλείται έναντι της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης τις µεταβολές του ̟ροηγούµενου εδαφίου, µέχρι το 
χρόνο ενηµέρωσής της. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο 
τρό̟ος ενηµέρωσης και η έναρξη της ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίας κατά 
̟ερί̟τωση.».  
  

5. Στην ̟έµ̟τη ̟αράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «σύµφωνα 
µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 11» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «του 
άρθρου αυτού». 
 

Άρθρο 42 

Συµ̟λήρωση διατάξεων  
 στο τρίτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013 

 
Ο τίτλος του τρίτου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 αναδιατυ̟ώνεται ως 
«Α̟οδεικτικό ενηµερότητας» και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 
αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«Α̟οδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής 

 
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει α̟οδεικτικό ενηµερότητας 

ισχύος µέχρι και δύο µηνών για την ̟ραγµατο̟οίηση ̟ράξεων και 
συναλλαγών ̟ου ρητά ορίζονται.  

 
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χορηγεί α̟οδεικτικό ενηµερότητας, µόνο 

εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση 
α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία και έχει υ̟οβάλει τις α̟αιτούµενες φορολογικές 
δηλώσεις των τελευταίων ̟έντε ετών. 

 
3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να µη χορηγεί α̟οδεικτικό 

ενηµερότητας εάν ο φορολογούµενος έχει ληξι̟ρόθεσµες οφειλές σε άλλη 
αρχή του ∆ηµόσιου Τοµέα. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται 
η διαδικασία ̟ου ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενηµερώνουν τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση σχετικά µε φορολογουµένους ̟ου έχουν 
ληξι̟ρόθεσµες οφειλές ̟ρος αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία 
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου. 
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4. Κατά ̟αρέκκλιση των οριζόµενων στις ̟αραγράφους 2 και 3, σε 

̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης 
οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξι̟ρόθεσµες ή σε αναστολή, δύναται να 
εκδοθεί α̟οδεικτικό ενηµερότητας ̟εριορισµένης ισχύος, η ο̟οία δεν 
µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τον έναν µήνα.  Η Φορολογική ∆ιοίκηση και µετά 
τη συµµόρφωση του οφειλέτη σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης ορίζει 
υ̟οχρεωτικά όρο ̟αρακράτησης στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου το α̟οδεικτικό 
ενηµερότητας εκδίδεται για είσ̟ραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου 
ή σύσταση εµ̟ραγµάτου δικαιώµατος ε̟΄ αυτού α̟ό ε̟αχθή αιτία. Το 
̟αρακρατούµενο ̟οσό λαµβάνεται υ̟όψη για την κάλυψη δόσης ή 
δόσεων σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών. 

 
5. Οι ̟ράξεις και συναλλαγές για τις ο̟οίες ̟ροσκοµίζεται α̟οδεικτικό 

ενηµερότητας, οι τυχόν εξαιρέσεις α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισής του, 
οι οφειλές ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη για τη χορήγησή του, οι φορολογικές 
δηλώσεις ̟ου α̟αιτείται να έχουν υ̟οβληθεί για την έκδοση του 
α̟οδεικτικού, ο τύ̟ος του, το ̟εριεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα 
̟οσοστά ̟αρακράτησης, τα τυχόν άλλα ̟ρόσω̟α τα ο̟οία δύνανται να 
ζητούν και να λαµβάνουν το α̟οδεικτικό, τα όργανα έκδοσής του και 
κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε α̟όφαση του 
Γενικού Γραµµατέα. 

 
6. Αν ζητείται α̟οδεικτικό ενηµερότητας για είσ̟ραξη χρηµάτων ή 

µεταβίβαση ακινήτου και δεν ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις των 
̟αραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι 
̟ροϋ̟οθέσεις συµψηφισµού, εκδίδεται α̟ό την αρµόδια για την 
ε̟ιδίωξη της είσ̟ραξης της οφειλής υ̟ηρεσία, βεβαίωση οφειλής ̟ρος το 
∆ηµόσιο, η ο̟οία κατατίθεται αντί του α̟οδεικτικού ενηµερότητας στην 
υ̟ηρεσία ή τον οργανισµό ̟ληρωµής ή κατατίθεται για τη µεταβίβαση 
ακινήτου. Με βάση τη βεβαίωση αυτή α̟οδίδεται το ̟ρος είσ̟ραξη ̟οσό 
ή το ̟ροϊόν του τιµήµατος και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην 
εκδούσα τη βεβαίωση υ̟ηρεσία. 

 
7. Οι ̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές ̟ου 

λαµβάνονται υ̟όψη για τη χορήγησή του, τα όργανα έκδοσης, ο τύ̟ος, 
το ̟εριεχόµενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια 
εφαρµογής ορίζονται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα. 

 
8. Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων του 

∆ηµοσίου ή ̟ερι̟τώσεις οικονοµικού εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης 
φοροδιαφυγής, µ̟ορεί µε γρα̟τή συναίνεση του Γενικού Γραµµατέα να 
µην χορηγηθεί α̟οδεικτικό ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι 
̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης αυτού. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα 
ορίζονται ̟ερι̟τώσεις διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος και κάθε 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής.» 
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Άρθρο 43 
Συµ̟λήρωση διατάξεων  

 στο τέταρτο κεφάλαιο του ν.4174/2013 
 

1. Στην ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 µετά τη 
λέξη «ετών» ̟ροστίθενται οι λέξεις «α̟ό τη λήξη του αντίστοιχου 
φορολογικού έτους». 
 

2. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής:  
«3. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λε̟τοµέρειες 
για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.». 
 

3. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 η λέξη «̟αραλαβή» 
αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη « κοινο̟οίηση». 
 

4. Στη δεύτερη ̟αράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι 
λέξεις «συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ελατολογίων και καταλόγων ̟ροµηθευτών» 
και η λέξη «̟αραλαβή» αντικαθίσταται α̟ό την λέξη « κοινο̟οίηση». 

5. Μετά την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθενται 
̟αράγραφοι 3 και 4 ως εξής:  
«3. Κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο µε εισόδηµα α̟ό ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα, 
κάθε νοµικό ̟ρόσω̟ο και νοµική οντότητα, καθώς και οι αγρότες ̟ου 
υ̟άγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υ̟οβάλλουν 
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, ̟ροµηθευτών και ̟ελατών, για τα 
εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία α̟οκλειστικά µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου ε̟ικοινωνίας στο διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο έκδοσης  αυτών  (µηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορούν 
φορολογικά στοιχεία ̟ου σχετίζονται α̟οκλειστικά µε την ε̟αγγελµατική  
εξυ̟ηρέτηση καθώς και την εκ̟λήρωση του σκο̟ού των ̟ροσώ̟ων του 
̟ροηγούµενου εδαφίου. 
4. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο χρόνος υ̟οβολής των 
καταστάσεων, ο τρό̟ος, η διαδικασία, η έκταση εφαρµογής, το όριο της αξίας 
των στοιχείων, ο τρό̟ος ε̟ιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την 
εφαρµογή της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.»  
 

6. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 µετά 
τη λέξη «∆ιοίκησης» ̟ροστίθενται οι λέξεις «και µέλη του κυρίου ̟ροσω̟ικού 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους». 

 
7. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ζ’ 

ως εξής:  
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«ζ) σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισµό διατροφής 
κατό̟ιν εισαγγελικής ̟αραγγελίας, για τα στοιχεία ̟ου αναγράφονται ρητά 
σε αυτήν». 

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 
διαγράφεται.  
 
 

Άρθρο 44 
Συµ̟λήρωση διατάξεων  

 στο ̟έµ̟το κεφάλαιο του ν. 4174/2013 
 

1. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  
«Εκ̟ρόθεσµη φορολογική δήλωση υ̟οβάλλεται ο̟οτεδή̟οτε µέχρι την 
έκδοση εντολής ελέγχου α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή µέχρι την 
̟αραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έλεγχο της 
αρχικής δήλωσης µε όλες τις συνέ̟ειες ̟ερί εκ̟ρόθεσµης δήλωσης». 
 

2. Στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 18 
του ν. 4174/2013 η λέξη «̟αραρτήµατα» αντικαθίσταται α̟ό τις λέξεις 
«συνοδευτικά έγγραφα» και ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση δ’ ως εξής: «δ) ο τρό̟ος 
µε τον ο̟οίο αυτή θα υ̟ογράφεται». 
 

3. Το τελευταίο εδάφιο της 
̟αραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 διαγράφεται.  
 

4. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 20 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι 
λέξεις: « του φορολογητέου εισοδήµατος για το ο̟οίο» και αντικαθίστανται 
α̟ό τις λέξεις « της φορολογητέας ύλης για την ο̟οία».  
 

5. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις 
«του φορολογητέου εισοδήµατος για το ο̟οίο» µε τις λέξεις «της 
φορολογητέας ύλης για την ο̟οία». 
 

6. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.4174/2013 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οµοίως µ̟ορεί να διατυ̟ωθεί ε̟ιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό 
της φορολογητέας ύλης και την υ̟αγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη 
κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση µε τυχόν 
εφαρµοστέες  εκ̟τώσεις και α̟αλλαγές.». 
 

7. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.4174/2013 µετά 
τη λέξη «υ̟οβλήθηκε» ̟ροστίθεται η λέξη «εµ̟ρόθεσµα.»  

 
8. Στο  άρθρο 20 του ν. 4174/2013 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής:  
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«3. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λε̟τοµέρειες 
για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.» 
 

Άρθρο 45 

Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  έκτο κεφάλαιο   του ν.4174/2013 
 

1. Στις ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4174/2013, 
ό̟ου συναντάται η λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται α̟ό τη φράση « ανά 
φορολογικό έτος».  
 

2. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«̟ενήντα (50) ηµερών» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «τεσσάρων (4) 
µηνών». 

 

3. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  
«Τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 1 υ̟οβάλλουν Συνο̟τικό Πίνακα 
Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εµ̟ί̟τουν στις 
εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος». 
  

4. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 µετά τη 
λέξη « συναλλαγών» η λέξη «και» και το  τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 
του άρθρου 21 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
« Με όµοια α̟όφαση µ̟ορεί να καθορίζεται   κύκλος εργασιών, µε βάση τον 
ο̟οίο οι υ̟όχρεοι εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση τήρησης φακέλου 
τεκµηρίωσης, η µέθοδος υ̟ολογισµού του κύκλου εργασιών, καθώς και να 
̟ροβλέ̟εται α̟λο̟οιηµένη διαδικασία για τις µικρές και µεσαίες 
ε̟ιχειρήσεις». 
 

5. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις» και «συνδεδεµένες εταιρείες» και 
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις « συνδεδεµένα ̟ρόσω̟α». 
 

6. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«συνδεδεµένα ̟ρόσω̟α». 
 

Άρθρο 46  
Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  έβδοµο κεφάλαιο   του ν.4174/2013 

 
1. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη « 

εγκαταστάσεις» ̟ροστίθενται οι λέξεις « και µέσα µεταφοράς» και µετά τη 
λέξη «διαδικασίες» διαγράφονται οι λέξεις «̟ου ορίζει η νοµοθεσία και 
χρησιµο̟οιώντας µεθόδους, οι ο̟οίες» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις 
«και χρησιµο̟οιώντας µεθόδους ̟ου». 
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2. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 και 
µετά τη λέξη « έλεγχος»  διαγράφονται οι λέξεις «της δήλωσης» και 
̟ροστίθενται οι λέξεις « εκ̟λήρωσης των φορολογικών υ̟οχρεώσεων»  

 

3. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 µετά τη 
λέξη « ∆ιοίκηση» ̟ροστίθενται οι λέξεις «δύναται να». 

 
4. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται 

εδάφιο ως εξής: «. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται µε α̟όφασή του να ορίζει 
λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή της ̟αρούσης ̟ερί̟τωσης.». 

 

5. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 4 ως εξής:  
«Για την εφαρµογή της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου συντάσσεται έκθεση 
κατάσχεσης, η ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό το όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
̟ου ενεργεί  την κατάσχεση και τον ίδιο το φορολογούµενο ή τον ̟αρόντα 
κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υ̟άλληλο ή εκ̟ρόσω̟ό του ή λογιστή 
του, ή, στην ̟ερί̟τωση των νοµικών ̟ροσώ̟ων και οντοτήτων, εκτός των 
ανωτέρω ̟ροσώ̟ων, α̟ό ο̟οιοδή̟οτε εταίρο ή ο̟οιοδή̟οτε µέλος της 
διοίκησης τους ή φορολογικό εκ̟ρόσω̟ό τους. Αντίγραφο της έκθεσης 
κατάσχεσης ̟αραδίδεται στο φορολογούµενο  ή στα ̟ρόσω̟α του 
̟ροηγούµενου εδαφίου.  Σε ̟ερί̟τωση άρνησης των ̟αρα̟άνω ̟ροσώ̟ων 
να υ̟ογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούµενος  δικαιούται να 
λάβει αντίγραφα ή φωτοτυ̟ίες των κατασχεθέντων µε δα̟άνες του. Για την 
κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοι̟ών στοιχείων τρίτου φορολογούµενου 
δεν α̟αιτείται ε̟ίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.». 
 

6. Το άρθρο 25 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Ο οριζόµενος α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του 
φορολογικού ελέγχου, υ̟άλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας 
ε̟ιτό̟ιου φορολογικού ελέγχου, η ο̟οία έχει εκδοθεί α̟ό το Γενικό 
Γραµµατέα, και η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής, 
β) το ονοµατε̟ώνυµο του υ̟αλλήλου, στον ο̟οίο έχει ανατεθεί ο 

φορολογικός έλεγχος, 
γ) το ονοµατε̟ώνυµο ή την ε̟ωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό 

φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, αν αυτός έχει α̟οδοθεί 
στο φορολογούµενο, 

δ) τη φορολογική ̟ερίοδο και το είδος φορολογίας ̟ου αφορά ο 
φορολογικός έλεγχος, 

ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και 
στ) τον χαρακτηρισµό «̟λήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά ̟ερί̟τωση.  
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δηµοσιεύεται.  
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2. Ο οριζόµενος α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του 
φορολογικού ελέγχου, υ̟άλληλος ̟ρέ̟ει να ε̟ιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς 
του και την εντολή φορολογικού ελέγχου ̟ριν την έναρξη του φορολογικού 
ελέγχου. 
 
3. Ο ε̟ιτό̟ιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του 
φορολογούµενου κατά το ε̟ίσηµο ωράριο εργασίας της Φορολογικής 
∆ιοίκησης  και µ̟ορεί να ̟αρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η 
Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να διενεργεί ε̟ιτό̟ιο φορολογικό έλεγχο και 
εκτός του ε̟ίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον α̟αιτείται α̟ό το είδος των 
δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα ̟ρέ̟ει να 
γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην 
κατοικία του φορολογούµενου ε̟ιτρέ̟εται µόνο µε εντολή του αρµόδιου 
Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί α̟ό το φορολογούµενο και ως χώρος 
άσκησης ε̟αγγελµατικής ή ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στην τελευταία  
̟ερί̟τωση η ̟ρόσβαση αφορά µόνο τους χώρους, στους ο̟οίους ασκείται η 
ε̟αγγελµατική δραστηριότητα. 
 
4. Η διάρκεια του ε̟ιτό̟ιου φορολογικού ελέγχου ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αράγραφο 1, δύναται να ̟αραταθεί ά̟αξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω 
̟αράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες είναι δυνατή σε  εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις. 
 
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα ε̟ανελέγχου φορολογικής ̟εριόδου 
για την ο̟οία έχει ήδη διενεργηθεί ̟λήρης έλεγχος, µόνον εάν ̟ροκύψουν 
νέα στοιχεία, τα ο̟οία ε̟ηρεάζουν τον υ̟ολογισµό της φορολογικής οφειλής. 
Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το ο̟οίο δεν θα µ̟ορούσε να είναι 
γνωστό στη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο. 
 
6. Ο φορολογούµενος υ̟οχρεούται να συνεργάζεται ̟λήρως και να 
διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του φορολογικού 
ελέγχου υ̟αλλήλου της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο οριζόµενος υ̟άλληλος δεν 
δύναται να µετακινεί  βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα ̟ου έχουν τεθεί στη 
διάθεσή του σε άλλο τό̟ο, εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να 
̟αράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, τα έγγραφα και 
στοιχεία είναι δυνατό να α̟οµακρυνθούν α̟ό τις εγκαταστάσεις έναντι 
α̟όδειξης ̟αραλαβής και ε̟ιστρέφονται στο φορολογούµενο εντός δέκα  (10) 
ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 24 ̟αράγραφος 4 του ̟αρόντος. 

 
7. Ο αρµόδιος υ̟άλληλος της Φορολογικής ∆ιοίκησης µ̟ορεί, ο̟οτεδή̟οτε, 
εφόσον το κρίνει α̟αραίτητο, να ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας για τη  διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα 
όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν αυτή τη 
συνδροµή, κατά το χρόνο και στον τό̟ο ̟ου ζητείται.»  
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7. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Η Φορολογική ∆ιοίκηση ε̟ιλέγει τις ̟ρος έλεγχο υ̟οθέσεις µε βάση  
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση  άλλα κριτήρια, τα ο̟οία 
καθορίζονται α̟ό το Γενικό Γραµµατέα, και δεν δηµοσιο̟οιούνται.». 
 

8. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟ρώτης ̟αραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 η 
λέξη «γνωστο̟οιεί» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «κοινο̟οιεί», και µετά τη 
λέξη «φόρου» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον ̟ροκύ̟τει διαφορο̟οίηση της 
φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις ̟ου έχει υ̟οβάλλει ο 
φορολογούµενος». 

 
9. Στο τρίτο εδάφιο της ̟ρώτης ̟αραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013  

µετά τη λέξη « διατυ̟ώσει» ̟ροστίθεται η λέξη « εγγράφως», διαγράφεται η 
λέξη «̟αραλαβή» και αντικαθίσταται µε τη λέξη « κοινο̟οίηση».  
  

Άρθρο 47 
Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  όγδοο κεφάλαιο   του ν.4174/2013 

 
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου  30 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Πράξη ̟ροσδιορισµού φόρου είναι η ̟ράξη, µε την ο̟οία καθορίζεται το 
̟οσό της φορολογικής οφειλής ή α̟αίτησης του φορολογουµένου για µια ή 
̟ερισσότερες φορολογικές ̟εριόδους, ή για ένα ή ̟ερισσότερα φορολογικά  
έτη  ή διαχειριστικές ̟εριόδους ή για µια οι ̟ερισσότερες  φορολογικές 
υ̟οθέσεις.  Με την ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται 
η φορολογική οφειλή ή α̟αίτηση του φορολογούµενου. Η ̟ράξη αυτή 
καταχωρίζεται ως εισ̟ρακτέο ή ε̟ιστρε̟τέο  ̟οσό στα βιβλία της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται 
τα βιβλία, στα ο̟οία γίνεται η καταχώριση, το ̟εριεχόµενο, η διαδικασία και 
οι εξαιρέσεις α̟ό αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την 
εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.». 

 
2. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 32 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι 

λέξεις: «δεν συνιστά άµεσα και ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου» και 
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «δεν συνιστά άµεσο ̟ροσδιορισµό φόρο, ενώ 
διαγράφονται και οι λέξεις « την ο̟οία κοινο̟οιεί στο φορολογούµενο».  

 
3. Το άρθρο 33 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο φορολογούµενος, ̟αρά την υ̟οχρέωσή του να 
υ̟οβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας, δεν υ̟οβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση 
δύναται να εκδώσει ̟ράξη εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη 
φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε στοιχείο και ̟ληροφορία ̟ου έχει στη 
διάθεσή της και αφορούν ιδίως το ε̟ί̟εδο διαβίωσης του φορολογουµένου, 
την άσκηση της ε̟αγγελµατικής ή ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή 
οµοειδείς ε̟ιχειρηµατικές ή ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες.  Ο Γενικός 
Γραµµατέας δύναται να εκδίδει α̟όφαση σχετικά µε τον τρό̟ο 
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̟ροσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου Εάν, µετά 
την έκδοση της ̟ράξης αυτής, ο φορολογούµενος υ̟οβάλλει φορολογική 
δήλωση, η ̟ράξη αυτή ̟αύει να ισχύει αυτοδικαίως.». 
 

4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.4174/2013 και µετά τις λέξεις «25 
του» ̟ροστίθεται η λέξη «Κώδικα» και στο τέλος του άρθρου 34 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  
«Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να ̟ροβεί σε έκδοση ̟ράξης διορθωτικού 
̟ροσδιορισµού φόρου και στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία δεν υ̟οβλήθηκε 
δήλωση α̟ό το φορολογούµενο και δεν έχει εκδοθεί ̟ράξη εκτιµώµενου 
̟ροσδιορισµού φόρου.». 
 

5. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«οικείου φορολογικού » και µετά τη λέξη έτους ̟ροστίθενται οι λέξεις « εντός 
του ο̟οίου λήγει η ̟ροθεσµία υ̟οβολής δήλωσης». 
 

6. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 µετά τη 
λέξη «υ̟οβάλλει» ̟ροστίθενται οι λέξεις « αρχική ή» και στην ̟ερί̟τωση γ’ 
διαγράφονται οι λέξεις «η ο̟οία δεν ̟ροσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα η 
µέσο» και µετά τη λέξη «α̟όφασης» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ε̟ί της 
ενδικοφανούς ̟ροσφυγής ή την έκδοση αµετάκλητης  δικαστικής α̟όφασης».  
 

7. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Έκδοση και κοινο̟οίηση ̟ράξης ̟ροσδιορισµού φόρου». 
 

8. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο  του άρθρου 37 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι 
λέξεις « και κοινο̟οιείται στο ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο αφορά ο ̟ροσδιορισµός 
φόρου» καθώς και η λέξη «τουλάχιστον» . 
 

9. Στο άρθρο 37 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται η ̟ερί̟τωση ι’ ως εξής:  
«ι) τυχόν αλληλεγγύως υ̟εύθυνα ̟ρόσω̟α» και ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση κ’ ως 
εξής: «λοι̟ές ̟ληροφορίες». 
 

10. Στο άρθρο 37 του ν.4174/2013 και µετά τη λέξη « ̟ληροφορίες» ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής: «Η ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου  κοινο̟οιείται στο ̟ρόσω̟ο 
στο ο̟οίο αφορά ο ̟ροσδιορισµός φόρου».  
 

11. Το άρθρο 38 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«1.Κατά τον ̟ροσδιορισµό φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να αγνοεί 
κάθε τεχνητή διευθέτηση  ή σειρά διευθετήσεων  ̟ου α̟οβλέ̟ει σε α̟οφυγή 
της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό ̟λεονέκτηµα. Οι εν λόγω 
διευθετήσεις  αντιµετω̟ίζονται, για φορολογικούς σκο̟ούς, µε βάση  τα  
χαρακτηριστικά της οικονοµικής τους υ̟όστασης. 
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2. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε 
συναλλαγή, δράση, ̟ράξη, συµφωνία, ε̟ιχορήγηση, συνεννόηση, υ̟όσχεση, 
δέσµευση ή γεγονός . Μια διευθέτηση  µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει ̟ερισσότερα 
α̟ό ένα στάδια ή µέρη. 
 
3. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, η διευθέτηση  ή σειρά διευθετήσεων  
είναι τεχνητή εφόσον στερείται οικονοµικής ή εµ̟ορικής ουσίας. Για τον 
καθορισµό του τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης  ή σειράς 
διευθετήσεων, η Φορολογική ∆ιοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν µια ή 
̟ερισσότερες α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων α̟ό τα ο̟οία 

α̟οτελείται µια διευθέτηση  είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υ̟όσταση 
της διευθέτησης  στο σύνολό της· 

β) η διευθέτηση  ή σειρά διευθετήσεων  εφαρµόζεται κατά τρό̟ο ̟ου δεν 
συνάδει µε µια συνήθη ε̟ιχειρηµατική συµ̟εριφορά· 

γ) η διευθέτηση  ή σειρά διευθετήσεων  ̟εριλαµβάνει στοιχεία ̟ου έχουν 
ως α̟οτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους· 

δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα· 
ε) η διευθέτηση  ή σειρά διευθετήσεων  οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό 

̟λεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους ε̟ιχειρηµατικούς 
κινδύνους, τους ο̟οίους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος  ή στις 
ταµειακές ροές του· 

στ)  το αναµενόµενο ̟εριθώριο κέρδους ̟ριν α̟ό το φόρο είναι σηµαντικό 
σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού 
̟λεονεκτήµατος. 

 
4. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ο στόχος µιας διευθέτησης  ή σειράς 
διευθετήσεων συνίσταται στην α̟οφυγή της φορολόγησης, εφόσον, 
ανεξαρτήτως α̟ό τις υ̟οκειµενικές ̟ροθέσεις του φορολογούµενου 
αντίκειται στο αντικείµενο, στο ̟νεύµα και στο σκο̟ό των φορολογικών 
διατάξεων ̟ου θα ίσχυαν σε άλλη ̟ερί̟τωση. 
 
5. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος ̟ρέ̟ει να 
θεωρείται κρίσιµος, εφόσον οιοσδή̟οτε άλλος στόχος ̟ου α̟οδίδεται ή θα 
µ̟ορούσε να α̟οδοθεί στη διευθέτηση  ή στη σειρά διευθετήσεων  φαίνεται 
αµελητέος, λαµβανοµένων υ̟όψη όλων των ̟εριστάσεων της υ̟όθεσης. 
 
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση  ή η σειρά διευθετήσεων  έχει οδηγήσει 
σε φορολογικό ̟λεονέκτηµα µε  την έννοια της ̟αραγράφου 1, η Φορολογική 
∆ιοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου α̟ό το φορολογούµενο, 
λαµβάνοντας υ̟όψη την εν λόγω διευθέτηση, µε το ̟οσό ̟ου θα όφειλε ο 
ίδιος φορολογούµενος υ̟ό τις ίδιες συνθήκες, εν α̟ουσία της εν λόγω 
διευθέτησης.». 

 
Άρθρο 48 

 Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  ένατο κεφάλαιο   του ν.4174/2013 
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1. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη «εκτέλεσης» 

̟ροστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων». 
 
2. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 η λέξη «η είσ̟ραξη» 

αντικαθίσταται α̟ό τις λέξεις « Οι διαδικασίες είσ̟ραξης» και οι λέξεις 
«µ̟ορεί να ανατεθεί» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µ̟ορούν να ανατεθούν». 

 

3. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 οι λέξεις «και της 
κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της 
άσκησης αγωγής διάρρηξης»  

 
4. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4174/2013 µετά τη 

λέξη «διορθωτικού» ̟ροστίθενται οι λέξεις « ή εκτιµώµενου» και στο δεύτερο 
εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού ή» . 

 

5. Στο άρθρο 42 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής: « Η αξίωση για ε̟ιστροφή 
φόρου, ο ο̟οίος καταβλήθηκε αχρεώστητα ̟αραγράφεται κατά το χρόνο ̟ου 
̟αραγράφεται το δικαίωµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έκδοση ̟ράξης 
̟ροσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 
του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη φορολογική υ̟οχρέωση α̟ό την 
ο̟οία ̟ηγάζει η αξίωση ̟ρος ε̟ιστροφή».  

 
6. Στο άρθρο 42 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής:  

«5.Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα µ̟ορούν να  ορίζονται οι 
λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.»  

 
7. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 

̟ροστίθεται µετά τη λέξη «̟ριν» οι λέξεις «ή µετά» και ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 7 ως εξής:  
«7. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα µ̟ορούν να ορίζονται οι 
λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.». 
 

8. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 45  του ν.4174/2013 διαγράφονται α̟ό την 
̟ερί̟τωση β’ οι λέξεις « ̟ου κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο» και α̟ό την 
στ’ οι λέξεις « ό̟ως κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο» και ̟ροστίθεται 
̟ερί̟τωση  η’  ως εξής:  
«η) σε ̟ερί̟τωση ενδικοφανούς ̟ροσφυγής, η α̟όφαση της Υ̟ηρεσίας 
Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης.». 
 

9.  Το άρθρο 46 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
 «1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση, ̟ροκειµένου να διασφαλίζει την είσ̟ραξη 
φόρων, µ̟ορεί σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις ή για να α̟οτρα̟εί ε̟ικείµενος 
κίνδυνος για την είσ̟ραξη των φόρων, να ̟ροβαίνει µε βάση τον εκτελεστό 
τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας καταβολής 
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της οφειλής και χωρίς δικαστική α̟όφαση  στην ε̟ιβολή συντηρητικής 
κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµ̟ραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, 
α̟αιτήσεων και γενικά όλων των ̟εριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του 
∆ηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.  Η 
συντηρητική κατάσχεση τρέ̟εται αυτοδίκαια σε αναγκαστική  µε την 
̟άροδο της νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής της οφειλής και έχει τις 
συνέ̟ειες της αναγκαστικής κατάσχεσης α̟ό το χρόνο της εγγραφής της.  
Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 ̟αρ.5 και 722 του 
ανωτέρω Κώδικα. 

 
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί µε τις  ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 1, 
να ̟ροβαίνει στη λήψη των ̟ροβλε̟όµενων στον Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και 
̟ριν α̟ό την α̟όκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

 
3. Τα µέτρα της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου διατάσσονται α̟ό τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής 
∆ιοίκησης χωρίς να α̟αιτείται ̟ροηγούµενη κλήτευση του 
φορολογουµένου.   

 
4. Με τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις µ̟ορεί να εγγραφεί υ̟οθήκη για κάθε φόρο και 
λοι̟ά έσοδα του ∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του 
Κώδικα.   
 
5. Εφόσον η Φορολογική ∆ιοίκηση δια̟ιστώνει ̟αραβάσεις φοροδιαφυγής  
κατά την έννοια του άρθρου 55 ̟αρ.1 ̟ερ. β’ και γ’, αθροιστικά άνω του 
̟οσού των 150.000 ευρώ ή κατά την έννοια των ̟ερ. δ’ και ε’ του αρ.55 ̟αρ.1 
εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υ̟ερβαίνει 
αθροιστικά το ̟οσό των 300.000 ευρώ, µ̟ορεί, βάσει ειδικής έκθεσης 
ελέγχου, να ε̟ιβάλλει σε βάρος του ̟αραβάτη ̟ρολη̟τικά ή διασφαλιστικά 
του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και ε̟είγοντος χαρακτήρα. 
Ειδικότερα η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να µην  ̟αραλαµβάνει και να 
µην χορηγεί έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για τη µεταβίβαση ̟εριουσιακών 
στοιχείων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή δεσµεύεται το ̟ενήντα τοις εκατό (50%) 
των καταθέσεων, των ̟άσης φύσεως λογαριασµών και ̟αρακαταθηκών και 
του ̟εριεχοµένου των θυρίδων του ̟αραβάτη. Το µη χρηµατικό 
̟εριεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές ̟αρακαταθήκες, δεσµεύονται 
στο σύνολό τους. 

 
6. Τα µέτρα της ̟αραγράφου 5 ε̟ιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των 
οµορρύθµων εταίρων ̟ροσω̟ικών εταιριών καθώς και σε βάρος κάθε 
̟ροσώ̟ου εντεταλµένου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση 
ή εκ̟ροσώ̟ηση ο̟οιουδή̟οτε νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής οντότητας α̟ό 
την  τέλεση της ̟αράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν α̟οβάλει την 
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ιδιότητα αυτή στην ̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης φοροδιαφυγής της  
̟αρ. β΄ και γ΄ τ του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην ̟ερί̟τωση 
ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης φοροδιαφυγής των ̟ερι̟τώσεων δ΄και ε΄ του 
άρθρου 55 ̟αρ.1. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα εξειδικεύονται τα 
̟ρόσω̟α της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, καθορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις 
κατά τις ο̟οίες τα µέτρα αίρονται εν όλω ή εν µέρει και οι ̟ερι̟τώσεις µη 
εφαρµογής τους, ̟ροσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο 
ειδικότερο θέµα. Η ̟ροθεσµία και η άσκηση της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής 
του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρµογή των µέτρων, 
εφαρµοζοµένων αναλογικά των οριζοµένων στην ̟αρ. 4 του ιδίου άρθρου. 
 
7. Τα µέτρα της ̟αραγράφου 5 δεν εµ̟οδίζουν τη δυνατότητα της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης να ικανο̟οιεί τις α̟αιτήσεις της α̟ό τα 
δεσµευθέντα ̟εριουσιακά στοιχεία, µε αναγκαστική εκτέλεση σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις.» 

 
10. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 

«τόκων ή» και η λέξη «α̟οστέλλει» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «κοινο̟οιεί». 
 

11. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«µετά την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας των τριάντα(30) ηµερών» και ̟ροστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής : «∆εν α̟αιτείται η κοινο̟οίηση της ειδο̟οίησης για 
την ε̟ιβολή κατάσχεσης στις ̟ερι̟τώσεις κατάσχεσης χρηµατικών ̟οσών ή 
α̟αιτήσεων στα χέρια του φορολογουµένου ή τρίτου». 
 

12. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη 
«ονοµατε̟ώνυµο» ̟ροστίθενται οι λέξεις « ή ε̟ωνυµία» , στην ̟ερί̟τωση γ’ 
διαγράφονται οι λέξεις «αριθµών» και « ή και» και µετά τη λέξη «καταβολής « 
̟ροστίθενται οι λέξεις « και αριθµού», στην ̟ερί̟τωση δ’ µετά τη λέξη 
«̟ερίοδοι» ̟ροστίθενται οι λέξεις « ή οι φορολογικές υ̟οθέσεις» και στην 
̟ερί̟τωση η’ διαγράφεται η λέξη «ε̟ίδοση»και αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη 
«κοινο̟οίηση». 
 

13. Στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη « 
ειδο̟οίηση» ̟ροστίθενται οι λέξεις «η ο̟οία δεν εξοµοιώνεται µε ε̟ιταγή 
̟ρος ̟ληρωµή,». 
 

14. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση συµψηφίζει  α̟αιτήσεις  α̟ό φόρους και λοι̟ά 
έσοδα του ∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα και σε 
όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕ∆Ε. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να 
συµψηφίζει κάθε άλλη α̟αίτηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
̟ροηγούµενο εδάφιο.». 
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15. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη «δικαστική» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και µετά τη λέξη «αναστολή» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα».  
 

16. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 
«µε τη σύµφωνη γνώµη του Οικονοµικού Εισαγγελέα».  

 

17. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος µεταβιβάσει ̟εριουσιακά στοιχεία του 
η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ̟ροβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης 
για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 
939κ.ε. του ΑΚ . Στην ̟ερί̟τωση αυτή η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να 
ζητήσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα 
άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας».   
 

18. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται η λέξη 
«̟ρόεδροι,» ̟ριν τη λέξη «διευθυντές», οι λέξεις «τόκων και ̟ροστίµων» µετά 
τις λέξεις « ̟ληρωµή του φόρου» και η λέξη «οφείλεται» αντικαθίσταται α̟ό 
τη λέξη «οφείλονται», 
 

19. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 µετά τη 
λέξη «φόρους» ̟ροστίθενται οι λέξεις «το ΦΠΑ και όλους τους 
ε̟ιρρι̟τόµενους φόρους». 
 

20. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη «εταίροι» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «̟έντε (5%) 
τοις εκατό» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».  
 

21. Στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη «εταίρος» 
̟ροστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «̟έντε (5%) 
τοις εκατό» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό» ενώ µετά τη 
λέξη «αναληφθέντων» ̟ροστίθενται οι λέξεις «εντός της ως άνω τριετίας».    
 

22. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την είσ̟ραξη των φόρων και λοι̟ών 
εσόδων του ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα ̟αραγράφεται 
̟έντε (5) έτη α̟ό την λήξη του έτους, εντός του ο̟οίου α̟οκτήθηκε νόµιµος 
τίτλος εκτέλεσης. Η κοινο̟οίηση στο φορολογούµενο  ατοµικής ειδο̟οίησης 
και ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακό̟τει την 
̟αραγραφή. Ε̟ι̟ροσθέτως, την ̟αραγραφή διακό̟τουν η  αναγγελία ̟ρος 
ε̟αλήθευση στην ̟τώχευση, ̟ρος κατάταξη στον υ̟άλληλο ̟λειστηριασµού 
καθώς και στον εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού ̟ροσώ̟ου 
ή στον ειδικό εκκαθαριστή ε̟ιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
καθώς και η εγγραφή ̟ροσηµείωσης ή υ̟οθήκης ε̟ί ο̟οιουδή̟οτε 
̟εριουσιακού στοιχείου του φορολογούµενου. Ε̟ί αλληλεγγύως 
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ευθυνόµενων, η διακο̟ή της ̟αραγραφής ως ̟ρος έναν α̟ό αυτούς ενεργεί 
και κατά των λοι̟ών. Η ̟αραγραφή του ̟αρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) 
Για όσο χρονικό διάστηµα  είχε χορηγηθεί ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή η 
Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µ̟ορούσε να εισ̟ράξει το χρέος λόγω αναστολής 
εκτελέσεως α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αραγραφή δεν 
συµ̟ληρώνεται ̟ριν ̟εράσει ένα έτος α̟ό τη λήξη της αναστολής. β)Κατά τη 
διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµενου. γ) Κατά τη διάρκεια της 
δικαστικής αµφισβήτησης ή  του εκτελεστού τίτλου της α̟αίτησης, ή  της 
νοµιµότητας της είσ̟ραξης,  ή του κύρους ̟ράξης της εκτέλεσης και µέχρι τη 
συµ̟λήρωση ενός έτους α̟ό την ε̟ίδοση στη Φορολογική ∆ιοίκηση µε 
δικαστικό ε̟ιµελητή αµετάκλητης  δικαστικής α̟όφασης. 
 
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσ̟ραξη 
των φόρων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός ̟έντε (5) 
ετών α̟ό τη λήξη του έτους, εντός του ο̟οίου ο φορολογούµενος κατέστη 
υ̟ερήµερος, συνε̟άγεται την ̟ειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της 
φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογηµένα κρίνεται α̟ό το Γενικό 
Γραµµατέα, ότι η µη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογηµένη».  

 
 

Άρθρο 49 
Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  δέκατο κεφάλαιο  

  του ν. 4174/2013 
 

1. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: 
«α̟ό τη λήξη της νόµιµης ̟ροθεσµίας έως και την ηµέρα καταβολής του 
φόρου» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις « α̟ό την ε̟όµενη µέρα της λήξης 
της νόµιµης ̟ροθεσµίας».  
 

2. Στον ̟έµ̟το στίχο της ̟αραγράφου  2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 
διαγράφεται η λέξη «ε̟ιστροφής» και µετά τη λέξη «ηµεροµηνία» 
̟ροστίθενται οι λέξεις « ειδο̟οίησης του φορολογούµενου για την ε̟ιστροφή  
» ενώ διαγράφεται και η λέξη «φορολογικές»  
 

3. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο 
Γενικός Γραµµατέας µε α̟όφασή του, ορίζει τα  ε̟ιτόκια υ̟ολογισµού τόκων 
καθώς και όλες τις αναγκαίες λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή του ̟αρόντος 
άρθρου.». 

 

4. Στην ̟ερί̟τωση ζ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 µετά τη 
λέξη «µητρώο» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό µητρώο 
̟ερισσότερες φορές µε εξα̟άτηση της Φορολογικής ∆ιοίκησης,»  
 

5. Στην ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013  η λέξη 
«̟λασµατικές» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «ανύ̟αρκτες» και ̟ροστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, ως 
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α̟όκρυψη εισοδηµάτων θεωρείται  η µη α̟όδοση για κάθε φορολογικό έτος 
̟οσού φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον ̟ρόκειται για φυσικά 
̟ρόσω̟α ή υ̟όχρεους τήρησης α̟λογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 
60.000 ευρώ εφόσον ̟ρόκειται για υ̟όχρεους τήρησης δι̟λογραφικών 
βιβλίων» 
 

6. Στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
ν.4174/2013 ̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  
 
«Για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, ως µη   α̟όδοση, ανακριβής 
α̟όδοση, συµψηφισµός, έκ̟τωση ή διακράτηση θεωρείται η µη α̟όδοση, 
ανακριβής α̟όδοση, συµψηφισµός, έκ̟τωση ή διακράτηση, για κάθε 
φορολογικό έτος ή διαχειριστική ̟ερίοδο και για κάθε µία φορολογία, 
τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον ̟ρόκειται για φυσικά ̟ρόσω̟α ή 
υ̟όχρεους τήρησης α̟λογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 ευρώ, 
εφόσον ̟ρόκειται για υ̟όχρεους τήρησης δι̟λογραφικών βιβλίων». 
 

7. Στην ̟ερί̟τωση δ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
ν.4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αρµόδιας φορολογικής αρχής» α̟ό 
τις λέξεις «Φορολογικής ∆ιοίκησης» και στην ̟ερί̟τωση ε’ αντικαθίστανται 
οι λέξεις «κατά τό̟ο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο 
διεύθυνση, φορολογική αρχή», α̟ό τις λέξεις «Φορολογική ∆ιοίκηση».  
 

8. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 ̟ροστίθενται  
̟ερι̟τώσεις στ’,ζ’,η’,θ’, ως εξής:  
 
«στ. η µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση ̟αραστατικών στοιχείων, εφόσον η 
α̟οκρυβείσα αξία υ̟ερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ. 
ζ. η α̟όκρυψη στοιχείων ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το 
αντικείµενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων µε µη υ̟οβολή 
δήλωσης ή µε υ̟οβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκο̟ό τη µη ̟ληρωµή 
του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟ερί̟τωσης, ως α̟όκρυψη θεωρείται  η µη α̟όδοση για κάθε φορολογικό 
έτος ̟οσού φόρου τουλάχιστον  5.000 ευρώ .  
η. η α̟όκρυψη στοιχείων ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το 
αντικείµενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν.3091/2002) µε µη υ̟οβολή 
δήλωσης ή µε υ̟οβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκο̟ό τη µη ̟ληρωµή 
του ειδικού φόρου ακινήτων.  
θ. η α̟όκρυψη ο̟οιαδή̟οτε φορολογητέας ύλης µε µη υ̟οβολή δήλωσης ή 
µε υ̟οβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκο̟ό τη µη ̟ληρωµή 
ο̟οιουδή̟οτε άλλου φόρου εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα. Για 
την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, ως α̟όκρυψη θεωρείται  η µη 
α̟όδοση για κάθε φορολογικό έτος ̟οσού φόρου τουλάχιστον 5.000 ευρώ.». 
 

9. Στην ̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
ν.4174/2013 µετά τη λέξη «στοιχείων» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή νόθευσης 
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αυτών καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων ̟ου δεν έχουν 
̟ραγµατο̟οιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο». 
 

10. Στην υ̟ο̟ερί̟τωση ββ’ της ̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 55 
του ν.4174/2013 διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.  
 

11. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 οι λέξεις « η 
σχετική διοικητική διαδικασία»  αντικαθίστανται µε τις λέξεις «όλες οι 
διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται». 
 

12. Στο άρθρο 55 του ν.4174/2013  ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής: «Η 
Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ερευνά ̟αραβάσεις του ̟αρόντος Κώδικα 
και άλλων νόµων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής αυτού χωρίς να 
θίγεται η εφαρµογή του  άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας». 
 

13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν.4174/2013 και µετά τις λέξεις «µη υ̟οβολής» 
̟ροστίθενται οι λέξεις « ή ανακριβούς/ατελούς» και στην ̟αράγραφο 2 µετά 
τις λέξεις «µη υ̟οβολής» ̟ροστίθενται οι λέξεις « ή ανακριβούς/ατελούς 
 

14. Το άρθρο 57 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Αν  ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) 
µηνών α̟ό την ̟αρέλευση της νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής, υ̟ολογίζεται 
̟ρόστιµο ίσο µε ̟οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου ̟ου δεν 
καταβλήθηκε εµ̟ρόθεσµα. Μετά την ̟άροδο ενός έτους α̟ό τη λήξη της 
νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι  
τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την ̟άροδο δύο (2) ετών  ανέρχεται σε  
τριάντα  τοις εκατό (30%) του φόρου. Το ̟ρόστιµο των ̟ροηγούµενων 
εδαφίων υ̟ολογίζεται και στις ̟ερι̟τώσεις εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής δήλωσης 
µε βάση το χρόνο, κατά τον ο̟οίο έληγε η σχετική ̟ροθεσµία υ̟οβολής.». 
 

15. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  
«Το ̟ρόστιµο του ̟ροηγούµενου εδαφίου ε̟ιβάλλεται και ε̟ί εκτιµώµενου 
̟ροσδιορισµού του φόρου» 
 

16. Το άρθρο 62 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
« 1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση ̟ράξεων ε̟ιβολής 
̟ροστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές ̟ου αφορούν το 
φορολογικό έλεγχο, τον ̟ροσδιορισµό φόρου και την είσ̟ραξη,  
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµων». 
 
2. Η ̟ράξη ε̟ιβολής ̟ροστίµων κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο ή το 
ευθυνόµενο ̟ρόσω̟ο: α) µαζί µε την ̟ράξη ̟ροσδιορισµού του φόρου ή β) 
αυτοτελώς, εάν η ̟ράξη ̟ροσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα. 
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3. Η ̟ράξη ε̟ιβολής ̟ροστίµων ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει  αυτοτελή 
αιτιολογία. 

 
4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο ̟ρόσω̟ο καλείται εγγράφως α̟ό το 
Γενικό Γραµµατέα να υ̟οβάλλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε 
ε̟ικείµενη έκδοση ̟ράξης ε̟ιβολής ̟ροστίµων τουλάχιστον τριάντα(30) 
ηµέρες ̟ριν την έκδοσή  της, µε εξαίρεση τις υ̟οχρεώσεις καταβολής 
̟ροστίµων για διαδικαστικές ̟αραβάσεις καθώς και για ̟ρόστιµα, τα ο̟οία 
̟ροκύ̟τουν και ε̟ιβάλλονται κατά τον  άµεσο, διοικητικό, εκτιµώµενο ή 
̟ρολη̟τικό ̟ροσδιορισµό του φόρου. 

 
5. Πρόστιµα καταβάλλονται εφά̟αξ έως και την τριακοστή ηµέρα µετά την 
κοινο̟οίηση της ̟ράξης ε̟ιβολής µε εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις των άρθρων 57 
και 59. 
Για τις διαδικαστικές ̟αραβάσεις του άρθρου 54 καθώς και για τις λοι̟ές 
̟αραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος ̟αραγραφής του δικαιώµατος του 
∆ηµοσίου για έκδοση ̟ράξεως ε̟ιβολής ̟ροστίµου  άρχεται στο τέλος του 
έτους, κατά το ο̟οίο δια̟ιστώθηκε η ̟αράβαση.»   
 

Άρθρο 50 
Συµ̟λήρωση διατάξεων του  ενδέκατου κεφαλαίου  του ν.4174/2013 

 
1. Στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του άρθρου 63 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη 

«∆ιοίκηση» ̟ροστίθενται οι λέξεις « ή σε ̟ερί̟τωση σιω̟ηρής άρνησης» 
 

2. Η ̟αράγραφος 2  του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«2. Η φορολογική αρχή α̟οστέλλει την ενδικοφανή ̟ροσφυγή του υ̟όχρεου, 
συνοδευόµενη α̟ό σχετικά έγγραφα και τις α̟όψεις αυτής, εντός ε̟τά (7) 
ηµερών α̟ό την υ̟οβολή στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης, ̟ροκειµένου η τελευταία να α̟οφανθεί. Με την 
άσκηση της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ̟οσοστού 
̟ενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ̟οσού υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση, 
ότι έχει καταβληθεί το υ̟όλοι̟ο ̟ενήντα τοις εκατό (50%).». 
 

3. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται η λέξη 
«κοινο̟οίηση» α̟ό τη λέξη «έκδοση», διαγράφονται οι λέξεις «στον 
υ̟όχρεο», και αντικαθίσταται οι λέξεις « του ̟ροστίµου» α̟ό τις λέξεις « των 
τόκων». 
 

4. Το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου  4 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Αν, εντός της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, δεν εκδοθεί α̟όφαση τότε θεωρείται ότι 
η ενδικοφανής ̟ροσφυγή έχει α̟ορριφθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης και ο υ̟όχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της α̟όρριψης κατά 
την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας αυτής.»   
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5. Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  
«Η φορολογική αρχή, της ο̟οίας η ̟ράξη ακυρώνεται για τυ̟ικές 
̟ληµµέλειες, εκδίδει  νέα ̟ράξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην α̟όφαση της 
Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης». 
 

6. Μετά το άρθρο 65 A του ν.4174/2013, ̟ου ̟ροστίθεται µε την ̟αράγραφο 2 
του άρθρου 9 του ̟αρόντος, ̟ροστίθεται άρθρο 65 Β ̟ου  έχει ως εξής:  

«Άρθρο 65 Β 

Φορολογικό ̟ιστο̟οιητικό 
1. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, ̟ου είναι εγγεγραµµένοι 

στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008 (Α` 174) και διενεργούν 
υ̟οχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες ̟εριορισµένης 
ευθύνης, καθώς και σε υ̟οκαταστήµατα αλλοδα̟ών ε̟ιχειρήσεων, 
υ̟οχρεούνται στην έκδοση ετήσιου ̟ιστο̟οιητικού. Το ̟ιστο̟οιητικό 
αυτό εκδίδεται µετά α̟ό έλεγχο ̟ου διενεργείται, ̟αράλληλα µε τον 
έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, ως ̟ρος την εφαρµογή των 
φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές 
̟αραβάσεις, καθώς και µη α̟όδοση ή ανακριβής α̟όδοση φόρων ̟ου 
δια̟ιστώνονται α̟ό τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη 
διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο ̟ιστο̟οιητικό αυτό. 
Αν α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ̟ροκύ̟τουν συγκεκριµένα φορολογικά 
δεδοµένα για την ελεγχθείσα εταιρεία µε τα ο̟οία συµφωνεί και η 
αρµόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω ̟ιστο̟οιητικό α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα ̟ιο 
̟άνω ̟ρόσω̟α διώκονται και τιµωρούνται για κάθε ̟αράλειψη των 
υ̟οχρεώσεων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν 
ειδικότερα την υ̟οχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υ̟οχρεωτικού 
ελέγχου εφόσον ̟αρέχουν στην ελεγχόµενη οντότητα συµβουλευτικές 
υ̟ηρεσίες φορολογικού ̟εριεχοµένου σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις 
̟αραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του νόµου 3693/2008. Στις ανώνυµες 
εταιρίες και στις εταιρίες ̟εριορισµένης ευθύνης του ̟ρώτου εδαφίου της 
̟αρούσας ̟αραγράφου, για τις ο̟οίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 
̟ιστο̟οιητικό σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, ε̟ιβάλλεται σε κάθε 
̟ερί̟τωση ̟ρόστιµο α̟ό 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, µε α̟όφαση του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα 
̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιήσει κατά το ελεγχόµενο φορολογικό έτος. Η µη 
έκδοση φορολογικού ̟ιστο̟οιητικού, ό̟ως και η δια̟ίστωση σε αυτό 
̟αραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας µ̟ορούν να λαµβάνονται 
υ̟όψη κατά την ε̟ιλογή υ̟οθέσεων ̟ρος έλεγχο κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Κώδικα Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων, ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα 
συγκεκριµένα ε̟ί µέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου της 
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, ενδεχόµενες συγκεκριµένες ελεγκτικές 
ε̟αληθεύσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να διενεργούνται, εξαιρέσεις α̟ό την υ̟οχρέωση 
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έκδοσης φορολογικού ̟ιστο̟οιητικού µέχρι ̟οσού ακαθαρίστων εσόδων 
150.000 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο ̟εριεχόµενο του ̟ιστο̟οιητικού ̟ου 
εκδίδεται και οι ε̟ιφυλάξεις ̟ου τυχόν διατυ̟ώνονται σε αυτό, ο τρό̟ος, 
ο χρόνος και η διαδικασία υ̟οβολής του, ζητήµατα εφαρµογής της 
υ̟οχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου και 
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Πέραν της εφαρµογής του ̟έµ̟του εδαφίου της 
̟αραγράφου 1, στους νόµιµους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία ̟ου 
̟αραβαίνουν τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου και της κανονιστικής 
α̟όφασης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα υ̟ο̟αράγραφο ε̟ιβάλλονται 
οι διοικητικές κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 
4 του ν. 2523/1997. 
 

 
Άρθρο 51 

Συµ̟λήρωση διατάξεων στο  δωδέκατο κεφάλαιο  
  του ν.4174/2013 

 
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου  άρθρο 66 του ν.4174/2013 διαγράφεται και  

̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 1 έως και 29, ως εξής:     
«1. Μετά την 1.1.2014, για υ̟οθέσεις ̟ροσωρινού ή οριστικού φορολογικού 
ελέγχου, ̟ου αφορά χρήσεις, ̟εριόδους, φορολογικές υ̟οθέσεις ή 
υ̟οχρεώσεις ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας, εκδίδεται ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου.  
2.Κατά ̟αρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 34 του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ̟ράξεις διορθωτικού ̟ροσδιορισµού φόρου, 
τέλους ή εισφοράς, ̟ου έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατό̟ιν ̟ροσωρινού 
φορολογικού ελέγχου, ο ο̟οίος διατάχθηκε µέχρι την 31.12.2013, δεν 
κωλύουν τη µετά α̟ό νέο έλεγχο µεταγενέστερη διόρθωσή του. Το 
̟ροηγούµενο εδάφιο ισχύει και για ̟ράξεις διορθωτικού ̟ροσδιορισµού ̟ου 
έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται µετά α̟ό τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο 
̟ου διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 και του άρθρου 77 του ν. 
2961/2001 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται µερική 
καταλογιστική ̟ράξη. 
3.Για χρήσεις, ̟εριόδους, φορολογικές υ̟οθέσεις ή υ̟οχρεώσεις για τις ο̟οίες 
έχει εκδοθεί µέχρι την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφ’ όσον κατά το 
χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει  γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη 
του ελέγχου για την εφαρµογή του ̟ροηγούµενου εδαφίου λογίζεται η 
θεώρηση των βιβλίων του φορολογουµένου α̟ό όργανο της Φορολογικής 
∆ιοίκησης ή η κοινο̟οίηση ̟ρόσκλησης για ε̟ίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση της 
εντολής ελέγχου στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν τηρούνται βιβλία  
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4.Κοινο̟οιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, 
διενεργούνται και για χρήσεις, ̟εριόδους, φορολογικές υ̟οθέσεις ή 
υ̟οχρεώσεις ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος αυτού.   
5.Για φορολογικές δηλώσεις ̟ου υ̟οβάλλονται µετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα 
α̟ό τη χρήση, την ̟ερίοδο, τη φορολογική υ̟όθεση ή υ̟οχρέωση την ο̟οία 
αφορούν, διενεργείται άµεσος ̟ροσδιορισµός του φόρου ή εκδίδεται ̟ράξη 
διοικητικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, κατά ̟ερί̟τωση. 
6. Για φορολογικές χρήσεις, ̟εριόδους, υ̟οθέσεις ή υ̟οχρεώσεις  για τις 
ο̟οίες έως την 31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές 
̟ράξεις ̟ροσδιορισµού ή καταλογισµού ο̟οιουδή̟οτε φόρου, τέλους ή 
εισφοράς ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη συναφής ̟ράξη, 
ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας, θεωρείται ο̟οιοδή̟οτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της 
αρµόδιας για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά τον 
χρόνο διενέργειας του. 
7. Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης µε α̟όφαση διοικητικού δικαστηρίου, για 
τυ̟ικούς λόγους ή λόγω νοµικής ̟ληµµέλειας, ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης 
καταλογισµού, η Φορολογική ∆ιοίκηση, σε συµµόρφωση µε την δικαστική 
α̟όφαση, εκδίδει, µετά τον χρόνο ισχύος του, τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τον 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού του φόρου, 
ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής α̟όφασης. 
8. Για τις δικαστικές α̟οφάσεις ̟ου εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 41 ̟αρ. 4 και 30 ̟αρ. 1 αυτού.  
9. Ε̟ί ̟ράξεων ή α̟οφάσεων της ε̟ιτρο̟ής διοικητικής ε̟ίλυσης διαφορών 
του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης του άρθρου 70Β του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 30 ̟αρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. Ο φόρος, το 
τέλος, η εισφορά ή το ̟ρόστιµο, ̟ου ̟ροσδιορίζεται στις ̟ερι̟τώσεις του 
̟ροηγούµενου εδαφίου, καταβάλλεται ό̟ως ορίζεται στις ̟αρα̟άνω ̟ράξεις 
ή α̟οφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας.  
10. Σε ̟ερί̟τωση έκδοσης α̟όφασης διοικητικού δικαστηρίου µε την ο̟οία 
κηρύσσεται  α̟αράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και 
ανα̟έµ̟εται η υ̟όθεση στη Φορολογική ∆ιοίκηση για να τηρηθεί η 
διαδικασία διοικητικής ε̟ίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για διοικητική 
ε̟ίλυση εξετάζεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εκτός εάν 
ο φορολογούµενος α̟οδεχθεί την ̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη εντός α̟οκλειστικής 
̟ροθεσµίας ̟έντε ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν της δικαστικής 
α̟όφασης ή σχετικής ̟ρόσκλησης της Φορολογικής ∆ιοίκησης.  Οι διατάξεις 
του ̟ροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και για ̟ερι̟τώσεις 
εκκρεµών αιτηµάτων διοικητικής ε̟ίλυσης, κατ’ εφαρµογή της ̟ροϊσχύουσας 
νοµοθεσίας.   
11. ∆ιατάξεις ̟ερί ̟αραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να κοινο̟οιεί 
φύλλα ελέγχου και ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, 
̟ροϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας,  
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εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις ̟εριόδους, τις 
υ̟οθέσεις και τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τις ο̟οίες αφορούν. Κατ’ 
εξαίρεση, οι διατάξεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρµόζονται και 
για ̟ερι̟τώσεις φοροδιαφυγής, η ο̟οία δια̟ράχθηκε ̟ριν την εφαρµογή του 
Κώδικα, εάν, κατά την θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου δεν έχει 
̟αραγραφεί.   
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 ̟αράγραφος 1  του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας ισχύουν α̟ό 1.1.2016. Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την 
εκάστοτε καταβολή φόρου, εισ̟ράττονται υ̟οχρεωτικά ε̟ί του 
καταβαλλόµενου ̟οσού, οι αναλογούντες τόκοι και ̟ρόστιµα λόγω 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής. 
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
εφαρµόζονται για οφειλές για τις ο̟οίες α̟οκτάται εκτελεστός τίτλος α̟ό την 
1.1.2014 και εφεξής.  
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, 
σχετικά µε το χρόνο ̟αραγραφής και τους λόγους διακο̟ής και αναστολής 
αυτής, εφαρµόζονται για φόρους και λοι̟ά έσοδα για τα ο̟οία η Φορολογική 
∆ιοίκηση α̟οκτά εκτελεστό τίτλο α̟ό την 1.1.2014 και εφεξής. 
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 53 υ̟ολογίζεται  σε µηνιαία βάση κατά την είσ̟ραξη για ολόκληρο 
το µήνα   
16. Tο άρθρο 53 ̟αράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
εφαρµόζεται για αιτήσεις ε̟ιστροφής ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό την 1.1.2014 και 
εφεξής. 
17. Στις ̟ράξεις καταλογισµού ο̟οιουδή̟οτε φόρου ̟ου εκδίδονται µετά την 
1.1.2014 και αφορούν  εν γένει φορολογικές υ̟οχρεώσεις, χρήσεις, ̟εριόδους 
ή υ̟οθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να ε̟ιβάλλονται οι ̟ρόσθετοι 
φόροι του  άρθρου 1 του ν.2523/97, ό̟ως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. 
Μετά την α̟όκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.  
18. Για την υ̟οβολή µετά την 1.1.2014, εκ̟ροθέσµων χρεωστικών δηλώσεων 
̟ου αφορούν χρήσεις, ̟εριόδους, υ̟οθέσεις ή εν γένει φορολογικές 
υ̟οχρεώσεις έως 31.12.2013, ε̟ιβάλλονται οι  ̟ρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 
του ν. 2523/1997, ό̟ως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την 
α̟όκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις 
των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.  
19. Για την υ̟οβολή, µετά την 1.1.2014, εκ̟ροθέσµων δηλώσεων α̟ό τις 
ο̟οίες δεν ̟ροκύ̟τει φορολογική υ̟οχρέωση ή δηλώσεων ̟ληροφοριακού 
χαρακτήρα  ̟ου αφορούν ̟εριόδους έως την 31.12.2013, ε̟ιβάλλονται τα 
̟ρόστιµα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 µε τον ̟εριορισµό το καταβλητέο σε 
κάθε µία ̟ερί̟τωση ̟οσό να µην ξε̟ερνά το ̟ροβλε̟όµενο στο άρθρο 54 
̟αρ. 2 ̟ερ. α΄ του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
20. Η κοινή α̟όφαση µε αριθµό 45081/30.10.1997 των Υ̟ουργών Εσωτερικών 
και Οικονοµικών ̟ου έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της ̟αραγράφου 6 του 
άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ ) εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την κατάργησή 
της. 
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21. Οι διατάξεις της  ̟αραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας, εφαρµόζονται και για µέτρα ̟ου το ∆ηµόσιο λαµβάνει ή έχει 
λάβει ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου ε̟ί ̟εριουσιακών 
στοιχείων ̟ου έχουν δεσµευτεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 
του ν.2523/1997 (Α΄179).  
22. Για την ε̟ιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφωνα µε το άρθρο 46 του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, οι ̟ροβλε̟όµενες ε̟ιδόσεις  κατά τον 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας γίνονται και α̟ό ο̟οιονδή̟οτε υ̟άλληλο της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης. 
23. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας καταλαµβάνουν και τις υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες 
έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 14 
του ν. 2523/1997 µέχρι την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα 
̟ροβλε̟όµενα µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.  
24. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, ό̟ως ισχύει µέχρι την 31.12.2013, 
και δεν έχει υ̟οβληθεί µέχρι την 31.12.2013 αίτηση της ̟αραγράφου 4 του 
ανωτέρω άρθρου, ούτε έχει ασκηθεί ̟ροσφυγή ενώ̟ιον του διοικητικού 
δικαστηρίου κατά των µέτρων, ο υ̟όχρεος δύναται να υ̟οβάλει αίτηµα 
ε̟ανεξέτασης στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης του άρθρου 63 του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εντός ανατρε̟τικής ̟ροθεσµίας εξήντα 
(60) ηµερών α̟ό το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.  
25. Αν έχει εκδοθεί α̟όφαση της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 14 του 
ν.2523/1997, για τη µερική άρση των µέτρων, συνε̟εία της ο̟οίας αναβιώνει 
η ε̟ιβολή αυτών σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ο υ̟όχρεος δύναται, εντός ανατρε̟τικής 
̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την αναβίωση των µέτρων, να υ̟οβάλει 
αίτηµα για την ε̟ανεξέταση της α̟όφασης αυτής α̟ό την Υ̟ηρεσία 
Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης. 
26. Εκκρεµή αιτήµατα ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µέχρι 31.12.2013 στον Υ̟ουργό 
Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 14 του 
ν.2523/1997, εξετάζονται στο ̟λαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας 
α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης.  
27. Α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών, οι ο̟οίες έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000, ό̟ως 
αυτός ισχύει µέχρι την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.03.2014 
ή µέχρι την έκδοση α̟οφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφόσον αυτές 
εκδοθούν σε ̟ρογενέστερο χρόνο.  
28. Α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου ρυθµίζουν θέµατα ̟ου 
υ̟άγονται στις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου, οι ο̟οίες έχουν εκδοθεί κατ’  
εξουσιοδότηση των διατάξεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του 
ν. 1587/1950 ( Α’ 294) ̟ερί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 
23Α του ν. 3427/2005 (Α’ 312) ̟ερί ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και 
Περιουσιολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18 του ν. 3091/2002 (Α’ 330 Α΄) και 58 
του ν. 3842/2010 (Α’ 58 Α΄) ̟ερί Ειδικού Φόρου ε̟ί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α), 
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καθώς και ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η ο̟οία 
ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των φορολογιών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν µε τους 
ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014. Α̟οφάσεις του 
Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου ρυθµίζουν θέµατα ̟ου υ̟άγονται στις διατάξεις 
του ̟αρόντος νόµου, οι ο̟οίες έχουν εκδοθεί κατ’  εξουσιοδότηση των 
διατάξεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται  στο άρθρο 16 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ̟ερί 
Φορολογίας Αυτοµάτου Υ̟ερτιµήµατος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 
3427/2005 (Α’  312) ̟ερί Φόρου Αυτοµάτου Υ̟ερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.) και 
Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α), 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) 
̟ερί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 
3842/2010 (Α’ 58) ̟ερί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως και 19 του 
ν. 3634/2008 (Α’ 9) και 53 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) ̟ερί Ενιαίου Τέλους 
Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν. 4021/2011(Α’ 218 ) ̟ερί Έκτακτου Ειδικού 
Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Ε̟ιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) και στο 
άρθρο ̟ρώτο υ̟ο̟αράγραφος Α7 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ̟ερί  Έκτακτου 
Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) καθώς και ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η ο̟οία  ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των 
φορολογιών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους,  εξακολουθούν να 
ισχύουν µέχρι την έκδοση α̟οφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ό̟ου αυτό 
α̟αιτείται. 
29. Για τις υ̟οθέσεις του  Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, 
∆ωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών α̟ό τυχερά ̟αίγνια, οι διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται α̟ό 1.1.2015.»   
 

2.  Οι ̟αράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66 αναριθµούνται σε 
̟αραγράφους 30 έως 39 και ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 40 ως εξής: 
 
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65   τίθενται σε ισχύ α̟ό 1ης Ιανουαρίου 2014 και 
καταργούνται για τις χρήσεις ̟ου αρχίζουν α̟ό 1.1.2016 και µετά.»  

 
3. Στο τέλος του ν.4174/2013 ̟ροστίθεται Παράρτηµα ̟ου έχει ως εξής: 

«Παράρτηµα 
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α'  του ν. 3427/2005), 
Ειδικός Φόρος ε̟ί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος 
Ε̟ιτηδεύµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώ̟ων (άρθρο 31 του ν. 
3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώ̟ων (άρθρο 29 του 
ν. 3986/2011), Φόρος Πολυτελούς ∆ιαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), 
Φόρος Πλοίων µε ελληνική και µε ξένη σηµαία (ν. 27/1975), Εισφορά 
Εισαγόµενου Συναλλάγµατος (άρθρο 45 ̟αρ. 1 του ν. 4141/2013), Φόρος ε̟ί 
των µερισµάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 ̟αρ. 5 του 
ν. 4141/2013), Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 ̟αρ. 10 του ν. 2206/1994, 
31 ̟αρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 ̟αρ. 1 του ν. 3139/2003, ̟ρώτο ̟ερ. 9 υ̟ο̟. Ε 7 
του ν. 4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως 
Παραγοµένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010), Συµµετοχή του Ελληνικού 
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∆ηµοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υ̟ηρεσιών 
Στοιχηµάτων & Τυχερών Παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου (άρθρο 50 ν. 
4002/2011), Τέλος Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος 
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 ν. 3775/2009), Τέλη ∆ιενέργειας 
Παιγνίων µε Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 ν. 2515/1997,  8 ̟αρ. 1 του ν. 2954/2001 
και 10 ̟αρ. 2 του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 
3492/2006), Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Κα̟νιζόντων (άρθρο 45  
του ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις ∆ιαφηµίσεις ̟ου ̟ροβάλλονται α̟ό 
την τηλεόραση (άρθρο ̟ρώτο ̟αρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 ̟αρ. 9 της 
α̟ό 31-12-2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η ο̟οία κυρώθηκε µε το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της α̟ό 31-12-2012 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η ο̟οία  κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 
4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 
3790/2009), Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), 
Εισφορά ∆ακοκτονίας (άρθρο 102 του ν. 1402/1983), Εφά̟αξ φόροι ε̟ί των 
α̟οθεµάτων ̟ετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2  του ν.  3828/2010 και 
τέταρτο  ̟αρ. 6 του ν. 3845/2010), Τέλη Χαρτοσήµου (̟.δ. 28ης Ιουλίου 1931), 
Ειδικός Φόρος για την Ανά̟τυξη της Κινηµατογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 
του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και  50 του ν. 
3842/2010), Φόρος Αυτοµάτου Υ̟ερτιµήµατος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), 
Φόρος Αυτοµάτου Υ̟ερτιµήµατος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 
έως και 19 του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 
έως και 35 του ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του 
ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων 
Ε̟ιφανειών (άρθρο 53 του ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 
 (άρθρο ̟ρώτο υ̟ο̟αράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών 
Προσώ̟ων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 
3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 
3790/2009), Έκτακτες Εφά̟αξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νοµικών 
Προσώ̟ων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010), Αυτοτελής 
Φορολογία Αφορολόγητων Α̟οθεµατικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), 
Φορολογία Προβλέψεων Ε̟ισφαλών Α̟αιτήσεων (άρθρο 9, ̟αρ. 4 του ν. 
3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Α̟οθεµατικών Τεχνικών 
Ε̟ιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των 
Α̟οθεµατικών των Τρα̟εζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος 
Τρα̟εζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16  του ν. 1676/1986).»   
 

Άρθρο 52 
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ν. 4093/2012 

 
1. Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 3 της ̟ερί̟τωσης 1 της 

υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 
(Α’ 222) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Α̟αλλάσσονται ε̟ίσης οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ό̟ως ορίζονται µε α̟όφαση του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ̟οσό 
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ε̟ιστροφής Φ.Π.Α., ή το ̟οσό της ε̟ιδότησης ̟ου λαµβάνουν ανά 
φορολογικό έτος.». 

 
2. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 3 της ̟ερί̟τωσης 1 της 

υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 
διαγράφονται οι λέξεις «και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.». 

 
3. Στο τέλος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 6 της 

̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου 
του ν. 4093/2012 ̟ροστίθεται η φράση «ή την ̟αροχή υ̟ηρεσιών». 

 
4. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 6 της ̟ερί̟τωσης 1 της 

υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012  
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα 
α̟ό την ̟αράδοση ή α̟οστολή των αγαθών στον αγοραστή και ̟άντως µέσα 
στην ίδια διαχειριστική ̟ερίοδο των συµβαλλοµένων.» 

 
5. Στο τέλος του άρθρου 6 της ̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της 

̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 
19 ως εξής: 

«19. Ο υ̟όχρεος α̟εικόνισης συναλλαγών εφαρµόζει κατάλληλες δικλείδες, 
̟ου εξειδικεύονται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, 
για την ̟αρακολούθηση των ̟αραλαµβανοµένων και µη τιµολογηµένων 
ακόµη α̟ό τους ̟ροµηθευτές α̟οθεµάτων, καθώς και των α̟οθεµάτων ̟ου 
έχουν διακινηθεί και εκκρεµεί τιµολόγηση.» 

 
6. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 14 της ̟ερί̟τωσης 1 της 

υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι 
διατάξεις του άρθρου 7 ̟αύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015». 

 
7. Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν α̟ό 1ης Ιανουαρίου 2014. 

 
Άρθρο 53 

Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ν. 3296/2004 
 

1. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 καταργείται η 
̟ερί̟τωση β και οι ̟ερι̟τώσεις γ, δ και ε αναριθµούνται αντιστοίχως σε β, γ 
και δ. 

2. Στην ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 οι 
λέξεις «φορολογικές και τελωνειακές» διαγράφονται. 

 
Άρθρο 54 

Έναρξη ισχύος 
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1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ε̟ιµέρους διατάξεις του µε 
την ε̟ιφύλαξη των ε̟όµενων ̟αραγράφων του ̟αρόντος.  

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του  Κεφαλαίου Α’ του ̟αρόντος νόµου 
ισχύουν α̟ό 1.1.2014 και για κάθε ε̟όµενο οικονοµικό έτος. 

3. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 36 ισχύουν α̟ό 
1.1.2014. 
 

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

  

 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ 
 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

  

  

  

  

 


