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Άξζξν 1
Έλλνηα θαη πξνϋπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ
θαηαιπκάησλ
1.

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, φπσο ηζρχεη,
πξνζηίζεηαη πεξίπησζε Γ σο εμήο:
«Γ. χλζεηα Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα:
Ωο χλζεηα Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα ραξαθηεξίδνληαη ηα μελνδνρεηαθά
θαηαιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1Α, πνπ
αλεγείξνληαη ζε ζπλδπαζκφ: α) κε ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο ηεο
πεξηπηψζεσο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1Β θαη β) κε εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 3.».

2.

α. Δπί ησλ ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα
ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη
ε ζχζηαζε δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ, θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, θαη ε ζχζηαζε ή κεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο ελνρηθψλ θαη εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ επ’ απηψλ. Σν πνζνζηφ ησλ δπλάκελσλ λα πσιεζνχλ ή
εθκηζζσζνχλ καθξνρξνλίσο ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθψο δνκνχκελεο επηθάλεηαο ηνπ ζχλζεηνπ
ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. Ζ καθξνρξφληα κίζζσζε ζπλνκνινγείηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εηψλ.
β. Ζ πεξίπησζε α΄ εθαξκφδεηαη κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθψο νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
αα. Σα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα αλαπηχζζνληαη ζε γήπεδα ίζα ή
κεγαιχηεξα ησλ 150.000 η.κ.,
ββ. Σα μελνδνρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ πέληε αζηέξσλ,
γγ. Έρνπλ εθδνζεί φιεο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο θαη ινηπέο αλαγθαίεο εγθξίζεηο
γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ
θαηαιχκαηνο.
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3.

Σα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηέπνληαη απφ Καλνληζκφ πληδηνθηεζίαο
θαη Λεηηνπξγίαο πνπ θαηαξηίδεηαη, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφλ, ν νπνίνο κεηαγξάθεηαη καδί κε ηελ
πξάμε ζχζηαζεο νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ, θαζνξίδνληαη ηδίσο: (η)
ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ
ηδηνθηεζηψλ θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
ρξεζηψλ πνπ έιθνπλ απφ απηνχο δηθαηψκαηα, (ηη) ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο επί ησλ θνηλφθηεησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θηηζκάησλ,
εγθαηαζηάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη νη πεξηνξηζκνί απηψλ, (ηηη) ν θνξέαο
δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ
ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαζψο θαη ηελ επνπηεία θαη ηελ άζθεζε
ειέγρνπ επί ησλ επηκέξνπο απηνηειψλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη (ηv) νη
θνηλέο δαπάλεο, θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη θαηαλνκήο ηνπο ζηνπο
ηδηνθηήηεο ησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ν ηξφπνο θαη ην είδνο
εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηλφθηεησλ ρψξσλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
εγθξίλεηαη πξφηππνο θαλνληζκφο ζπληδηνθηεζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαη
θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν απηνχ. Ο εγθξηλφκελνο θαηά ηα αλσηέξσ
Καλνληζκφο πληδηνθηεζίαο θαη Λεηηνπξγίαο πξνζαξηάηαη ζε θάζε
δηθαηνπξαμία κε αληηθείκελν ηε ζχζηαζε, αιινίσζε, κεηάζεζε ή κεηαβίβαζε
ελνρηθψλ ή εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί ησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ
ηδηνθηεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαη δεζκεχεη φινπο.

4.

Οη ηδηνθηήηεο ή νη κηζζσηέο ησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ δελ
κπνξνχλ λα εθκηζζψλνπλ ή λα ππνκηζζψλνπλ ηα αθίλεηα ζε ηξίηνπο ή λα
ζπληζηνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επηθαξπίαο ή νίθεζεο παξά κφλν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν
θαλνληζκφ.

5.

Ζ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ή ε εθκίζζσζε ησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ
ηδηνθηεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο θαη ηεο εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ην ζήκα ιεηηνπξγίαο απηψλ
απφ ηνλ ΔΟΣ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο κλεκνλεχεηαη ζηε ζρεηηθή πξάμε
κεηαβίβαζεο ή εθκίζζσζεο θαη ζε θάζε άιιε ζπλαθή πξάμε.

6.

Οη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη
επί πθηζηακέλσλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1Α ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993 πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζε γήπεδα ηνπιάρηζηνλ
50.000 η.κ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ή κπνξεί λα απνθηήζνπλ ηηο ινηπέο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, εθφζνλ:
α) δηαζέηνπλ ζε ηζρχ εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο,
β) ηα πξνο κεηαβίβαζε ή πξνο καθξνρξφληα κίζζσζε ηκήκαηα δελ έρνπλ
ππαρζεί ζηηο επηδνηήζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο θαηά ηα ηειεπηαία
πέληε έηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο πνπ
έρεη ρνξεγεζεί γηα ηα ηκήκαηα απηά, επηζηξέθεηαη θαη
γ) ν λνκίκσο πινπνηεκέλνο ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη ίζνο ή κηθξφηεξνο ηνπ
0,15. ηελ πεξίπησζε πνπ ν λνκίκσο πινπνηεκέλνο ζπληειεζηήο δφκεζεο
ππεξβαίλεη ην 0,15, ε ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
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παξαγξάθσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρεη θαη κία απφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
αα. Δθφζνλ θαηεδαθηζζνχλ ηκήκα ή ηκήκαηα ησλ ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ
ππεξβαίλεη ην 0,15.
ββ. Δθφζνλ θαηαβιεζεί εηδηθή εηζθνξά ίζε κε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ
ζηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 0,15. Ζ αληηθεηκεληθή αμία
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο εηζθνξάο, ν ηξφπνο θαη
νη ππφρξενη θαηαβνιήο, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα. Ζ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε
κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο επί πθηζηακέλσλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζζεί ζε γήπεδα κηθξφηεξα ησλ 150.000 η.κ. ην πνζνζηφ ησλ
δπλάκελσλ λα πσιεζνχλ ή εθκηζζσζνχλ καθξνρξνλίσο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 2 α, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθψο δνκεκέλεο επηθάλεηαο ηνπ ζχλζεηνπ
ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο.
7.

α. To πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993 δελ
εθαξκφδεηαη ζηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαξγνχληαη ε παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3105/2003 (ΦΔΚ Α΄ 29) θαη ην π.δ. 250/2003 (ΦΔΚ Α΄ 226).
Άξζξν 2
Όξνη δόκεζεο θαη πξνδηαγξαθέο ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ

1.

α. Γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εθδίδεηαη θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ ππνπξγνχ.
Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη:
αα. Οη εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ ζηελ έθηαζε ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ
θαηαιχκαηνο.
ββ. Ζ γεληθή δηάηαμε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε αλαθνξά ζε
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:5.000. ηε γεληθή δηάηαμε πξέπεη λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο λα απνηεινχλ
ελφηεηα δηαθξηηή απφ ην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα.
γγ. Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, χζηεξα
απφ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηνλ λ. 1650/1986, φπσο ηζρχεη.
β. Ζ δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε γήπεδα κεγαιχηεξα
ησλ 800.000 η.κ. επηηξέπεηαη κφλν ζε Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ) πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ λφκν
απηφλ. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη επί γεπέδσλ κεγαιχηεξσλ ησλ
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800.000 η.κ. γηα ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, κε εηδηθέο δηαηάμεηο, εηδηθά
πνιενδνκηθά θαζεζηψηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο.
γ. Δηδηθψο ζηα θαηνηθεκέλα λεζηά, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε επηθάλεηα
γεπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ νξίδεηαη ζε
100.000 η.κ. Οη ξπζκίζεηο ηεο πεξηπηψζεσο απηήο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο
λήζνπο Κξήηε, Κέξθπξα θαη Ρφδν.
δ. Ωο εκβαδά ηδηνθηεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄, ιακβάλνληαη ηα εκβαδά πνπ απηέο είραλ ζηηο
31.12.2010. Γήπεδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ζπλέλσζε κπνξεί λα
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο. Γξφκνη ή θαη άιια ηερληθά έξγα θαζψο θαη
ξέκαηα πνπ δηαπεξλνχλ εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία
ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ δελ ζπληζηνχλ θαηάηκεζε απηψλ.
ε. χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγνχληαη θαη εληφο
εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπιαζε ηκήκαηνο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθηζκνχ. Γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ, νη ελδηαθεξφκελνη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο θαηαξηίδνπλ
πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη νηθηζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ηνπ
νηθείνπ νηθηζκνχ, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΔΟΣ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκνδίνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ζρεηηθψλ νηθηζκψλ, νη ηξφπνη θαη ηα κέζα πνιενδνκηθήο επέκβαζεο, νη ηξφπνη
απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ αθηλήησλ, ηα παξερφκελα πνιενδνκηθά ή θαη
νηθνλνκηθά θίλεηξα, νη θνξείο πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
2.

α. Ζ δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηηο ρξήζεηο γεο θαη
ιεηηνπξγίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 2742/1999 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.
β. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 24208/4.6.2009 απφθαζεο «Έγθξηζε
Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ» (ΦΔΚ Β΄ 1138) αλαθέξνληαη νη «ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθηήο ρξήζεο» λννχληαη εθεμήο ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ.

3.

α. Σα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
απφ 20/28.1.1988 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 61 Γ΄), φπσο ηζρχεη. Ο
ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη εληαίνο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ
θαηαιχκαηνο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,15 θαη εηδηθψο γηα ηα λεζηά
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ηεο πεξηπηψζεσο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ην 0,10. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ε
έθηαζε ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην ζχλζεην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα λνείηαη σο
εληαίν ζχλνιν.
β. Δθφζνλ ν πινπνηνχκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ ππεξβαίλεη ην 0,10, ην
πνζνζηφ ησλ δπλάκελσλ λα πσιεζνχλ ή εθκηζζσζνχλ καθξνρξνλίσο
ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
πξνεγνχκελν άξζξν, θαζνξίδεηαη ζε 40% ηεο ζπλνιηθψο δνκνχκελεο
επηθάλεηαο ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ
πξνζαπμάλεηαη ζε 60% φηαλ ν πινπνηνχκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη
ίζνο ή κηθξφηεξνο ηνπ 0,05.
γ. Ζ ππαγσγή ζε κία εθ ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄ ή β΄ είλαη
δεζκεπηηθή θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο
νηθνδνκηθήο αδείαο ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο.
δ. Δηδηθφηεξεο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κηθξφηεξνη
ζπληειεζηέο δφκεζεο ή θαη απζηεξφηεξνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα
ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεπέδσλ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
ε. Σν ειάρηζην απαηηνχκελν εκβαδφλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ
θαηνηθηψλ νξίδεηαη ζε 100 η.κ. αλά απηνηειή δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. Οη
εκηππαίζξηνη ρψξνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο
θαηνηθίεο, νη ζηεγαζκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη εληφο απηψλ θαη νη ππφγεηνη ρψξνη απηψλ, ε νξνθή ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 0,80 κ. απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο,
πξνζκεηξψληαη ζηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο. Οη ξπζκίζεηο ηεο πεξηπηψζεσο
απηήο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα πθηζηάκελα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο παξαγξάθνπ
6 ηνπ άξζξνπ 1.
ζη. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη
εηδηθέο ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα,
ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη
ηελ ελ γέλεη ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο απηήο,
εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ γηα ηελ
θαηεγνξία Α+, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Κηηξίσλ.
4.

Ζ επελδπηηθή δαπάλε ησλ πξνο κεηαβίβαζε ή καθξνρξφληα κίζζσζε
ηκεκάησλ ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ δελ κπνξεί λα ππάγεηαη
ζηα θίλεηξα ηεο αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο.

5.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη νη
ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο. Με ηηο
5

πξνδηαγξαθέο απηέο θαζνξίδνληαη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ
μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηελ
θάιπςε θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ζε θιίλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηνπξηζηηθέο
επηπισκέλεο θαηνηθίεο.
6.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα κέηξα θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη θάιπςε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπληδηνθηεηψλ ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ είηε θσιχεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζπληδηνθηεζίαο ιφγσ ζνβαξήο
αδπλακίαο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο λα
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο απηήλ είηε εγείξνληαη αμηψζεηο ηξίησλ
θαηά ηνπ πην πάλσ θνξέα πνπ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα ζπληδηνθηεζίαο, θαη
ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Με ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο ξπζκίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζέκαηα ππαγσγήο ησλ θνξέσλ
εθκεηάιιεπζεο ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε ζπζηήκαηα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εγγπήζεσλ
ζε
πεξίπησζε
πησρεχζεσο
ή
αθεξεγγπφηεηαο.

7.

α. Σα άξζξα 610, 616 θαη 617 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δελ εθαξκφδνληαη επί
καθξνρξνλίσλ
κηζζψζεσλ
ηνπξηζηηθψλ
επηπισκέλσλ
θαηνηθηψλ
ζπλαπηφκελσλ εληφο ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.
β. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1652/1986,
θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχνπλ,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο καθξνρξφληεο κηζζψζεηο πνπ ζπλάπηνληαη
επί ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηνπ παξφληνο.

8.

Σα δηθαηψκαηα καθξνρξφληαο κίζζσζεο πνπ απνθηψληαη επί ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο,
ζεκεηψλνληαη ζην πεξηζψξην ησλ νηθείσλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ ησλ αξκνδίσλ
Τπνζεθνθπιαθείσλ ή Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ. Μεηαγξαπηέα πξάμε
απνηεινχλ ηα ζρεηηθά κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία, επί πνηλή
αθπξφηεηαο, θαηαξηίδνληαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.

9.

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα ππαρζνχλ θαη ηνπξηζηηθέο
επελδχζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρχ εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη
νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο,
δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 3
Απόζπξζε παιαηώλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ

1.

α. Οη θχξηνη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1Α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993
θαη ηα νπνία ζηεξνχληαη ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο αδηαιείπησο θαηά ηελ ρξνληθή
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πεξίνδν απφ 1.1.1981 έσο θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ
απηνχ, νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηδηθφ εηήζην ηέινο επηβάξπλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο. Σν ηέινο
επηβάιιεηαη εθφζνλ ηα αλσηέξσ θαηαιχκαηα δελ επαλαιεηηνπξγήζνπλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο εληφο ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
παξακέλνπλ ζε εγθαηάιεηςε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπξηζηηθψλ
θαηαιπκάησλ ή θαη άιισλ θηηξίσλ σο εγθαηαιειεηκκέλσλ, ε αξκφδηα
ππεξεζία, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
δηαπίζησζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ απηψλ σο εγθαηαιειεηκκέλσλ, νη
πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ιφγσ εηδηθφηεξσλ
δηαηάμεσλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
β. Σν εηήζην ηέινο είλαη ίζν κε πνζνζηφ 2% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ
αθηλήησλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επηβνιήο. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ ηέινπο, ν ηξφπνο βεβαίσζεο απηνχ, νη ππφρξενη
θαηαβνιήο, νη ηξφπνη πιεξσκήο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Ζ βεβαίσζε
ηνπ ηέινπο κπνξεί λα γίλεη κία θνξά θαη ηζρχεη κέρξηο φηνπ πξνζθνκηζηεί απφ
ηνλ ππφρξεν βεβαίσζε θαηεδάθηζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
θαηαιχκαηνο, εθηφο εάλ επαλαπξνζδηνξηζηεί ην παξαπάλσ πνζνζηφ νπφηε
θαη επαλαβεβαηψλεηαη. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ γίλεηαη επίζεο
κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ.
γ. Σν ηέινο θαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «Πξάζηλν Σακείν», ηεξείηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ νλνκαζία
«Σακείν Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» θαη δηαηίζεηαη γηα πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ρψξσλ κε ηδηαίηεξε
πνιηηηζηηθή, ηνπξηζηηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία, εληφο ηνπ πξσηνβαζκίνπ ΟΣΑ
ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη απφδνζεο ηνπ ηέινπο ζην Πξάζηλν
Σακείν θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
2.

α. Δπηηξέπεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 Α ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 2160/1993 θαη βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσο θαη
εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πνπ πξνυθίζηαληαη ηνπ έηνπο 1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ
θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπιαζε θαη ηε
ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ππνδνρήο ηνπο.
β. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο πεξηπηψζεσο α΄ πνπ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη:
αα. Να έρνπλ αλεγεξζεί κε βάζε λφκηκε νηθνδνκηθή άδεηα.
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ββ. Να έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κε βάζε λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθή
πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εηψλ.
γγ. Να κελ έρνπλ ιάβεη γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ
νπνηαδήπνηε θξαηηθή ελίζρπζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πνζφ ηεο
ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί επηζηξέθεηαη. Με απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ν θνξέαο
επηζηξνθήο ηεο ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππφρξενο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
δδ. Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηαπηζηψλεηαη
κε πξάμε ηνπ ΔΟΣ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ.
γ. Kίλεηξo γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ην
δηθαίσκα ρξήζεο ζπληειεζηή δφκεζεο έσο 0,05 γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ επαχιεσλ ή θαηνηθηψλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθψο θαη απφ κηα, θαη’ ειάρηζηνλ, εγθαηάζηαζε εηδηθήο ηνπξηζηηθήο
ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, εθφζνλ νη
παξαπάλσ ρξήζεηο δελ απαγνξεχνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ
θαηαιχκαηνο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηεο
πεξηνρήο απηήο. ε θάζε δε πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε δφκεζε γηα
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15.000
η.κ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε, θαηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ νηθνδνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ
θαλνληζκνχ.
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ησλ παξαγξάθσλ 35 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεσο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ άξζξνπ 2, εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζην παξφλ άξζξν.
ε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη ζε ηνπξηζηηθά
θνξεζκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε θζίλνπζα ηνπξηζηηθή δήηεζε ή κε
ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνπο πξντφληνο ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο θαη παιαηφηεηαο ησλ
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ,
θαζψο θαη ζηα λεζηά πνπ αλαπηχζζνληαη
ηνπξηζηηθά ή ζηα λεζηά κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηά
νξίδνληαη, κε βάζε ηελ έληαζε θαη ην είδνο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ζην άξζξν 5 ηεο ππ’ αξηζκ. 24208/4.6.2009 απφθαζεο «Έγθξηζε Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ» (ΦΔΚ Β΄ 1138). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη
δπλαηή ε θαηεδάθηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή.
ζη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δπλαηφηεηαο απφζπξζεο ησλ παιαηψλ
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηπρφλ εηδηθφηεξεο δξάζεηο, κέηξα, παξεκβάζεηο θαη
θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ απφζπξζε ησλ παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ
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θαηαιπκάησλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
3.

ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ππάγνληαη επίζεο θαη ηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πνπ πξνυθίζηαληαη ηνπ έηνπο
1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.

4.

Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ αθνξνχλ αθίλεηα ηα νπνία εκπίπηνπλ
ζην εζληθφ ζχζηεκα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ λ. 3937/2011
εθαξκφδνληαη κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηα πθηζηάκελα εηδηθά λνκηθά
θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ
ζεζπίδνπλ ηα θαζεζηψηα απηά.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Άξζξν 4
Ρπζκίζεηο γηα ηηο Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
(Π.Ο.Σ.Α)

1.

Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. α. Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ Π.Ο.Σ.Α. γίλεηαη κεηά απφ
αίηεζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ή θαη ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ
αλσηέξσ γλψκε παξέρεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Παξερνκέλεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο
απηήο, ην σο άλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη ρσξίο ηε γλψκε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δθφζνλ ζηελ Π.Ο.Σ.Α. πεξηιακβάλνληαη θαη
εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθά θαζεζηψηα, φπσο είλαη ηδίσο ρψξνη
αξραηνινγηθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ή
πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, ε έληαμε ησλ νπνίσλ εληφο
ησλ νξίσλ Π.Ο.Σ.Α. δελ αληίθεηηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην πξνεδξηθφ
δηάηαγκα πξνζππνγξάθνπλ επηπιένλ θαη νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη Τπνπξγνί.
β. Σεο πξνηάζεσο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πην πάλσ π.δ/ηνο πξνεγείηαη ε έγθξηζε
ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία
πνπ
νξίδεηαη
ζηελ
ππ’
αξ.
ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/28.08.2006 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ
ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2001/42/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001» (ΦΔΚ 1225 Β΄/5.9.2006).
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γ. Ο ραξαθηεξηζκφο εθηάζεσλ σο Π.Ο.Σ.Α. ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο
ησλ εγθεθξηκέλσλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ,
κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο θαη κε ηνπο
επξχηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 2742/1999 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ εθηάζεσλ σο Π.Ο.Σ.Α.
δ. Οη εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Π.Ο.Σ.Α. κπνξεί λα πνιενδνκνχληαη,
ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηνπο».
2.

Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. α. Με ην παξαπάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη ηα
εμήο:
αα. Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο
παξ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ε κέγηζηε αλά ρξήζε εθκεηάιιεπζε, θαζψο
θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο
έληαζεο θάζε ρξήζεο.
ββ. Ζ γεληθή δηάηαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, κε έλδεημε ησλ
ηκεκάησλ ηεο Π.Ο.Σ.Α. πνπ ηπρφλ ζα πνιενδνκεζνχλ θαη ηεο κέγηζηεο αλά
ρξήζεο εθκεηάιιεπζεο ζηα ηκήκαηα ηεο Π.Ο.Σ.Α. πνπ δελ πνιενδνκνχληαη,
θαζψο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο.
γγ. Ο θνξέαο ίδξπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Π.Ο.Σ.Α.
β. Ζ κεηαβνιή ηεο έθηαζεο θαη ησλ νξίσλ ηεο Π.Ο.Σ.Α. επηηξέπεηαη κφλνλ
εθφζνλ ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ γηα ηελ ίδξπζή ηεο. Καη’ εμαίξεζε, κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο έθηαζεο θαη ησλ νξίσλ ηεο
Π.Ο.Σ.Α., ρσξίο κεηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλνιηθψλ ρξήζεσλ ή ηεο
κέγηζηεο αλά ρξήζε εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
αα. Ζ πξνθχπηνπζα, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ νξίσλ, κείσζε ή αχμεζε ηεο
έθηαζεο ηεο ΠΟΣΑ δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αξρηθψο νξηνζεηεζείζαο
εθηάζεσο θαη
ββ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή επεθηάζεσο ηεο Π.Ο.Σ.Α. εθηάζεηο
ππαγφκελεο ζε εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα ή εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
θαζνξηζηεί κε ζπκβαηέο κε ηελ Π.Ο.Σ.Α. ρξήζεηο γεο.
Ζ σο άλσ εμαίξεζε κπνξεί λα εθαξκφδεηαη γηα κία κφλν θνξά. ε πεξίπησζε
λέαο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Ο.Σ.Α., έζησ θαη αλ απηή είλαη
πάιη κηθξφηεξε ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), αθνινπζείηαη θαλνληθά ε δηαδηθαζία
ηεο παξαγξάθνπ 3. Γελ ζεσξείηαη κεηαβνιή ρξήζεσο ε αληηθαηάζηαζε
κέξνπο ηεο επηηξεπφκελεο εληφο Π.Ο.Σ.Α. ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο θχξησλ
μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ κε ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο ηεο
πεξηπηψζεσο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, φπσο
ηζρχεη, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.
γ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ζπκβαηφηεηαο ηεο αηηήζεσο κε ηα δεδνκέλα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη
ξπζκίδνληαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο».
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3.

ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986
(ΦΔΚ 160 Α'), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο:
«Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε δελ απαηηείηαη
επίζεο γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη εληφο ησλ Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997, φπσο
ηζρχεη».

4.

Π.Ο.Σ.Α. ή ηκήκαηα απηψλ πνπ νξηνζεηήζεθαλ θαη ραξαθηεξίζηεθαλ βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα
επαλαραξαθηεξίδνληαη θαη επαλνξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
νξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν. Ζ επαλνξηνζέηεζε είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ
πξφθεηηαη λα κεηαβιεζνχλ ηα φξηα ηεο Π.Ο.Σ.Α. Δθφζνλ απφ ηελ ηπρφλ
κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο Π.Ο.Σ.Α. δελ πξνθχπηεη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ηεο
έθηαζεο θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997, φπσο
αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, γηα ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ θαη ηελ
επαλνξηνζέηεζε ηεο Π.Ο.Σ.Α. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεσο
απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη εθφζνλ νη πην πάλσ Π.Ο.Σ.Α. ή ηα ηκήκαηα
απηψλ δηαζέηνπλ ζε ηζρχ εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, δελ
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ.
Άξζξν 5
ύζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πξνώζεζεο θαη Αδεηνδόηεζεο
Σνπξηζηηθώλ Δπελδύζεσλ ζηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ

1.

πληζηάηαη Δηδηθή Τπεξεζία Πξνψζεζεο θαη Αδεηνδφηεζεο Σνπξηζηηθψλ
Δπελδχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΔΟΣ. Σεο ππεξεζίαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ
ΔΟΣ κε βαζκφ Γηεπζπληνχ.

2.

Ζ αλσηέξσ ππεξεζία έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Δλεκεξψλεη ηνπο επελδπηέο γηα ην ζεζκηθφ, λνκνζεηηθφ, θνξνινγηθφ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηηο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ
θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε πθηζηάκελα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζρεδηαζκνχο
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
β. Λεηηνπξγεί σο ππεξεζία κηαο ζηάζεσο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ θαη ηελ
παξνρή ησλ εγθξίζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ησλ
θπξίσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 300 θιηλψλ θαη ησλ
ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ
παξφληνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, παξαιακβάλεη ην θάθειν ηεο θαηά
πεξίπησζε αηηνχκελεο αδεηνδφηεζεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπ, θξνληίδεη
γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο, νη νπνίνη
ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επηβαιιφκελεο γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Οη θνξείο
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απηνί ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία θάζε αλαγθαία
ελεκέξσζε, έγγξαθε ή θαη πξνθνξηθή, γηα ην ζηάδην, ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ ηξφπν
ζπκπιήξσζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο ή ηεο
αδπλακίαο παξνρήο ησλ αηηνπκέλσλ αδεηψλ ή εγθξίζεσλ.
γ. Γηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη ππνδεηθλχεη ιχζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ δηνηθεηηθψλ δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αδεηνδνηηθή ή άιιε ζπλαθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζε
ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο.
δ. Δπεμεξγάδεηαη ζρέδηα γεληθψλ νδεγηψλ, εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
3.

α. Δληφο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζπληζηάηαη Πνιενδνκηθφ Γξαθείν,
ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο απηήο. Σνπ
Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ ΔΟΣ κε βαζκφ
Σκεκαηάξρε ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ.
β. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πην πάλσ γξαθείνπ αλήθεη ε έθδνζε θαη
αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ν έιεγρνο κειεηψλ γηα ηελ έθδνζή ηνπο,
ζπλαθνχο ραξαθηήξα πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ε
επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απζαηξέησλ θηηζκάησλ θαηά ηελ
θείκελε λνκνζεζία, γηα ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
γ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ απαηηείηαη
πξνεγνχκελε ρνξήγεζε έγθξηζεο δφκεζεο (ηζρχνληεο φξνη θαη πεξηνξηζκνί
δφκεζεο ηεο πεξηνρήο) απφ ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ε
νπνία ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέζσ ηνπ πην πάλσ
γξαθείνπ. Σν Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ππνρξενχηαη λα
ρνξεγήζεη ηελ έγθξηζε δφκεζεο (ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο
ηεο πεξηνρήο) εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ.

4.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο, ε δηάξζξσζή ηεο ζε ηκήκαηα θαη νη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκνπ θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδνπο, θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο. Οη
ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη κε κεηαθνξά νξγαληθψλ ζέζεσλ απφ ηνλ ΔΟΣ ή
απφ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.

5.

Οη ζπληζηψκελεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζέζεηο κπνξεί λα
θαιχπηνληαη θαη κε απφζπαζε πξνζσπηθνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ, απφ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ θαη απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ δηάξθεηα ηεο
απφζπαζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα ίζν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
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6.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππνβάιιεη, κέρξη ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ζηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΔΟΣ απνινγηζηηθή έθζεζε γηα ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε θαηά
ην πξνεγνχκελν έηνο. ηελ πην πάλσ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά
πιήξε ζηνηρεία γηα ηηο επελδπηηθέο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία
θαη απηέο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ, ηνλ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο, ηηο αηηήζεηο πνπ
θαζπζηέξεζαλ ή απνξξίθζεθαλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο ή
απφξξηςεο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηνηθεηηθψλ
δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηε ζρεηηθή
αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία.
Άξζξν 6
Κεληξηθή πληνληζηηθή Οκάδα Αδεηνδόηεζεο
γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο

1.

Γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο, πνιενδνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο
ππνδνκήο, θαζψο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε
ρσξνζέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή
πληνληζηηθή Οκάδα Αδεηνδφηεζεο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Σελ νκάδα απαξηίδνπλ νη αξκφδηνη γεληθνί
γξακκαηείο θαη ππεξεζηαθά ζηειέρε ησλ δχν ππνπξγείσλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.

2.

Ζ νκάδα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν ππνπξγείσλ γηα
ηελ επηηάρπλζε ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηεο ελ γέλεη αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο
ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ
δπζρεξεηψλ.
β) εηζεγείηαη ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη ηελ πξφηαζε λνκνζεηηθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
γ) επεμεξγάδεηαη, αλαιχεη θαη παξέρεη πιεξνθνξηαθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
δ) αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο
ζε εηήζηα βάζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο
πφξνπο, κε ρξήζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.

3.

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη
αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο θαη λα θαζνξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο.
Άξζξν 7
Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηνλ
Σνπξηζκό
θαη άιιεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ επελδύζεσλ
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1.

α. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηε ρσξνζέηεζε
ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο
ππνδνκήο, εθαξκφδνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ.
β. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο
φπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο, έρνπλ θαζνξηζηεί ρξήζεηο γεο πνπ απνθιείνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο.
γ. ε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ
πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ θαζνξηζζεί
απφ πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο γεο, ε
ρσξνζέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ.

2.

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαλ
ζε εμέιημε θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 24208/4.6.2009
απφθαζεο «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ» (ΦΔΚ Β΄ 1138), δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, εθφζνλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο
ηεο, είρε εθδνζεί αξκνδίσο κηα απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο:
α. ζεηηθή γλσκνδφηεζε Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/86 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3010/2002 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 3 θαη 6 ηεο κε αξ. Ζ.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 332 Β΄/20-3-2003).
β. έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ ή αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απφ ηνλ ΔΟΣ.
γ. απφθαζε θαηάηαμεο ζηελ ππνθαηεγνξία 4 ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ κε
αξ.Ζ.Π.11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΔΚ 332 Β΄/20-3-2003).

3.

Οη ξπζκίζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 24208/4-6-2009 απφθαζεο «Έγθξηζε Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ» (ΦΔΚ Β΄ 1138), δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2008, ζε
ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 37643/31.8.2007 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαίξεζε απηή απνηειεί ε
νινθιήξσζε ησλ εγθξίζεσλ απφ ηνλ ΔΟΣ εληφο δηεηίαο θαη ε έθδνζε
νηθνδνκηθήο άδεηαο εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.

4.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ππ’ αξηζκ. 24208/4-6-2009
απφθαζεο «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ» (ΦΔΚ Β΄ 1138) θαηαξγνχληαη.
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5.

ε πεξίπησζε πνπ επέξρεηαη, ζχκθσλα κε πνιενδνκηθέο ή πεξηβαιινληηθέο
ξπζκίζεηο, κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ απνθιείεη εθεμήο ηε ρσξνζέηεζε
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο,
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
(α) Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ
ζην ρψξν φπνπ βξίζθνληαη.
(β) Ζ επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ είλαη
δπλαηφο κέζα ζην ρψξν ή ζην γήπεδν ζην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ε
δξαζηεξηφηεηα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πνιενδνκηθψλ ή
πεξηβαιινληηθψλ δηαηάμεσλ ή ζε φκνξν γήπεδν, εθφζνλ επηηξέπνληαη ζ’ απηφ
νη ρξήζεηο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο.
(γ) Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί, πξν ηεο κεηαβνιήο ησλ
ρξήζεσλ γεο, πξάμε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, εθνδηάδνληαη κε εηδηθφ
ζήκα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ αιιαγή
ησλ ρξήζεσλ γεο.
(δ) Δθφζνλ, απφ ηηο λέεο πνιενδνκηθέο ή πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο,
επηβάιιεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ, απηέο
απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη αθνχ πξνεγεζεί
θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο θαη ην χςνο απηήο αλά θαηεγνξία
θαη δπλακηθφηεηα ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη
θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.

6.

Γηα ηελ έθδνζε πνιενδνκηθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο
θαζνξίδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηε
ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ή ζηελ άζθεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ιεηηνπξγηψλ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ, ε νπνία παξέρεηαη, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
άξζξνπ 5, εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.

7.

Μεηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2971/2001 (ΦΔΚ Α΄ 285)
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6, σο εμήο, θαη νη παξάγξαθνη 6 έσο θαη 10 ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ. 3468/2006 θαη
3851/2010, αλαξηζκνχληαη αληηζηνίρσο ζε 7 έσο θαη 11:
«6. α. Ζ εθηέιεζε πξνζσξηλψλ ή κφληκσλ έξγσλ επί αηγηαινχ θαη παξαιίαο,
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί Σνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα ή γηα ηα νπνία έρεη
εθδνζεί Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ΄ πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14 Φεβξνπαξίνπ 1968
(ΦΔΚ Α΄ 33), θαζψο θαη ζηνλ ζπλερφκελν ή παξαθείκελν απηψλ ζαιάζζην
ρψξν, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, κε ηε
δηαδηθαζία ηεο επφκελεο πεξηπηψζεσο.
β. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ ζπγθξνηείηαη ελλεακειήο Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, έλαλ
εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
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Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ
Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, έλαλ
εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη έλαλ
εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
νξίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ, αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο
Ναπηηιηαθήο
Πνιηηηθήο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη
αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηεο νπφ
εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.
γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.
δ. Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εμέηαζε θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο
πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, θαηφπηλ ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ κειεηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ε. Ζ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, κπνξεί λα
δηελεξγεί απηνςίεο, θαζψο θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο, ηερληθά ή άιια ζηνηρεία
απφ ηνπο θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο θνξείο».
8.

Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3342/2005 (ΦΔΚ Α’
131) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Τπνδνκήο σο
Πξφεδξν κε αλαπιεξσηή ηνπ έλαλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ».

9.

ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3342/2005 (Α' 131) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:
«4. Ζ αλέγεξζε ή ε ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ ή θηλεηψλ ιπφκελσλ
θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εθηάθησλ, πξφζθαηξσλ
θαη βξαρπρξφλησλ εθδειψζεσλ, φπσο ππαίζξηεο αγνξέο, ενξηαζηηθέο
εθδειψζεηο, δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, επηηξέπεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε
εξγαζηψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη αηζζεηηθήο πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ νη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο απηέο, θαζψο θαη ν
ρξφλνο δηαηεξήζεψο ηνπο. Γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ πξνζθνκίδεηαη ηερληθή
έθζεζε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη νη
αηηνχκελεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Οη πξνζσξηλέο ή
θηλεηέο ιπφκελεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο απνμειψλνληαη εληφο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε
άδεηα ή έγθξηζε δεκφζηαο αξρήο».
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10.

Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3105/2003 (ΦΔΚ Α΄ 29)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. Σα δεκφζηα θηήκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο,
πνπ επξίζθνληαη κεηαμχ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ή θαηά
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σνπξηζηηθά
Αθίλεηα Α.Δ.» θαη ηεο αθηνγξακκήο, ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο Σνπξηζηηθά
Γεκφζηα Κηήκαηα ηνπ άξζξνπ 12α ηνπ λ.δ. 180/1946, φπσο απηφ πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ α.λ. 827/1948 (ΦΔΚ Α΄ 258), θαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή
ηνπο αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία απηή, έλαληη αληαιιάγκαηνο. Σα απηά ηζρχνπλ
θαη σο πξνο ηα δεκφζηα θηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθίλεζε ηεο
γξακκήο αηγηαινχ πξνο ηε ζάιαζζα, ζπλεπεία θπζηθψλ πξνζρψζεσλ ή
ηερληθψλ έξγσλ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ερψξεζε επαλαθαζνξηζκφο ηεο
νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ ή ηεο παξαιίαο».
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ΜΔΡΟ Β΄
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΗΟΤ KAI ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Άξζξν 8
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 169/2007
1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 169/2007 ( Α’ 210), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο
16 σο εμήο :
«16. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ θαη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ
λ.π.δ.δ., ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ πνπ δηέπεηαη απφ ηηο
ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαζψο θαη ηα κέιε
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, απνθηνχλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2084/1992, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ.3865/2010 (Α΄ 120).»
2.

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ.169/2007,
φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη, σο εμήο:
«δ. γηα ηα κέιε ΓΔΠ ησλ ΑΔΗ , ΔΠ ησλ ΣΔΗ θαη ΔΠ ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ ην επίδνκα
δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ην
επίδνκα πάγηαο απνδεκίσζεο γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο
θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ λ.3205/ 2003 (Α΄297) αληίζηνηρα.»

3.

ην ηέινο ηνπ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ.169/2007, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 18
σο εμήο :
«18. Ωο κηζζφο γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο ησλ ζπκβνχισλ θαη κφληκσλ
Παξέδξσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ εληάζζνληαη ζην Ηλζηηηνχην
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3966/2011 (Α΄118), ιακβάλεηαη ππφςε ν κεληαίνο βαζηθφο
κηζζφο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ φπσο απηφο νξίδεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ (θάζε θνξά) θαη κε βάζε ηνλ νπνίν
κηζζνδνηνχληαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εμφδνπ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία,
πξνζαπμεκέλνο κε ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζζφ
απηφ θαη ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπο θαζψο θαη κε ην εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα
ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 15 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά.»

4.

α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 169/2007 πνπ
πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3865/2010,
αληηθαζίζηαληαη, απφ ηεο ηζρχνο ηνπο σο εμήο:
«15.α. Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ 1.1.2011 θαη κεηά,
αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ν
νπνίνο αλέξρεηαη ζε έλα (1) έηνο γηα ην πξψην παηδί θαη ζε δχν (2) έηε γηα
θάζε επφκελν παηδί θαη κέρξη ην ηξίην.
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Ο ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε, θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη
ζπκπιεξψζεη δεθαπεληαεηή (15εηή) πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία.
β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα
φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ζπλππνινγηζκφ θαη ηνπ
αλαγλσξηδφκελνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ρξφλνπ κέρξη ηελ 31.12.2010.
ηελ πεξίπησζε απηή ν πξναλαθεξφκελνο ρξφλνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα
ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο.
γ. Ο αλσηέξσ ρξφλνο αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ησλ άξζξσλ 17 θαη 20 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ165Α΄),
θαηά πεξίπησζε.
δ. Αλ ν ππάιιεινο έρεη ρξφλν αζθάιηζεο θαη ζε άιιν θνξέα θχξηαο
αζθάιηζεο, ν αλσηέξσ ρξφλνο αλαγλσξίδεηαη ζε έλαλ κφλν θνξέα θαη΄
επηινγή.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο
ππαιιήινπο έρνπλ αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά απφ 1.1.1993 θαη κεηά.
γ. Γηθαηψκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηηο αληηθαζηζηψκελεο
δηαηάμεηο, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ παξακέλνπλ ηζρπξά.
5.

α. ην ηέινο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 169/2007,
πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο :
«Πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν πνπ πξνζιήθζεθε γηα πξψηε θνξά απφ
1.1.1983 θαη κεηά, εθφζνλ γηα ηελ πξνυπεξεζία ηνπ ε νπνία απεηέιεζε
πξνζφλ δηνξηζκνχ θαηά η’ αλσηέξσ, έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 ή 11 ηνπ Ν.1405/1983.
.ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνυπεξεζία ε νπνία απεηέιεζε πξνζφλ δηνξηζκνχ
γηα ηελ πξφζιεςε
ηνπ ππαιιήινπ, δηαλχζεθε ζε ρψξα κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αζθάιηζε ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο
αζθάιηζεο ηεο ρψξαο απηήο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σο ζπληάμηκεο έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ γηα ηελ Κνηλσληθή
Αζθάιηζε φπσο απηνί, θάζε θνξά ηζρχνπλ.».
β. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 169/2007, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο
εμήο:
«4. Γηα ην ζπληάμηκν θάζε ππεξεζίαο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
12 ε νπνία έρεη δηαλπζεί ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, κε
αζθάιηζε γηα ζχληαμε ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο ηεο
ρψξαο απηήο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ γηα
ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.»
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ππεξεζίεο πνπ
έρνπλ δηαλπζεί ζε ρψξεο κε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο νπνίεο φκσο
έρνπλ επεθηαζεί νη Κνηλνηηθνί Καλνληζκνί γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.

6.

ην ηέινο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ π.δ. 169/2007, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
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«Σν θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηδφκελν πνζφ ζχληαμεο ησλ ππαιιήισλ ή
ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη νίθνζελ, ζε πνζφ πνπ κάιινλ
πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληζζείζα ζχληαμε, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ
νίθνζελ έληαμή ηνπο ζε αλάινγν, ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο,
ζπληάμηκν κηζζφ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγψλ ηνπ
Γεκνζίνπ, φπσο ν ζπληάμηκνο απηφο κηζζφο ηζρχεη θάζε θνξά.»
7.

α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 22 θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ
π.δ. 169/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ή έλδηθα κέζα πνπ αζθνχληαη, ζηελ Τπεξεζία
πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα
αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ή επηδφκαηνο, ηελ αχμεζή ηνπο ή ηελ
αλαγλψξηζε θαη πξνζκέηξεζε ρξφλνπ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, δελ έρνπλ
θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα, νχηε ιακβάλνληαη ππφςε αλ δε ζπλνδεχνληαη
απφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ην νπνίν λα παξέρεη ηε ζρεηηθή εληνιή.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ππνβνιή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηνλ
θέξνληα, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα Αξρή θαη
πξνθεηκέλνπ γηα θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ απφ ηελ νηθεία Πξνμεληθή Αξρή.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο
ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ 167/2007 (ΦΔΚ
208 Α’) θαη 168/2007 (Α΄ 209).

8.

α. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ πδ 169/2007, φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3865/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ο δηπιαζηαζκφο ή ηξηπιαζηαζκφο ηνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ
πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηεηηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη:
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 18εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2011, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 19½ έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 18εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2012, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 21 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 18εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2013, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 22½ έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 18εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2014, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 24 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο
θαη
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 18εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία απφ ην
έηνο 2015 θαη κεηά, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 25 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο.
Ο δηπιαζηαζκφο ή ηξηπιαζηαζκφο ηνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ησλ ινηπψλ
ζηξαηησηηθψλ ηεο παξ. 1 θαζψο θαη απηψλ ηεο παξ. 9 γίλεηαη:
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 20εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2011, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 21 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 20εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2012, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 22 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 20εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2013, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 23 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο,
- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 20εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία ην έηνο
2014, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 24 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο
θαη
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- γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ 20εηή πξαγκαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία απφ ην
έηνο 2015 θαη κεηά, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 25 έηε πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο.»
β. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ π.δ.169/2007,
θαηαξγείηαη.
9.

α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 169/2007, θαηαξγνχληαη θαη
ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Καη΄ εμαίξεζε, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε πξνζαχμεζεο ηεο ζχληαμεο ιφγσ
εμακήλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ε
ζχληαμε πνπ πξνζαπμάλεηαη γηα ην ιφγν απηφ, κπνξεί λα νξηζζεί κέρξη ην
κεληαίν κηζζφ ελέξγεηαο, κε βάζε ηνλ νπνίν θαλνλίδεηαη ε ζχληαμε, φπσο
απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34
απηνχ ηνπ Κψδηθα, θαηά πεξίπησζε, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 50%.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαληαη
απφ 1.6.2011, σο εμήο:
«4. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γεληθά, νη νπνίνη ιακβάλνπλ θαη
άιιε ζχληαμε είηε απφ ην Γεκφζην, είηε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ
θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ην αθαζάξηζην πνζφ ζχληαμεο ή ην
άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ πνζψλ ζπληάμεσλ, πνπ θαηαβάιινληαη, δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε 35 ρξφληα ππεξεζίαο, φπσο απηέο ίζρπαλ
κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3670/2008, εηδηθά δε γηα ηνπο
ζπληαμηνχρνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ θχξηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλεη ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ κε 35 ρξφληα ππεξεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη νη ζπληάμεηο πνπ
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ.167/2007 (ΦΔΚ 208Α΄) θαη 168/2007 (Α΄
209).»

10.

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007,
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«γ. Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο ην έηνο 2011, ε ζχληαμε
θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα έμη (36) εηψλ πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ πεληεθνζηνχ νγδφνπ (58νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο. Ο αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ηξηάληα έμη (36) εηψλ, γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ ην έηνο 2012 θαη κεηά, απμάλεηαη θαηά 1
έηνο γηα θάζε επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα
(40) εηψλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.
Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο
απηήο, απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2012 θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.»

11.

α. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο ππνπεξίπησζεο αα) ηεο πεξ. β’
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ν ππάιιεινο, ελψ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο
θαη απνρσξήζεη πξηλ απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, θαηαζηεί ζην κεηαμχ
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αλίθαλνο γηα ηελ άζθεζε θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο, θαηά πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 67%.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο εε) ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56
ηνπ π.δ. 169/2007, θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2013.
γ. Απφ 1.1.2013 ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη, θαηά
πεξίπησζε, γηα ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, έρνπλ εθαξκνγή
θαη γηα ηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.1851/1989, θαζψο
θαη γηα ηνπο παηδνλφκνπο ησλ ηδξπκάησλ αγσγήο αλειίθσλ.
12.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ π.δ. 169/2007 θαηαξγνχληαη.

13.

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ.169/2007, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 12 σο
εμήο:
«12. α. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε αλάθιεζε πξάμεο κε ηελ
νπνία πεξηνξίδεηαη ρξφλνο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε
θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο ή εηζθνξάο εμαγνξάο, κεηά
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο
ηεο
παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
π.δ. 169/2007. Καη’ εμαίξεζε, αλαγλσξηζηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1405/1983 κπνξεί λα αλαθιεζεί
ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ν
ρξφλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί κ’ απηήλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ην Γεκφζην ή απφ άιινλ
αζθαιηζηηθφ θνξέα.
Δπίζεο, θαη’ εμαίξεζε θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ είλαη επηηξεπηή ε
έθδνζε ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο, κε ηελ νπνία πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ έρεη
ήδε αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.1405/1983 εθφζνλ ην αξκφδην ζπληαμηνδνηηθφ φξγαλν δηαπηζηψζεη φηη ζ’
απηφλ έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη ρξφλνο πνπ απεηέιεζε απαξαίηεην πξνζφλ
θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ ππαιιήινπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία θαη ε αλαγλψξηζή
ηνπ σο ζπληάμηκνπ δελ απαηηνχζε ηελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο
εμαγνξάο.
Πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππάιιειν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ επηζηξέθνληαη κεηά
ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθαινχληαη ή
ηξνπνπνηνχληαη».
β. Αηηήζεηο γηα αλάθιεζε αλαγλσξηζηηθψλ πξάμεσλ ή γηα πεξηνξηζκφ
ρξφλνπ πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθθξεκνχλ
γηα εμέηαζε ζηηο
δηεπζχλζεηο ζπληάμεσλ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ ήδε
εθδνζεί κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη εθθξεκνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ζηηο δηεπζχλζεηο ζπληάμεσλ, ηίζεληαη ζην αξρείν.»

14.

Σν δσδέθαην εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ π.δ 169/2007 θαζψο θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ.2703/1999 (Α΄72 ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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«Αλ ε αλαγλψξηζε γίλεη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ ην πνζφ ησλ
κεληαίσλ θξαηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα ¾ ηεο θαηά ηα
αλσηέξσ ππνινγηδφκελεο κεληαίαο δφζεο.».

Άξζξν 9
Λνηπέο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο
1. α. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ.2084/1992, πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο:
«Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ 1.1.2013 θαη κεηά, ε
ζχληαμε θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε κε ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ
πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ εμεθνζηνχ (60νχ) έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2084/1992, αληηθαζίζηαληαη,
απφ 1.1.2008, σο εμήο :
«4. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 169/2007,φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά έρνπλ αλάινγε
εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα πξφζσπα απηά ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ.
β. Δηδηθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ
ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη 31-12-2014, ιακβάλεηαη ππφςε ην
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα 35 έηε αζθάιηζεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.»
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2084/1992, αληηθαζίζηαληαη,
απφ 1.1.2008, σο εμήο:
«7. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ ΠΓ 169/2007,φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά έρνπλ αλάινγε
εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα πξφζσπα απηά ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ.
β. Δηδηθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ
πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη 31-12-2014, ιακβάλεηαη ππφςε ην
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα 35 έηε αζθάιηζεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.»
δ. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξ. β’ θαη γ’ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ
ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
2. α. ην ηέινο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3865/2010,
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«ε πεξίπησζε πνπ γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.), έρνπλ εθαξκνγή νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ
ηνκέσλ απηνχ. Δηδηθά γηα φζνπο απφ ηνπο αλσηέξσ έρνπλ ππαρζεί ζηελ
αζθάιηζε απφ 1.1.1993 θαη κεηά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39
ηνπ λ. 2084/1992.».
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β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3865/2010, αληηθαζίζηαληαη,
απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπο, σο εμήο:
«3.α. Δηδηθά ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2084/1992, γηα ηα νπνία
πξνθχπηεη βάζεη γεληθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε
ζηνλ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ
(Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), θαη ζηνλ Σνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ
(Σ..Α.Τ.), ηνπ Δ.Σ.Α.Α., αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο αλσηέξσ Σνκείο,
θαηά πεξίπησζε.
Σα αλσηέξσ πξφζσπα ππάγνληαη ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.
θαη ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ Σ..Α.Τ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3518/2006 (Α΄ 272) θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ.982/1979 (Α΄ 239), αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο ινηπνχο θιάδνπο αζθάιηζεο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο
αληίζηνηρνπο Σνκείο ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη
αζζέλεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
Γηα ηνπο ειιείπνληεο θιάδνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ
λ. 2084/1992.
β. Σα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ,
κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ πξναηξεηηθά ζην Γεκφζην, θαηαβάιινληαο ηελ
εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα φζνπο έρνπλ ππαρζεί ζηελ
αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην κέρξη
31/12/1992.
γ. Δθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα επηιέμνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο
πξναηξεηηθά ζην Γεκφζην, ππάγνληαη επίζεο πξναηξεηηθά γηα επηθνπξηθή
αζθάιηζε θαη πξφλνηα ζηελ αζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ ή
ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ ΣΔΑΠΑΑ, θαηαβάιινληαο ηηο πξνβιεπφκελεο
γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 1/1/1993 θαη εθεμήο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
δ. Σα πξνβιεπφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζα
απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ θαηαηαγεί κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ.
ε. Δθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα, απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο κέρξη θαη ηελ
ηζρχ ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο, έρνπλ αζθαιηζηεί ζην Γεκφζην ππνρξεσηηθά
αληί ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή ηνπ Σ..Α.Τ. θαη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ
αζθάιηζή ηνπο ζην Γεκφζην πξναηξεηηθά, νη εηζθνξέο πνπ παξαθξαηήζεθαλ
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζεσξνχληαη εηζθνξέο ππέξ ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο.
ζη. Δάλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ πξναηξεηηθά
ζην Γεκφζην θαζψο θαη ζηνπο θνξείο – ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη
πξφλνηαο, ηφηε νη εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο ζην
Γεκφζην θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο – ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη
πξφλνηαο, απνδίδνληαη ζηνπο Σνκείο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη Τγεηνλνκηθψλ ησλ θιάδσλ θχξηαο αζθάιηζεο, επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο αζθάιηζήο
ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο εηζθνξέο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ
αζζέλεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
δ. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζή
ηνπο ζην Γεκφζην θαη δελ έρνπλ αζθαιηζηεί ζην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή ην Σ..Α.Τ.
θαζψο θαη ζηνπο θνξείο – ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, ηφηε ε
ηαθηνπνίεζε ηεο αζθάιηζήο ηνπο ζηνπο ελ ιφγσ Σνκείο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη κε ηε θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο εηζθνξάο γηα
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ηνπο απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, γηα θάζε κήλα αζθάιηζεο,
ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζζέησλ ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνπο Σνκείο ηνπ θάδνπ αζζέλεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
δελ αλαδεηνχληαη.
Ζ σο άλσ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γίλεηαη εθάπαμ εληφο
ηξηκήλνπ απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηεο δεκνζίεπζεο κήλα, ή ζε ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο ίζεο κε ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ γηα ηνπο νπνίνπο
θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ
ηξίηνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κήλα, θαη ζε πεξίπησζε
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, απηή επηβαξχλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα γηα
ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξφζζεηα ηέιε θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο. Σν πνζφ
θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 100,00€.
Γηα ρξφλν αζθάιηζεο απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη εθεμήο,
θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηνπο απφ 1/1/1993 θαη εθεμήο
εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Σνκέσλ Μεραληθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ ηνπ
Δ.Σ.Α.Α.
ε. ε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο πξηλ ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.3863/2010 (Α 115), φπσο
ηζρχνπλ.
ζ. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ
Δ.Σ.Α.Α., πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηα σο άλσ πξφζσπα πνπ είραλ
αζθαιηζηεί ζην Γεκφζην αληί ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή ηνπ Σ..Α.Τ., δελ
αλαδεηνχληαη.
η. Γηα φζα απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ θαηαηαγεί γηα
πξψηε θνξά απφ 1-1-2011 θαη κεηά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 3865/2010, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.»
3. α. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3865/2010
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 9, ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 18, ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 20, ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 34, θαζψο θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 46
ηνπ π.δ. 169/2007 θαη»
β. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3865/2010 δηαγξάθνληαη
νη ιέμεηο «ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη» θαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξ.
α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α. Σα πξφζσπα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε, πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
απφ ηελ 1.1.2015 θαη εθεμήο».
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3865/2010, αληηθαζίζηαληαη, σο
εμήο:
«1. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.),
απφ 1.1.2011 θαη ηελ θαηάξγεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ.3863/2010 (Α΄ 115), φισλ ησλ άιισλ Δπηηξνπψλ
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πξνβιέπνπλ δηθαηνδνζία ησλ
Αλσηάησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.), Ναπηηθνχ
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(Α.Ν.Τ.Δ.), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.), θαζψο θαη ηεο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.»
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3865/2010 αληηθαζίζηαληαη,
απφ 1.1.2011, σο εμήο:
«5. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 2 θαη ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
56 ηνπ π.δ. 169/2007 θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2011.»
ε. ην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3865/2010 πξνζηίζεηαη εδάθην
σο εμήο:
«Απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ.
3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007.»
4. α. ην ηέινο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3865/2010 πξνζηίζεηαη εδάθην
σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ, θαηά παξέθθιηζε, ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2084/1992, κε εμαίξεζε φζνπο
έρνπλ απνρσξήζεη κέρξη ηελ 31.12.2010.»
β. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ λ.2084/1992, αληηθαζίζηαληαη, απφ 1.1.2011, σο εμήο:
«7. Τπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ζηξαηησηηθνί πνπ έρνπλ
αζθαιηζζεί, γηα θχξηα ζχληαμε, ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ
πξηλ ηελ 1.1.1993, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην Γεκφζην θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ.169/2007, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ
15εηή πιήξε πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο.»
5. α. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3865/2010
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. α. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62
ηνπ λ. 2676/1999 (Α΄ 1), φπσο ηζρχνπλ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηνπο
επηδψληεο ζπδχγνπο κε εμαίξεζε φζνπο έρνπλ αλαπεξία θαηά πνζνζηφ 67%
θαη άλσ, πνπ ιακβάλνπλ θαηά κεηαβίβαζε ή εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμε
απφ ην Γεκφζην. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρνπλ
εθαξκνγή γηα φζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ιακβάλνπλ πνιεκηθή ζχληαμε,
γεληθά, ή ζχληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1897/1990 (Α΄ 120) θαη
1977/1991 (Α΄ 185), θαζψο θαη γηα φζα απφ απηά ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998. Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη
κεησκέλε θαηά 75% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3620/2007 δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.»
β. Οη επηδψληεο ησλ ζπδχγσλ πνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ.3620/2007, έρνπλ δηθαησζεί ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ απφ ην Γεκφζην ή
απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κε θαζεζηψο εμνκνηνχκελν κε απηφ ηνπ
Γεκνζίνπ, δηθαηνχληαη ηελ αληίζηνηρε γηα ηελ απηή αηηία ζχληαμε θαη απφ ηνλ
επηθνπξηθφ ηνπο θνξέα, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη επέιζεη ν
ζάλαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
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ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3863/2010. Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε
ππνβιεζεί θαη είλαη ζε εθθξεκφηεηα θξίλνληαη νίθνζελ απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επέξρνληαη απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
γ. Ζ ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν κε βάζε ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά πεξίπησζε,
πεξηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
Αλ ε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ηνπ απνβηψζαληνο θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ,
αθαηξνπκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ γάκνπ ηνπο, είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα
έηε, ε ζχληαμε ηνπ επηδψληνο ζπδχγνπ, πθίζηαηαη, γηα θάζε πιήξεο έηνο
δηαθνξάο, κείσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε:
1% γηα ηα έηε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ηνπ 10νπ θαη ηνπ 20νχ έηνπο.
2% γηα ηα έηε απφ ην 21ν έσο ην 25ν έηνο.
3% γηα ηα έηε απφ ην 26ν έσο ην 30ν έηνο.
4% γηα ηα έηε απφ ην 31ν έσο ην 35ν έηνο.
5% γηα ηα έηε απφ ην 36ν θαη άλσ.
Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα αλαθεξφκελα
ζε απηέο πξφζσπα ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
6. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
λ.3865/2010, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζκεηξάηαη
θαη ν αλσηέξσ ρξφλνο ζπνπδψλ.»
β. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3865/2010, πξνζηίζεηαη εδάθην,
σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα έρνπλ αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά απφ
1.1.1993 θαη κεηά.»
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 164/1973 (Α΄ 223) θαηά ην κέξνο πνπ απηέο αθνξνχλ ηελ
αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ ππαιιήισλ λ.π.δ.δ. ζε άιια λ.π.δ.δ.
θαηαξγνχληαη θαη νη πξνυπεξεζίεο απηέο ινγίδνληαη ζπληάμηκεο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 169/2007.
8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1976/1991 (Α΄ 184) θαηαξγνχληαη.
9. Οη άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο
αλαζηέιιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ή ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 31, ηνπ π.δ. 169/2007, θαηά πεξίπησζε, ππάγνληαη ζην θαζεζηψο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν
θνξέα. ηελ πεξίπησζε απηή νη αλαινγνχζεο θξαηήζεηο γηα πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε ππνινγίδνληαη επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ηνπο
θαηαβάιινληαλ, φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν
θνξέα απφ ηηο ίδηεο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ην κήλα
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Ηαλνπάξην θάζε έηνπο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε ελ
ιφγσ αίηεζε ππνβάιιεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο θαη κεηά.
10. α. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 3839/2010, ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο, ινγίδεηαη ζπληάμηκνο θαη πξνζκεηξάηαη ζην ρξφλν ππεξεζίαο
πνπ έρεη δηαλχζεη ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε.
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ/ηνο 169/2007 έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο
γ. Σα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζε ζέζεηο Γεληθψλ
Γηεπζπληψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 86 Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
λ.π.δ.δ.
11. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 (Α΄ 265) έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα:
η. ηνπο ππαιιήινπο θξαηηθψλ Ν.Π.Η.Γ. θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή
άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην
Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο
ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. πνπ κεηαηάζζνληαη, κεηαθέξνληαη ή εληάζζνληαη ζε
θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ
θαζεζηψο απφ απηφ ζην νπνίν ππάγνληαλ κέρξη ηε κεηάηαμε ή ηε κεηαθνξά
ηνπο.
ηη. ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή ησλ αλεμάξηεησλ
αξρψλ ή ησλ Ο.Σ.Α α’ θαη β’ βαζκνχ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α α’ θαη β’
βαζκνχ πνπ εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Τπεξεζηψλ ή Φνξέσλ πνπ δηέπνληαη απφ
δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο απφ απηφ ζην νπνίν
ππάγνληαλ κέρξη ηελ έληαμή ηνπο.
12. Δηδηθά γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιακβάλνπλ κε ηε ζχληαμή
ηνπο ην επίδνκα αληθαλφηεηαο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 ή 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
π.δ. 169/2007 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 ή 103 ηνπ π.δ. 168/2007 (Α΄ 209),
ηα πνζά ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ Μφλνπ ηνπ λ.3847/2010 (Α΄67),
πξνζαπμάλνληαη, ην κελ δψξν Υξηζηνπγέλλσλ κε νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ
αλσηέξσ επηδφκαηνο αληθαλφηεηαο, ην δε δψξν Πάζρα θαη ην επίδνκα αδείαο
κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ απηνχ, θαηά πεξίπησζε.
Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 6 ηνπ
άξζξνπ Μφλνπ ηνπ λ. 3847/2010.
13. Απφ 1.8.2011, ηα πνζνζηά ησλ πεξηπηψζεσλ (β) έσο θαη (ε) ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ.3865/2010 (Α΄120) αλαπξνζαξκφδνληαη ζε 6%, 7%, 9%,
10%, 12%, 13% θαη 14%, αληίζηνηρα.

28

14. α. Απφ 1.8.2011, απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο, παξαθξαηείηαη επηπιένλ κεληαία
εηζθνξά σο εμήο:
i. Γηα ζπληάμεηο απφ 1.700,01 € έσο 2.300,00 €, πνζνζηφ 6%,
ii. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.300,01 € έσο 2.900,00 €, πνζνζηφ 8% θαη
iii. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.900,01 € θαη άλσ, πνζνζηφ 10%.
β. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ηεο
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο κεληαίαο βαζηθήο
ζχληαμεο θαζψο θαη ηα ζπγθαηαβαιιφκελα κε απηή πνζά ηνπ επηδφκαηνο
εμνκάιπλζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3670/2008 (ΦΔΚ 117Α’) θαη ηεο ηπρφλ
πξνζσπηθήο θαη ακεηαβίβαζηεο δηαθνξάο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ ηεο
Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
γ. Δμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο φζνη απνζηξαηεχζεθαλ κε
πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη φζνη ιακβάλνπλ κε ηελ ζχληαμή ηνπο
ην επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ π.δ.169/2007 ή
ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1897/1990 (ΦΔΚ 120 Α’)
θαη 1977/1991 ( Α΄185).
δ. Ζ παξαπάλσ παξαθξάηεζε δηαθφπηεηαη ηνλ επφκελν κήλα απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο ειηθίαο.
ε. Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο
επί πιένλ εηζθνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ επξψ
(1700 €).
ζη. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3865/2010.
Άξζξν 10
ύληαμε δηαδεπγκέλσλ
1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (Α’ 48),
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«1. Ο/ε δηαδεπγκέλνο/ε, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ/ηεο πξψελ ζπδχγνπ
δηθαηνχηαη ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο πξψελ ζπδχγνπ απφ ην Γεκφζην,
ηνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην ΝΑΣ εθφζνλ πιεξεί αζξνηζηηθά
ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:»
2. Σν ζηνηρείν γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (Α’ 48),
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«γ. Γέθα (10) έηε εγγάκνπ βίνπ κέρξη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε.»
3. Σν ζηνηρείν ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (Α’ 48),
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ε. πλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν λα κελ
ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελσλ απφ ηνλ
Ο.Γ.Α. εηήζησλ ζπληάμεσλ ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο.»
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4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (Α’ 48), ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
«2. Σν πνζφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν/ε
δηαδεπγκέλνο/-ε θαζνξίδεηαη σο εμήο:
α. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ/ηεο πξψελ ζπδχγνπ, εθφζνλ ν γάκνο είρε
δηαξθέζεη δέθα (10) έηε έσο ηε ιχζε ηνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,
ην πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα επηκεξίδεηαη θαηά 75%
ζην ρήξν ή ρήξα θαη 25% ζην/ζηε δηαδεπγκέλν/-ε. Γηα θάζε έηνο εγγάκνπ βίνπ
πέξαλ ηνπ δεθάηνπ (10νπ) θαη κέρξη ην ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν) έηνο δηάξθεηαο
ηνπ γάκνπ, ην πνζνζηφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα κεηψλεηαη
θαηά 1% ζην ρήξν ή ρήξα θαη απμάλεηαη αληίζηνηρα θαηά 1% ζην/ζηε
δηαδεπγκέλν/-ε. Πξνθεηκέλνπ πεξί εγγάκνπ βίνπ πνπ δηήξθεζε πιένλ ησλ
ηξηαληαπέληε (35) εηψλ έσο ηε ιχζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην πνζφ ζχληαμεο
πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα επηκεξίδεηαη θαηά 50% ζην ρήξν ή ρήξα θαη
50% ζην/ζηε δηαδεπγκέλν/-ε.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εάλ ν ζαλψλ ή ε ζαλνχζα δελ θαηαιείπεη ρήξν ή
ρήξα, ν/ε δηαδεπγκέλνο/-ε δηθαηνχηαη ην απηφ πνζνζηφ ηνπ/ηεο δηαδεπγκέλνπ/εο θαηά ηα σο άλσ, ηεο ζχληαμεο πνπ ζα εδηθαηνχην ν ρήξνο ή ε ρήξα.
β. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηθαηνχρσλ δηαδεπγκέλσλ ην
αλαινγνχλ γηα ηνλ/ηελ δηαδεπγκέλν/ε θαηά ηα σο άλσ πνζνζηά πνζφ
ζχληαμεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο επηκεξίδεηαη εμίζνπ κεηαμχ απηψλ.»
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζάλαηνο
επέξρεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Άξζξν 11
πληαμηνδνηηθά ζέκαηα ππαιιήισλ ΝΠΓΓ
1. Οη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ
Σακείνπ Τγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Τπαιιήισλ (ΣΤΓΚΤ), πνπ ππεξεηνχζε ζε απηφ θαηά ηελ 1.8.2008, ην νπνίν
ζπληαμηνδνηείην απφ ην θνξέα απηφλ κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη επέιεμε κεηά ηελ
ηζρχ ηνπ λ. 3655/2008 (Α΄58), ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο αζθάιηζεο κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006, θαηαβάιινληαη ζηνλ
ηνκέα ζηνλ νπνίν εληάρζεθε ν θνξέαο ν νπνίνο βαξχλεην κε ηελ θαηαβνιή
ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3655/2008. Ο ίδηνο ηνκέαο
βαξχλεηαη θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ππεξεηεί, θαζψο θαη απηνχ πνπ έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί.
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ πξψελ ηακείνπ, ην
νπνίν είρε κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ
έληαμε ηνπ Σακείνπ σο ηνκέα ζηνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ (ΟΠΑΓ) θαη είρε επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο
κεηάηαμεο αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο.
2. Οη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηελ
θχξηα αζθάιηζε ηνπ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ Σακείνπ Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Τπαιιήισλ (ΣΑΓΚΤ), πνπ ππεξεηνχζε ζ’ απηφ θαηά ηελ 1.8.2008, ην νπνίν
ζπληαμηνδνηείην απφ ηνλ θνξέα απηφ κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
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ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη επέιεμε κεηά ηελ
ηζρχ ηνπ λ. 3655/2008, ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο αζθάιηζεο κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006, θαηαβάιινληαη ζηνπο
ηνκείο ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο εληάρζεθαλ νη επηκέξνπο θιάδνη ηνπ
πξψελ ηακείνπ θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξζεθε ην πξνζσπηθφ. Οη ίδηνη ηνκείο
βαξχλνληαη θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ππεξεηεί , θαζψο θαη απηνχ πνπ έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί.
Δηδηθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαηάρζεθε ή κεηαθέξζεθε απφ ην πξψελ
ΣΑΓΚΤ ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ 1.8.2008 θαη δηαηήξεζε ην
πξνεγνχκελν ηεο κεηάηαμεο αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο,
νη
πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο θχξηαο αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη ζηνλ Σνκέα
Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ν νπνίνο βαξχλεηαη θαη κε ηελ θαηαβνιή
ηεο ζχληαμήο ηνπο.
3. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πξψελ Σακείνπ Πξφλνηαο Δξγαδνκέλσλ ζηα
Ληκάληα (ΣΑΠΔΛ) νη θιάδνη ηνπ νπνίνπ εληάρζεθαλ σο Σνκείο ζην Σακείν
Πξνλνίαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑΠΗΣ), πνπ ππεξεηνχζε θαηά ηελ 1.8.2008,
ζπληαμηνδνηείην απφ ηνπο θνξείο απηνχο κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ
θαη ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαη επέιεμε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ
λ. 3655/2008 ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο αζθάιηζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006, ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ
ΗΚΑ ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ 4277/1962 (Α΄
191).
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα απηνχ, ην
νπνίν έρεη κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη έρεη
επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο κεηαηάμεσο αζθαιηζηηθνχ
ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο.
Οη εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ - εξγνδφηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξφλν αζθάιηζεο
πνπ δηαλχζεθε ζηνλ πξνεγνχκελν θνξέα κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα έλαξμεο
ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηαθέξνληαη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κεηά απφ νηθνλνκηθή
κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ ΗΚΑΔΣΑΜ.
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζην πξψελ
ΣΑΠΔΛ θαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ΣΑΠΗΣ ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε
ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ.
4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 3 ηνπ λ. 3232/2004
ρνξεγείηαη λέα απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα
αλαγλψξηζε, δηάξθεηαο έμη (6)κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Σν πξνζιακβαλφκελν απφ 1.10.2008 ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηηο επσλπκίεο «Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ» (ΔΣΑΑ), «Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο» (ΔΣΑΠ ΜΜΔ), «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο
Ηδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΔΑΗΣ), «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο» (ΣΑΤΣΔΚΩ), «Σακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο»
(ΣΔΑΠΑΑ), «Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΑΠΗΣ), ην νπνίν δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
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Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (λ. 3528/2007, Α΄ 26) θαη ην νπνίν
αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν ζπληάμεσλ θαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζέλεηαο ηνπ
Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ
(ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ λ.δ. 4277/1962.
6. α. Σν πξνζιακβαλφκελν απφ 1.1.2007 ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο
Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ – ΟΑΔΔ», ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3528/2007 θαη ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν ζπληάμεσλ θαη ζηνλ θιάδν
παξνρψλ αζζέλεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν
Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ
λ.δ. 4277/1962.
β. Ζ αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ έσο ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.3163/1955 (Α΄ 71).
7. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, νη νπνίνη
πξνέξρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Δηδψλ Μνλνπσιίνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ «ΔΓΔΜΔΓ», θαηά ηνλ νπνίν ειάκβαλαλ ζχληαμε θαη απνδνρέο
ζπγρξφλσο, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο
ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ, εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη επηζηξέςνπλ ηηο
ζπληάμεηο πνπ έιαβαλ θαηά ην ρξφλν απηφ θαη θαηαβάιινπλ ηπρφλ κε
θαηαβιεζείζεο θαηά ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα θαη
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Ο ελ ιφγσ ρξφλνο ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο θαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ
Πξνλνίαο Πξνζσπηθνχ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί νη
αλαινγνχζεο εηζθνξέο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
Ο αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο
κεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο.
Ο σο άλσ ρξφλνο ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο θαη ζην ΔΣΔΑΜ γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ
ηεο ζχληαμεο απφ ηνλ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ
Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΣΔΑΓΤ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.
Οη θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο επηζηξέθνληαη άηνθα ζε ηξηάληα έμη (36) δφζεηο
κεηά απφ αίηεζε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο ελφο
έηνπο απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ.
Σπρφλ νθεηιφκελεο εηζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εμνθινχληαη
εθάπαμ.
ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πξηλ απφ ηελ νινζρεξή
εμφθιεζε ησλ δφζεσλ, νη ππφινηπεο δφζεηο θαηαβάιινληαη εθάπαμ.
Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο έρνπλ εμέιζεη ήδε ηεο
ππεξεζίαο.
8. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 2α ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο δηαηήξεζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο αζθαιηζηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ
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θαζεζηψηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθάιηζεο, παξαηείλεηαη γηα ηξείο
κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
9. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ
θαη Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ)», ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη
Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ (λ.3528/2007), φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνπο
ππαιιήινπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ θαη ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν ζπληάμεσλ
ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο
Μηζζσηψλ (ΗΚΑ – ΔΣΑΜ), ππάγεηαη -απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ζηνλ ΓΟΑΣΑΠ- ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ λ.δ. 4277/1962, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
10. α. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ο..Δ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ πνπ κεηαθέξεηαη ζε θνξείο
ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3891/2010 (Α΄188)
εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
ζην νπνίν ππαγφηαλ πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο απηνχο.
β. Ζ εθεμήο ππεξεζία πνπ παξέρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε
ππεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία κεηαθέξεηαη.
γ. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ
θνξέσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, γηα ηελ αζθάιηζε
ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ, θαηαβάιινληαη ηνπ κελ εξγνδφηε απφ ηνπο
θνξείο ππνδνρήο, ηνπ δε αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο.
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3891/2010.
11. α. Σν πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3920/2011 (Α΄ 33) πνπ κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη ζε θνξείο ππνδνρήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, εμαθνινπζεί λα
δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην νπνίν
ππαγφηαλ πξηλ ηε κεηάηαμε ή ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο απηνχο, εθηφο
εάλ κε δήισζή ηνπ επηιέμεη, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 5 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, λα κεηαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα ηακεία πνπ ππάγεηαη ην
πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ ππνδνρήο.
β. Ζ εθεμήο ππεξεζία πνπ παξέρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε
ππεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία κεηαθέξεηαη.
γ. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ
θνξέσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, γηα ηελ αζθάιηζε
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ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ, θαηαβάιινληαη ηνπ κελ εξγνδφηε απφ ηνπο
θνξείο ππνδνρήο, ηνπ δε αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο.
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3920/2011.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΑΞΔΩΝ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 12
Γηεπζύλζεηο πληάμεσλ
1.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ 79/1990 (Α΄ 37) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :
«Οη Τπεξεζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3763/2009 (Α΄ 80) αλαδηαξζξψλνληαη σο εμήο:
Α΄ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
α) Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο Πνιηηηθψλ πληάμεσλ.
β) Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ Μειψλ Α.Δ.Η θαη
Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Η., Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α, ΝΠΓΓ θαη Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ.
γ) Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο ηξαηησηηθψλ θαη
Πνιεκηθψλ πληάμεσλ.
δ) Γηεχζπλζε Μεηαβνιψλ θαη Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ επί ησλ Πνιηηηθψλ,
ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ πληάμεσλ.
ε) Γηεχζπλζε πληαμηνδνηηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δξγαζίαο, Άζθεζεο
Δλδίθσλ Μέζσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ.
Β΄ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
α) Αλεμάξηεην Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ.
β) Αλεμάξηεην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.
Γ΄ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ
Απηνηειέο Γξαθείν Γειηίνπ Αηνκηθήο θαη Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο (Γ.Α.Τ.Κ.)

2.

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο είλαη
νη αθφινπζεο:
α) Καλνληζκφο θαη εληνιή πιεξσκήο ζπληάμεσλ
β) Έθδνζε πξάμεσλ αλαγλψξηζεο (ή πεξηνξηζκνχ) ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.
γ) Έθδνζε αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ.
δ) Έθδνζε πξάμεσλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.
ε) Κνηλνπνίεζε αξκνδίσο ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ.
ζη) Έθδνζε πξάμεσλ κεηαθνξάο αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην εζληθφ
ζην εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα (αλαινγηζηηθφ ηζνδχλακν).
δ) Καζνξηζκφο ηεο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη
απηφο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ε) Καζνξηζκφο αλ ππεξεζία/πξνυπεξεζία ελ ελεξγεία ππαιιήινπ ινγίδεηαη
σο ζπληάμηκε .
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ζ) Αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ φισλ ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ιεηηνπξγψλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
η)
Δθηέιεζε, εληνιή πιεξσκήο θαη θνηλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ
θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξάμεσλ Καλνληζκνχ
πληάμεσλ (ΔΔΠΚ).
ηα) Δθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηηο νπνίεο θαλνλίδεηαη
ή κεηαβάιιεηαη ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε.
ηβ) Έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ.
ηγ) Απαληήζεηο ζηε Βνπιή ,ζε δεκφζηεο Αξρέο, ζε θνξείο θαη ζε
κεκνλσκέλνπο πνιίηεο επί Δξσηήζεσλ, Αλαθνξψλ, εξσηεκάησλ θαη
αηηεκάησλ ζπληαμηνδνηηθήο θχζεσο.
3.

Ζ Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο Πνιηηηθψλ πληάμεσλ,
δηαξζξψλεηαη ζηα πην θάησ Σκήκαηα :
α. Σκήκα Α` Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο, θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ :
αα) ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ:
- Δμσηεξηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ),
- Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππαιιήισλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αθαδεκηψλ ηνπ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ),
- Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
- Γηθαηνζχλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ),
-Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο
Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη ησλ κνπζηθψλ ηεο Οξρήζηξαο ηεο πνπ ππάγνληαη
ζηελ αζθαιηζηηθή – ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ
ππαιιήισλ θαη κνπζηθψλ ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ θαη ηεο Κξαηηθήο
Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο),
αβ) ππαιιήινπο :
- ηεο Βνπιήο,
- ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο,
- ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σχπνπ & Πιεξνθνξηψλ
- ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
- ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο Σειεφξαζεο (ΔΡΣ) πνπ ππάγνληαη ζηελ
αζθαιηζηηθή – ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ,
αγ) ππαιιήινπο θαη εξεπλεηέο ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ θαη ηνπ ΔΘΗΑΓΔ
θαη
αδ) ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ).
β. Σκήκα Β΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο, θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ:
αα) ππαιιήινπο θαη εθπαηδεπηηθνχο
- φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
ββ) ππαιιήινπο :
- ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ,
35

γ. Σκήκα Γ΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο, θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ:
αα) ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ:
- Οηθνλνκηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο),
- Δζληθήο Άκπλαο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ),
- Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ββ) ππαιιήινπο :
- Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.Σ.Α)
- Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (ΜΣΠΤ)
- Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θαη
γγ) πνιηηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη
βαζκίδσλ ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ).
δ. Σκήκα Γ΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο, θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ:
αα) ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ:
- Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
- Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
- Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
- Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
- Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (εμαηξνπκέλνπ ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ησλ
ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο),
ββ) ππαιιήινπο :
- ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ,
- ηνπ Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο
(ΟΚΥΔ/ΝΠΓΓ),
- ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ),
- ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,
- ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ),
- ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθαιηζηηθήζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ
- ηνπ Οξγαληζκνχ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ) πνπ
ππάγνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή-ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ
γγ) ππαιιήινπο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο
Τγείαο (ΔΓΤ).
4.

Ζ Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο Μειψλ Α.Δ.Η. θαη Δ.Π ησλ
Σ.Δ.Η., Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α., Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη
Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ δηαξζξψλεηαη ζηα πην θάησ Σκήκαηα:
α. Σκήκα Α` Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο
πνπ
αθνξνχλ
ππαιιήινπο
Ννζειεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηξψλ.
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β. Σκήκα Β΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθνχο θαη Κνηλνηηθνχο ππαιιήινπο, Βνπιεπηέο,
Ννκάξρεο, Γεκάξρνπο θαη Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ.
γ. Σκήκα Γ΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ
αα) ππαιιήινπο :
- Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
- ησλ ΝΠΓΓ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 541/1977 (ΦΔΚ 42Α),
- Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,
- Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ),
- Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ (ΔΛ-ΣΑ)
- Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ)
- ΝΠΓΓ πνπ ε θαηαβνιή ησλ ζπληάμεψλ ηνπο δελ βαξχλεη ην Γεκφζην
ββ) αζθαιηζκέλνπο πξψελ ΣΑΚΔ
γγ) αγσληζηέο Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη ΟΓΑ
δδ) αλαζθάιηζηνπο Αγσληζηέο Δζληθήο Αληίζηαζεο
δ. Σκήκα Γ΄ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ:
αα) ππαιιήινπο θαη εθπαηδεπηηθνχο
- φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ,
- ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
(Α..ΠΑΗ.ΣΔ),
- ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ,
- ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ
ββ) ππαιιήινπο θαη ζπκβνχινπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
(ΗΣΔ) .
γγ) ππαιιήινπο θαη εξεπλεηέο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ,
δδ) ππαιιήινπο θαη κέιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η) .
εε) εθπαηδεπηηθνχο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιείσλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη
ππαιιήινπο:
- ηνπ Σακείνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζψλ (ΝΠΓΓ),
- ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ),
- ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ.
5.

Ζ Γηεχζπλζε Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο ηξαηησηηθψλ θαη
Πνιεκηθψλ πληάμεσλ, δηαξζξψλεηαη ζηα πην θάησ Σκήκαηα:
α. Σκήκα Α’ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ Αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.
β. Σκήκα Β’ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ :
- Αμησκαηηθνχο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
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- Πνιεκηθέο πληάμεηο θαη
- πληάμεηο Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη Ακάρνπ Πιεζπζκνχ.
γ. Σκήκα Γ’ Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 αξκνδηφηεηεο θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξνχλ Αλζππαζπηζηέο, Τπαμησκαηηθνχο θαη Οπιίηεο ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο.
6.

Οη
αξκνδηφηεηεο
ηεο
Γηεχζπλζεο
Γηελέξγεηαο
Μεηαβνιψλ
θαη
Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ επί ησλ Πνιηηηθψλ, ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ
πληάμεσλ, είλαη νη αθφινπζεο:
α) Γηαγξαθή απνβησζάλησλ ζπληαμηνχρσλ.
β) Υνξήγεζε ηξηκήλνπ ζχληαμεο.
γ) Αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ή αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.
δ) Υνξήγεζε ή δηαθνπή ΔΚΑ.
ε) Υνξήγεζε ή δηαθνπή νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ.
ζη) Δμππεξέηεζε δαλείσλ.
δ) Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ.
ε) Δθθαζάξηζε θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή πξάμεσλ θαλνληζκνχ, κεηά ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο.
ζ) Δλέξγεηεο, ιφγσ αιιαγήο ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο, ελειηθίσζεο
νξθαλψλ θαη ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο θνίηεζεο ζπληαμηνχρσλ.
η) Αλαζηνιή, πεξηνξηζκφο, επαλαρνξήγεζε θαη ρσξηζκφο ζχληαμεο.
ηα) Καηαινγηζκφο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζχληαμεο θαη
επηδνκάησλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
Γηεχζπλζεο.
ηβ) Έιεγρνο χςνπο εηζνδήκαηνο, φπνπ απηφ επεξεάδεη ην χςνο ηεο
θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο ή επηδνκάησλ.
ηγ) Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πνζψλ ζχληαμεο ή ησλ
παξαθνινπζνχλησλ ηε ζχληαμε επηδνκάησλ ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ κηζζψλ
ελέξγεηαο ή άιιεο αλαπξνζαξκνγήο , φηαλ δελ εθδίδεηαη ζπληαμηνδνηηθή
πξάμε.
ηδ) πλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε Γηεχζπλζε
θαη
αθνξνχλ κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ησλ ζπληάμεσλ.
ηε) Δθθαζάξηζε θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ζχληαμεο νθεηιφκελεο ζηνπο
θιεξνλφκνπο απνβησζάλησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο.
ηζη) Δπαλέθδνζε εληνιήο πιεξσκήο ιφγσ απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο.
ηδ) Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαβνιή Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ, Γψξνπ Πάζρα θαη
Δπηδφκαηνο Αδείαο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο.
ηε) Δλέξγεηεο γηα ηελ επηζηξνθή ζχληαμεο πξνθεηκέλνπ ν ρξφλνο ππεξεζίαο
λα είλαη ζπληάμηκνο.
ηζ) Απαληήζεηο ζηε Βνπιή ,ζε δεκφζηεο Αξρέο , ζε θνξείο θαη ζε
κεκνλσκέλνπο πνιίηεο επί Δξσηήζεσλ, Αλαθνξψλ, εξσηεκάησλ θαη
αηηεκάησλ ζπληαμηνδνηηθήο θχζεσο, αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο.
θ) Γηαβίβαζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ησλ, κέζσ ηεο Γ/λζεο, αζθνπκέλσλ
ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Κιηκαθίσλ ηνπ, ελζηάζεσλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο
ηεο Γηεχζπλζεο Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ επί ησλ Πνιηηηθψλ, ηξαηησηηθψλ θαη
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Πνιεκηθψλ πληάμεσλ θαη δηαηχπσζε απφςεσλ επί ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ
εληζηακέλσλ.
θα) Δλέξγεηεο επί νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ δηθαησζέλησλ ζηξαηησηηθψλ
ζπληαμηνχρσλ.
θβ) Έιεγρνο θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ σο πξνο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ.
θγ) πιινγή ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ ειέγρνπ.
θδ) Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ειέγρνπ.
θε) Καηαινγηζκφο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζχληαμεο θαη
επηδνκάησλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
Γηεχζπλζεο.
θζη) Άζθεζε έλζηαζεο θαηά ησλ πξάμεσλ θαλνληζκνχ θαζψο θαη θαηά ησλ
πξάμεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Πξάμεσλ Καλνληζκνχ πληάμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο θαη
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ.
θδ) χληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πληάμεσλ.
θε) Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο.
7.

Ζ Γηεχζπλζε Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ θαη Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ επί ησλ
Πνιηηηθψλ, ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ πληάμεσλ δηαξζξψλεηαη ζηα πην
θάησ ηκήκαηα:
α. Σκήκα Α` Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 7 ππφ ζηνηρεία α’ κέρξη θαη
θα’, αξκνδηφηεηεο επί ησλ ζπληάμεσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ
Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο Πνιηηηθψλ πληάμεσλ θαη πληάμεσλ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
β. Σκήκα Β΄ Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 7 ππφ ζηνηρεία α’ κέρξη θαη
θα’,αξκνδηφηεηεο επί ησλ ζπληάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο
Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α, ΝΠΓΓ θαη
Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ θαζψο θαη επί ησλ ζπληάμεσλ Λνγνηερλψλ-Καιιηηερλψλ.
γ. Σκήκα Γ΄ Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 7 ππφ ζηνηρεία α’ κέρξη θαη
θα’, αξκνδηφηεηεο επί ησλ ζπληάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο
Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ πληάμεσλ.
δ. Σκήκα Γ’ Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 7 ππφ ζηνηρεία θβ’ κέρξη θαη
θδ’, αξκνδηφηεηεο επί ησλ ζπληάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο απηήο.

8.

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δξγαζίαο, Άζθεζεο
Δλδίθσλ Μέζσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
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α) Μειέηε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ζπληάμεσλ Ν.Π.Γ.Γ.
β) Καηάξηηζε ε επεμεξγαζία λνκνζρεδίσλ ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηηο ζπληάμεηο Ν.Π.Γ.Γ.
γ) πγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε ηεο ηζρχνπζαο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο,
σο θαη ε δηαξθήο ε πεξηνδηθή θσδηθνπνίεζε απηήο.
δ) Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θξαηήζεηο επί ησλ
απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θχξηα ζχληαμε.
ε) πγθέληξσζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπληάμεηο, σο θαη κεζνδηθή θαηάηαμε
θαη επεμεξγαζία απηψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πνπ
αλαθέξνληαη γεληθά ζηηο ζπληάμεηο.
ζη) Έθδνζε ζρεηηθνχ ζηαηηζηηθνχ δειηίνπ.
δ) Απαληήζεηο ζηε Βνπιή, ζε δεκφζηεο Αξρέο, ζε θνξείο θαη ζε κεκνλσκέλνπο
πνιίηεο επί Δξσηήζεσλ, Αλαθνξψλ, εξσηεκάησλ θαη αηηεκάησλ
ζπληαμηνδνηηθήο θχζεσο, αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο.
ε) Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ γηα ηελ
αζθάιηζε ησλ εξγαζηαθά κεηαθηλνπκέλσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαζψο θαη ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ.
ζ) Γηελέξγεηα ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2592/98.
η) Παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηεο αιινδαπήο θαη
ζπγθέληξσζε δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ.
ηα) Άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ηνπ αξκνδίνπ θιηκαθίνπ θαζψο
θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ηβ) Δπηκέιεηα ηεο εθδίθαζεο ελζηάζεσλ, θαηά εθδηδνκέλσλ πξάμεσλ απφ ηηο
Γηεπζχλζεηο Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ.
ηγ) Δπηκέιεηα ηεο εθδίθαζεο πξνζθπγψλ θαηά πξάμεσλ θαλνληζκνχ
ζπληάμεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.) θαη ινηπψλ
Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο, ζχκθσλα κε ην λφκν, πθίζηαηαη
ηέηνηα αξκνδηφηεηα.
ηδ) Κνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη
απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Α.Ν. 599/1968 (Α`258).
ηε) Δπηκέιεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηάξθεηαο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, απφ
ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Α.Ν. 599/1968, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
απφδεημεο ηκήκαηνο απηήο απφ επίζεκα ζηνηρεία.
ηζη) Δπηκέιεηα εθδίθαζεο ησλ αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο θαηά πξάμεσλ ηεο
αλσηέξσ Δπηηξνπήο θαη θνηλνπνίεζε ησλ εθδηδνκέλσλ απφ απηήλ
απνθάζεσλ.
ιζ) Βοηθητικέσ εργαςίεσ για τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, των άρθρων 1
και 4 του Α.Ν. 599/1968.
9.

Ζ Γηεχζπλζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δξγαζίαο, Άζθεζεο Δλδίθσλ Μέζσλ θαη
Γηεζλψλ ρέζεσλ δηαξζξψλεηαη ζηα πην θάησ ηκήκαηα:
α. Σκήκα Α΄ πληαμηνδνηηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δξγαζίαο.
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 9, ππφ ζηνηρεία α’ κέρξη θαη δ’
αξκνδηφηεηεο.
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β. Σκήκα Β` Γηεζλψλ ρέζεσλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 9, ππφ ζηνηρεία ε’ κέρξη θαη η’
αξκνδηφηεηεο.
γ. Σκήκα Γ΄ Άζθεζεο Δλδίθσλ Μέζσλ
Σν Σκήκα απηφ έρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 9, ππφ ζηνηρεία ηα’ κέρξη θαη
ηδ’ αξκνδηφηεηεο.
10.

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Σκήκαηνο Γηεθπεξαίσζεο - Αξρείνπ θαη
Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ είλαη νη αθφινπζεο:
α) Σήξεζε πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ ζηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ
εγγξάθσλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ.
β) Γηεθπεξαίσζε ησλ Δγγξάθσλ.
γ) Καηαρψξεζε ζηα βηβιία πξσηνθφιινπ ησλ ζρεδίσλ εμεξρνκέλσλ
εγγξάθσλ.
δ) Δπηκέιεηα εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο εγθπθιίσλ, θαζψο θαη ησλ θάζε
θχζεο εληχπσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ.
ε) Υνξήγεζε αληηγξάθσλ, απφ έγγξαθα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαθέισλ.
ζη) Σαμηλφκεζε, θαη θχιαμε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαθέισλ.
δ) Σνπνζέηεζε ησλ επηζηξεπηέσλ Δγγξάθσλ ζηνπο νηθείνπο
ζπληαμηνδνηηθνχο θαθέινπο.
ε) Σήξεζε θαη θχιαμε ηνπ πξσηνηχπνπ ησλ εθδηδνκέλσλ πξάμεσλ ή
απνθάζεσλ θαη` έηνο βηβιηνδεηνχκελσλ ζε ηφκνπο.
ζ) Σαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ, πνπ παξακέλνπλ ή πεξηέξρνληαη γηα θχιαμε
ζην Αξρείν.
η) Δπηκέιεηα δαθηπινγξάθεζεο θαη παξαβνιήο ησλ εγγξάθσλ, πξάμεσλ
θαη απνθάζεσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ πληάμεσλ.

11.

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
νξίδνληαη σο εμήο:
α) Τπνδνρή θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα
ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Γεκφζην, φπσο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο
δηθαηψκαηνο ζχληαμεο, ηνλ ππνινγηζκφ απηήο θαη ηα θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.
β). Δπηκέιεηα άκεζεο δηαβίβαζεο ησλ αηηήζεσλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή ησλ
αλαθνξψλ παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ ζηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο νξγαληθέο
κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη απνζηνιή αηηηνινγεκέλσλ απαληήζεσλ
πξνο ηνπο πνιίηεο, εληφο ησλ ηαζζφκελσλ απφ ην λφκν πξνζεζκηψλ.
γ). Μέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ
Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ θαη ηεο Αίζνπζαο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε.
δ). πλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ θαη κε ην Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο
θαη Αξρείνπ, γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζήο ηνπο ζηα δηάθνξα
ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο.
ε). Παξαιαβή θαη πξσηνθφιιεζε αηηήζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, επηθχξσζε
αληηγξάθσλ θαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο θαζψο θαη ρνξήγεζε
βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ.
ζη). Δθηχπσζε θαη ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ λέσλ
ζπληαμηνχρσλ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά δεδνκέλα πνπ
ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμήο ηνπο.
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δ). Δλέξγεηεο γηα αληηκεηψπηζε κεηαβνιψλ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο θαηάζηαζεο
ησλ ζπληαμηνχρσλ, φπσο δηαγξαθή, αιιαγή δηεχζπλζεο θαη αιιαγή
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.
ε). Έθδνζε θαη δηάζεζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, εληχπσλ θαη νδεγηψλ
ζρεηηθά κε
ζέκαηα ησλ Γηεπζχλζεσλ πληάμεσλ.
ζ). Μέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
η). Καηαγξαθή ππνδείμεσλ ησλ πνιηηψλ θαη πξνψζεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
12.

πληζηάηαη Απηνηειέο Γξαθείν Γ.Α.Τ.Κ. κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Δπηρεηξεζηαθή, ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, ηεο Γηαδηθηπαθήο
Δθαξκνγήο Γ.Α.Τ.Κ. θαη
β) Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη πιεξνθνξηψλ πξνο ηηο Γηεπζχλζεηο
Πξνζσπηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α α΄
θαη β΄ βαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην Γ.Α.Τ.Κ.
Άξζξν 13
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο
πεξί ελδίθσλ κέζσλ

1.

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ.
169/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ο θαλνληζκφο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ, ησλ βνεζεκάησλ
θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ βαξχλνπλ ην Γεκφζην θαη πιεξψλνληαη απφ απηφ, κε
εμαίξεζε ηηο πξνζσπηθέο ζπληάμεηο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ
ηνπ Κψδηθα απφ ηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο κε πξάμε πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
πληάμεσλ.»

2.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαληαη, σο
εμήο:
«2. Ζ έλζηαζε αζθείηαη:
α) Απφ ην Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ,
Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ θαη Άζθεζεο Δλδίθσλ Μέζσλ εθφζνλ, θαηά ην
δηελεξγνχκελν έιεγρν δηαπηζησζεί εζθαικέλε εθαξκνγή ζπληαμηνδνηηθψλ
δηαηάμεσλ.
β) Απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη κφλν θαηά ην κέξνο ηνπ
θαλνληζκνχ ζχληαμεο, κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηνλ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.»

3.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«4. Ζ δηφξζσζε νηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ εθ παξαδξνκήο ελεθηινρψξεζε
ζηηο πξάμεηο
νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο κπνξεί λα γίλεη απφ ην φξγαλν πνπ ηηο έρεη εθδψζεη κεηά ηελ
ππνβνιή αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, εληφο έμη (6) κελψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.
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Σν ίδην φξγαλν κπνξεί λα δηνξζψζεη απηεπάγγειηα ηελ πξάμε πνπ εμέδσζε
ρσξίο πεξηνξηζκφ απφ πξνζεζκία αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.»
4.

Οη δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ
169/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Οη πξάμεηο θαλνληζκνχ ζχληαμεο θαη νη απνθάζεηο ηεο παξαπάλσ
Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θαη΄ απηψλ ηα
έλδηθα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν κέζα ζε έμη κήλεο
απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζ΄ απηφλ.»

5.

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ.
169/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Ζ πξάμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο θαη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Πξάμεσλ Καλνληζκνχ πληάμεσλ ππφθεηληαη ζε έθεζε ζην αξκφδην Σκήκα
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, θαζψο θαη απφ εθείλνλ
πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο.»

6.

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ π.δ.
169/2007, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«4. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο
κε ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ή ησλ απνθάζεσλ θαλνληζκνχ ζπληάμεσλ ζε
βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ
γεληθά, ρσξίο λα εμαηξνχληαη θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ θαηαινγηζκφ γηα
ζχληαμε πνπ εηζπξάρζεθε ρσξίο λα νθείιεηαη, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηφηε πνπ ν
εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηεο πξάμεσο ή ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο απφ ηφηε
πνπ παξήιζε δίκελν απφ ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε γηα
έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ παξαιείθζεθε.»

7.

Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ π.δ. 169/2007
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
Κψδηθα απηνχ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο
έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.»

8.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κψδηθα Πνιεκηθψλ πληάμεσλ
π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ο θαλνληζκφο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ, ησλ βνεζεκάησλ
θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ,
γίλεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
κε πξάμε πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ
πληάμεσλ.»
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9.

Οη δηαηάμεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ π.δ. 168/2007,
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«3. Ζ πξάμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο ππφθεηληαη ζε έλζηαζε πνπ αζθείηαη γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξάμεσλ Καλνληζκνχ
πληάμεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο σο Πξφεδξν,
πνπ αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ησλ
Γηεπζχλζεσλ πληάμεσλ ηεο ίδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, θαη απφ δχν
Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ πληάμεσλ σο κέιε, νη νπνίνη
δελ κεηείραλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ έθδνζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξάμεο πνπ
πξνζβάιιεηαη θαη νη νπνίνη αλαπιεξψλνληαη απφ ηζάξηζκνπο Πξντζηακέλνπο
Γηεπζχλζεσλ ή Σκεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ πληάμεσλ ηεο παξαπάλσ
Γεληθήο Γηεχζπλζεο.»

10.

Οη δηαηάμεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ π.δ. 168/2007
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«4. Ζ έλζηαζε αζθείηαη:
α) Απφ ην Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ,
Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ θαη Άζθεζεο Δλδίθσλ Μέζσλ εθφζνλ, θαηά ην
δηελεξγνχκελν έιεγρν δηαπηζησζεί εζθαικέλε εθαξκνγή ζπληαμηνδνηηθψλ
δηαηάμεσλ θαη
β) Απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξσλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.»

11.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ π.δ. 168/2007 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«6. Ζ δηφξζσζε νηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ εθ παξαδξνκήο ελεθηινρψξεζε
ζηηο πξάμεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο κπνξεί λα γίλεη απφ ην φξγαλν πνπ ηηο έρεη εθδψζεη κεηά ηελ
ππνβνιή αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, εληφο έμη (6) κελψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.
Σν ίδην φξγαλν κπνξεί λα δηνξζψζεη απηεπάγγειηα ηελ πξάμε πνπ εμέδσζε
ρσξίο πεξηνξηζκφ απφ πξνζεζκία αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ.»

12.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ π.δ. 168/2007 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«8. Οη πξάμεηο θαλνληζκνχ ζχληαμεο θαη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3, θνηλνπνηνχληαη ζην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θαη΄ απηψλ ηα
έλδηθα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηφηε
πνπ ζα πεξηέιζεη ζ΄ απηφλ ε πξάμε ή ε απφθαζε.»
.
Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ π.δ.
168/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ζ πξάμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο θαη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Πξάμεσλ Καλνληζκνχ πληάμεσλ ππφθεηληαη ζε έθεζε ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, θαζψο θαη απφ θάζε έλα
πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο.»

13.
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14.

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ π.δ.
168/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«4. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο Καλνληζκνχ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο πληάμεσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο
κε ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ή ησλ απνθάζεσλ θαλνληζκνχ ζπληάμεσλ ζε
βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ
γεληθά, ρσξίο λα εμαηξνχληαη θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ θαηαινγηζκφ γηα
ζχληαμε πνπ εηζπξάρζεθε ρσξίο λα νθείιεηαη, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηφηε πνπ ν
εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηεο πξάμεσο ή ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο απφ ηφηε
πνπ παξήιζε δίκελν απφ ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε γηα
έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ παξαιείθζεθε.»

15.

Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ π.δ. 168/2007,
πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
π.δ. 169 /2007, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο
έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ
Κψδηθα απηνχ.»

16.

α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο έλαξμεο
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαη απηνχ θαζψο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
β. Απφ ηελ θαζνξηδφκελε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 8-14 ηνπ π.δ
79/1990 θαζψο θαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ 509/1991 (Α΄ 190).
γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο ην
κέγεζνο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ δείγκαηνο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα Γ’
ηεο Γηεχζπλζεο Γηελέξγεηαο Μεηαβνιψλ θαη Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ επί
ησλ Πνιηηηθψλ, ηξαηησηηθψλ θαη Πνιεκηθψλ πληάμεσλ.
Άξζξν 14
Έθηαζε εθαξκνγήο
Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο
ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηέπνληαη απφ ην ίδην κε
ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, είηε νη ζπληάμεηο ηνπο
βαξχλνπλ ην Γεκφζην είηε ηνπο νηθείνπο θνξείο, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ
ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ
αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Γηθηχσλ, πνπ
δηέπνληαη απφ ην θαζεζηψο ηνπ λ.δ. 3395/1955 (Α’ 276).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ Ν. 3862/2010
ΚΑΗ ΣΟΤ Ν.3867/2010
Άξζξν 15
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3862/2010
1.

Κπξψλεηαη ε απφ 18 Απξηιίνπ 2011 απφθαζε ηεο 78 εο Δηήζηαο Σαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πεξί
ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ίδηαο Σξάπεδαο,
ην θείκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:
α) To ζηνηρείν δ΄) ηνπ άξζξνπ 2 αλαδηαηππψλεηαη, σο εμήο:
«Αζθεί ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ησλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55Α΄ ηνπ παξφληνο».
β) ην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 5Β΄ πξνζηίζεηαη εδάθην,
σο εμήο:
«Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ππνβάιιεη θάζε έηνο Έθζεζε ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο.».
γ) ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 13 νη ιέμεηο: «ηξεηο κήλαο» αληηθαζίζηαληαη
κε ηηο ιέμεηο: «θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο».
δ) ην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ α΄) ηνπ άξζξνπ 14 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο:
«ή ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ».
ε) ην άξζξν 17 ε ιέμε: «επηά» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε: «ηξεηο».
ζη) Μεηά ην άξζξν 37 πξνζηίζεηαη άξζξν 37Α, σο εμήο:
«Άξζξν 37Α
Γηα ηελ άζθεζε, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην
πξνηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο, ηνπ έξγνπ ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζπληζηάηαη «πκβνχιην
Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο», ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, έρεη ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη
απφ: (α) ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο Πξφεδξν,
αλαπιεξνχκελν απφ έλαλ Τπνδηνηθεηή ή έλα κέινο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Σξάπεδαο πνπ ππνδεηθλχεη ην πκβνχιην απηφ, (β) ηξεηο (3) αλψηαηνπο ή
αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ ππνδεηθλχνληαη, κε
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ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο,(γ) δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ ππνδεηθλχνληαη, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ην χιινγν Τπαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
θαη (δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην χιινγν πληαμηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο κεηέρεη ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, θαιείηαη δε πάληνηε, επί πνηλή
αθπξφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο. Αξκνδηφηεηεο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ είλαη εθείλεο πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο
επηηξφπνπο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ απφ
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ γηα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ θχξηαο
ζχληαμεο. Ζ απνπζία ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ,
εθφζνλ απηνί έρνπλ πξνζθιεζεί θαλνληθά θαη δελ πξνζήιζαλ, δελ επεξεάδεη
ην θχξνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Υξέε γξακκαηέα ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ν
νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ. Σν
πκβνχιην Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηαξηίδεη Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Σν πκβνχιην Αζθάιηζεο ραξάζζεη εμ νλφκαηνο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηηο
γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο σο θνξέα αζθάιηζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο θαη απνθαίλεηαη επί γεληθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Σξάπεδαο.
Απνθαίλεηαη, επίζεο, επί ελζηάζεσλ θαηά πάζεο θχζεσο απνθάζεσλ ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο θνξέα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ελ φισ ή
ελ κέξεη απνξξηπηηθψλ θαη εγθξίλεη ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο θνξέα
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε θάζε δηθαζηήξην αλεμαξηήησο βαζκνχ
θαη δηθαηνδνζίαο.».
δ) Σν πξψην εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 55Α΄
αλαδηαηππψλεηαη, σο εμήο:
«Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί ηελ επνπηεία ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο», πξνζηηζέκελνπ, ζηελ αθνινπζνχζα απαξίζκεζε, ζηνηρείνπ δ)
σο εμήο «ηδξπκάησλ πιεξσκψλ».
ε) Μεηά ην άξζξν 55Γ΄ πξνζηίζεηαη άξζξν 55Δ΄, σο εμήο:
«Άξζξν 55Δ
Όηαλ επνπηεπφκελν απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λνκηθφ πξφζσπν έρεη
ηεζεί ζε εθθαζάξηζε θαηφπηλ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε
Σξάπεδα δχλαηαη θαηά πεξίπησζε λα θαηαβάιεη ζηνλ εθθαζαξηζηή ηελ
ακνηβή ηνπ θαη έμνδα εθθαζάξηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα έρεη
θαηά ηνπ ππφ εθθαζάξηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ αμίσζε απφδνζεο φζσλ
θαηέβαιε ζηνλ εθθαζαξηζηή, ε νπνία ηθαλνπνηείηαη πξν πάζεο άιιεο
αμηψζεσο απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο.».
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2.

Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ηειεπηαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3867/2010 (Α΄ 128) θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.
3863/2010 (Α΄ 115 ) θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 16
Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3862/2010

1.

ην άξζξν 17 ηνπ λ.3862/2010 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 6α, σο εμήο:
«6.α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξσζεί απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ελφο
ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κε έδξα ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. λα παξέρεη
ππεξεζίεο πιεξσκψλ κέζσ αληηπξνζψπνπ ή κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ
Διιάδα θαη εθφζνλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη βάζηκεο ππφλνηεο φηη, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηηζέκελε πξφζιεςε ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ηε
δεκηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, δηαπξάηηεηαη ή έρεη δηαπξαρζεί ή
επηρεηξήζεθε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3691/2008 ή φηη ε
πξφζιεςε ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ε δεκηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο
ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελεκεξψλεη ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.».

2.

ηα άξζξα 32 παξάγξαθνο 2, 33 παξάγξαθνη 3 θαη 4, 43 θαη 44 ηνπ
λ.3862/2010 ε ιέμε «κεκνλσκέλε» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ιέμε «επηκέξνπο».

3.

ην άξζξν 78 ηνπ λ.3862/2010, νη παξαπνκπέο ζην άξζξν 69 παξάγξαθνο 1
θαη ζην άξζξν 70 αληηθαζίζηαληαη κε παξαπνκπέο ζην άξζξν 76 παξάγξαθνο
1 θαη ζην άξζξν 77.
Άξζξν 17
Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3867/2010

1. Ζ πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ
3867/2010 (Α. 128) παξαηείλεηαη έσο ηελ 31ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη,
αληίζηνηρα, ε πξνζεζκία ηνπ ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
παξαηείλεηαη έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012.

2.

Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ( ε ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ..
3867/2010 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο:
« Σν ραξηνθπιάθην δσήο κεηαβηβάδεηαη θαηά ηα ινηπά ζηνλ αλάδνρν κε φια
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη απαηηήζεηο ησλ θεξφκελσλ σο
αζθαιηζκέλσλ, ησλ νπνίσλ δελ έγηλαλ δεθηά ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
απφ ηνλ επφπηε ραξηνθπιαθίσλ δσήο, αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη ηπρφλ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο αζθνχληαη θαηά
ηνπ εθθαζαξηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή
παξαθξαηείηαη
ππέξ ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο θαη δελ
κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αλάδνρν ην αλάινγν κέξνο, φπσο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ
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Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε δσήο.»

πνπ έρνπλ ηεζεί

ζε

3. To πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.

3867/2010 (ΦΔΚ Α’ 128) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζ) Σν κέξνο ηεο απαίηεζεο απφ αζθάιηζε δσήο πνπ δελ αλαιακβάλεηαη απφ
ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
ηθαλνπνηείηαη απφ ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηνπ
αξρηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, αηφθσο,
θαηά πνζνζηφ 70%. Όζα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο κεηά ην έηνο 2024
ζεσξείηαη φηη ιήγνπλ ζηηο 31/12/2024.
Ζ απαίηεζε ππνινγίδεηαη φπσο είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκέξα
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Σν Δγγπεηηθφ Κεθάιαην
Εσήο δχλαηαη λα ηθαλνπνηεί αηηήζεηο πξφσξεο εμφθιεζεο, κεηά απφ
ζπκβηβαζηηθή κείσζε ηεο απαίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.»
4. ην ηέινο ηεο πεξ.ζ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3867/2010 πξνζηίζεληαη

εδάθηα, σο εμήο:
«Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ εηδηθνχ ζθνπνχ, ην Διιεληθφ Γεκφζην
δχλαηαη λα ρνξεγεί δάλεηα πξνο ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο κέρξη ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ (200.000.000,00) επξψ κε
ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε, αληί κεηξεηψλ, νκνιφγσλ αληίζηνηρεο αμίαο. Ζ
εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ζα γίλεηαη ζε δέθα άηνθεο εηήζηεο δφζεηο κε πεξίνδν
ράξηηνο νρηψ εηψλ. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο, ην
δεκφζην απνθηά απηνδίθαηα ελέρπξν επί ησλ 2/3 ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ
Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ηνπ άξζξνπ
10 απηνχ ηνπ λφκνπ. Οη εηδηθφηεξνη φξνη ηνπ δαλείνπ θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Σν Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο θαηαβάιιεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηα ρξεκαηηθά
πνζά, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, κε ηνλ φξν ηεο
λνκφηππεο παξαίηεζήο ηνπο απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζή ηνπο, εθθξεκνχο ή κε
ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.»
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Άξζξν 18
Ρπζκίζεηο θνξνινγηθώλ ζεκάησλ
1.

α) Τπφρξενη θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ νη νπνίνη
δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή δήισζε γηα ηελ
θαηαβνιή ή κε θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κπνξνχλ κέρξη
ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λα
ππνβάιινπλ αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο γηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηήζεθαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, ρσξίο ηελ επηβνιή
πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ.
β) Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, πξνθεηκέλνπ
γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ πηζηνπνηεηηθψλ
θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ.
γ) Δπίζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο δειψζεσλ, κε ηνπο επλντθνχο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, ησλ νπνίσλ ε
πξνζεζκία ππνβνιήο έρεη ιήμεη κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα
ηηο θάησζη θνξνινγίεο:
αα) Φφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (λ. 2859/2000, Α’ 248), φζνλ αθνξά:
- αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο, πεξηνδηθέο, έθηαθηεο ή εθθαζαξηζηηθέο
δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη δειψζεηο απνζεκάησλ, αλεμαξηήησο εάλ πξνθχπηεη ή
φρη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή,
- έθηαθηεο δειψζεηο γηα επηζηξνθή ζην Γεκφζην πνζψλ Φ.Π.Α. πνπ έρνπλ
επηζηξαθεί αδηθαηνιφγεηα ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ
41, γηα ηηο νπνίεο ν πξφζζεηνο θφξνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο
επηζηξνθήο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε Γ.Ο.Τ.,
- αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ ή ιήςεσλ
ππεξεζηψλ θαη παξαδφζεσλ αγαζψλ ή παξνρψλ ππεξεζηψλ,
- δειψζεηο Intrastat.
ββ) Απηνηεινχο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ ησλ άξζξσλ 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ
Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
γγ) Φφξνπ ππεξαμίαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο θαη 27 ηνπ λ. 2065/1992 (Α’ 113).
δδ) Φφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ αζθαιίζηξσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.
3492/2006 (Α΄210), ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινο
θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2579/1998 (Α’ 31).
εε) Σειψλ ραξηνζήκνπ, εθηφο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε
δηαηαγή.
ζηζη) Φφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ή πξνθαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο, απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο.
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δδ) Δηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α. ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2040/1992 (ΦΔΚ 70 Α'),
εηζθνξάο ππέξ δαθνθηνλίαο ηνπ α.λ.112/1967 (Α΄147') θαη ηνπ λ. 1402/1983
(Α΄ 167).
εε) Φφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ θαη εηδηθνχ θφξνπ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ
ηνπ λ. 1676/1986 (Α’ 204).
ζζ) Φφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο, ηέινπο
ζπλαιιαγήο αθηλήησλ, θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή
πξνηθψλ, εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ, φζνλ αθνξά
αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο. Αλ νη δειψζεηο αθνξνχλ αθίλεηα πνπ
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη θαηά
ηελ πην πάλσ εκεξνκελία ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο
ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 41Α ηνπ λ.1249/1982, νη ππφρξενη
δειψλνπλ ππνρξεσηηθά σο θνξνινγεηέα αμία εθείλε πνπ πξνθχπηεη
αληηθεηκεληθά κε ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζηελ πεξηνρή,
εθφζνλ ε θνξνινγηθή ελνρή γελλήζεθε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
εθαξκνγήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.), ε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη
θαη ηα αληίζηνηρα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Με ηελ
ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη
41Α ηνπ λ. 1249/1982 επέξρεηαη εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο, ππφ ηνλ φξν φηη
φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζην θχιιν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ
αθηλήηνπ είλαη εηιηθξηλή. Αλ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη
επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ηη) Οπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θξάηεζεο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο θαη ζ', κε
εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.
δ) Γηα ηηο δειψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο
θφξνο δέθα ηνηο εθαηφ (10%), γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηξία ηνηο εθαηφ
(3%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε απφ 1εο
Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο έρεη ιήμεη κέρξη
ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ ν θφξνο θαηαβιεζεί ζε δφζεηο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο θαηαβιεζεί εθάπαμ δελ ππνινγίδεηαη
πξφζζεηνο θφξνο. ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο δελ
πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
ε) Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη σο εμήο:
αα) Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη νιφθιεξνο, κε ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη κέρξη ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε
βεβαίσζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα.
ββ) Ο ζπλνιηθφο θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο
ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ κε
ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ είηε ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο
νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ
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θαη θαζεκία απφ ηηο επφκελεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ. Σν πνζφ ηεο θάζε δφζεο
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο
ηειεπηαίαο.
ζη) Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή:
αα) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο έρνπλ
εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθήο νη ζρεηηθέο
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο.
ββ) ηηο ππνζέζεηο θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη δήισζεο
ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9)
γγ) ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε.
δδ) ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία.
εε) ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο
θαη θνηλνπνίεζεο θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, εθφζνλ γηα απηέο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ
επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. έρνπλ θξηζεί αλεπαξθή ή
αλαθξηβή απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ.
186/1992 ή εθφζνλ παξήιζε άπξαθηε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο
πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ. ηηο ππνζέζεηο ηεο
πεξίπησζεο απηήο εκπίπηνπλ θαη εθείλεο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ
αλσηέξσ Δπηηξνπψλ.
δ) Καη' εμαίξεζε, νη ππφρξενη νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λφκνπ απηνχ έρνπλ ήδε επηιεγεί γηα πξνζσξηλφ ή ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζηνπο
νπνίνπο επηδίδεηαη επί απνδείμεη ζρεηηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο
ειεγθηηθήο αξρήο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α.
θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
επίδνζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ
κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.»
2.

Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31.12.2011, εκεξνκελία κεηά ηελ
νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θχιισλ
ειέγρνπ ή πξάμεσλ επηβνιήο θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, παξαηείλεηαη
κέρξη 31.12.2012.

3.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3610/2007 (Α΄ 258) θαηαξγνχληαη απφ 1
επηεκβξίνπ 2011.

4.

ε πεξίπησζε πνπ χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν απφ ην γξαθείν ηνπ θαθέινπ ηεο
ππφζεζεο ηνπ επηηεδεπκαηία πξνθχπηεη φηη δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3888/2010 (Α΄175), ρσξίο λα ιακβάλνληαη
ππφςε νη εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ’, ζη΄ θαη ζ’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έθιεηζαλ
κέρξη θαη 31.12.2009, ε επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 έσο 13 ηνπ λ. 3888/2010. Γελ
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θάζε ππφζεζε ή
αλέιεγθηε ρξήζε κε αθαζάξηζηα έζνδα κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα
εθαηνκκπξίσλ επξψ ή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζε δξαρκέο θαη φιεο νη
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επφκελεο απηήο ρξήζεηο. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ ελεξγείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ κε ηελ απνδνρή απφ
ηνλ ππφρξεν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ
λφκνπ θαη ηηο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1137/11-10-2010 (ΦΔΚ. 1631/Β’/2010) θαη ΠΟΛ.
1156/15-11-2010 (ΦΔΚ. 1795/Β’/2010) εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο πέληε
(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ.
Σν ίδην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα κπνξεί λα ππνβάιεη θαη κφλνο ηνπ ν
θνξνινγνχκελνο κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2011. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ λ.
3888/2010 κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία βεβαίσζεο νθεηιψλ, ν ηξφπνο
θαηαβνιήο θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
5.

α) Υξέε πξνο ην Γεκφζην ησλ πξσηνβάζκησλ θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α,
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε Ο.Σ.Α.,
θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ Ο.Σ.Α. βεβαησκέλα κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010,
ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ), ή ζηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο,
θαζψο θαη ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αλάγνληαη ζε ρξφλν κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ
ξπζκίδνληαη σο αθνινχζσο:
i) κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή φινπ ηνπ ξπζκηδφκελνπ πνζνχ ζηα πιαίζηα
ηζρχνο ηεο πξψηεο δφζεο παξέρεηαη ην επεξγέηεκα έθπησζεο θαηά πνζνζηφ
εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απφ ηνπο πάζεο θχζεσο πξφζζεηνπο θφξνπο,
πξνζαπμήζεηο θφξνπ θαη θνξνινγηθά πξφζηηκα πνπ έρνπλ ζπκβεβαησζεί κε
ηελ θχξηα νθεηιή ή έρνπλ βεβαησζεί απηνηειψο θαη αθνξνχλ ζηελ θχξηα
νθεηιή, θαζψο θαη απαιιαγήο ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απφ ηηο
θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
ii) κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ξπζκηδφκελνπ πνζνχ ζε ζπλερείο κεληαίεο
δφζεηο, κέρξη ζαξάληα νθηψ (48), παξέρεηαη ην επεξγέηεκα ηεο απαιιαγήο
θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
Ζ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε πξέπεη λα θαηαηεζεί
κέρξη θαη ηηο 31.10.2011 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ ή Σεισλείν, φπνπ είλαη
βεβαησκέλα ηα ρξέε.
Ζ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο γίλεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ επφκελνπ απφ ηνλ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε.
Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ
επφκελσλ κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ
(1.000) επξψ.
β) ηηο ξπζκίζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α) ππάγνληαη φιεο νη αλσηέξσ νθεηιέο
πνπ είλαη βεβαησκέλεο, ζηελ ππεξεζία φπνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα
ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ νθεηιέηε λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε
κέξνπο απηψλ.
ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο ππάγνληαη, κφλν αλ δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε:
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αα) νη νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο,
ββ) νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 21 λ. 2648/1998 (Α΄238) φπσο ηζρχνπλ,
θαζψο θαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ησλ
νπνίσλ νη φξνη ηεξνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο.
ηε ξχζκηζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ α) θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα ππάγνληαη θαη ηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηεο
παξαπάλσ θαηεγνξίαο νθεηιεηψλ πνπ ζα βεβαηψλνληαη κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη κεηά απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ή
απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ζα αθνξνχλ νθεηιέο πνπ αλάγνληαη
ζε ρξφλν ή θνξνινγηθή πεξίνδν κέρξη θαη 31.12.2010, αλεμάξηεηα απφ ην
ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο, θαζψο θαη νθεηιέο ηεο σο άλσ πεξηφδνπ ησλ νπνίσλ
έιεμε ε αλαζηνιή είζπξαμεο. Γηα ηελ ππαγσγή ησλ ρξεψλ απηψλ ζηηο
ξπζκίζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ απαηηείηαη αίηεζε ηνπ νθεηιέηε
ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε βεβαίσζε
ησλ νθεηιψλ απηψλ, ή ηεο ιήμεο ηεο αλαζηνιήο απηψλ. Ζ θαηαβνιή ηεο
πξψηεο δφζεο γίλεηαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε
ξχζκηζε. Ζ δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη νη
επφκελεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ, ρσξίο
λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε.
γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο ζ’ απηή:
αα) Υνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, ζηνπο ππφρξενπο, κεληαίαο
δηάξθεηαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.
1882/1990 (Α΄ 43 ),φπσο ηζρχεη.
ββ) Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990 (Α΄43) φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη αλαβάιιεηαη
ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο
δηαθφπηεηαη.
γγ) Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί
θηλεηψλ ή αθηλήησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ρξέε πνπ
ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη
γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή έρνπλ εθδνζεί νη
ζρεηηθέο παξαγγειίεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. Αλ ν νθεηιέηεο
απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί
ζπλερίδνληαη.
δ) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 (Α΄ 238), φπσο ηζρχνπλ,
πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ ππάγνληαη ζηηο
ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
ε) Ζ παξαγξαθή ησλ ρξεψλ, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε
ππαγσγήο ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αλαζηέιιεηαη απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε
πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε ηεο
ηειεπηαίαο δφζεο απηήο.
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ζη) Μέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2523/1997 ή παξεπφκελεο πνηλέο ή
άιιεο δπζκελείο ζπλέπεηεο, πνπ ζπλεπάγνληαη νη παξαπάλσ νθεηιέο ή ε
ηακεηαθή βεβαίσζή ηνπο, αίξνληαη ή ε ηζρχο ηνπο αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο
θαη δελ επηβάιινληαη λέα, εθφζνλ ν νθεηιέηεο ηεξεί ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ησλ σο άλσ δφζεσλ.
δ) Πξφζσπα πνπ επζχλνληαη, καδί κε ηνπο πξσηνβάζκηνπο θαη ηνπο
δεπηεξνβάζκηνπο Ο.Σ.Α, ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ηηο επηρεηξήζεηο απηψλ,
θαζψο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ΟΣΑ γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο νθεηιήο ηνπο
δελ δηθαηνχληαη λα ξπζκίζνπλ κφλν ην κέξνο απηφ ηεο νθεηιήο, αιιά ην
ζχλνιν απηήο, κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο.
ε) Σα λέα πξφζσπα (λένη δήκνη-λέεο πεξηθέξεηεο), πνπ ζπληζηψληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283 λ.3852/2010 (Α΄87), φπσο ηζρχεη, απφ 01.01.2011,
σο θαζνιηθνί δηάδνρνη ησλ παιαηψλ δήκσλ, λνκαξρηψλ, πεξηθεξεηψλ
επζχλνληαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπο θαη δχλαληαη λα ξπζκίζνπλ ηα
ρξέε απηψλ κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο.
ζ) Οη νθεηιέο πνπ ζα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε δελ επηβαξχλνληαη πεξαηηέξσ κε
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο. Ζ
θαζπζηέξεζε πιεξσκήο κηαο δφζεο επηβαξχλεηαη κε ηηο θαηά κήλα
πξνβιεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ, πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο.
η) Ζ κε θαηαβνιή ηξηψλ (3) ζπλερψλ κεληαίσλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, θαζψο
θαη ε κε θαηαβνιή ηεο πξνηειεπηαίαο ή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο,
εθφζνλ παξέιζεη αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη σο ζπλέπεηα γηα ην
ππφινηπν ηεο νθεηιήο: αα) ηελ απψιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο ξχζκηζεο,
ββ) ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
βεβαίσζεο θαη γγ) ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα.»
6.

Όηαλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξνθχπηεη ην
αθξηβέο πνζφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ λα βεβαηψλεηαη νίθνζελ, κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ν αλαινγψλ θφξνο θαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη
λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε απηψλ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ, εθδίδεηαη εθθαζαξηζηηθφ
ζεκείσκα, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνλ ππφρξεν. Καηά ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο
θνξνινγίαο, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα πξνηείλεη δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο
δηαθνξάο ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο νιηθήο ή κεξηθήο αλππαξμίαο ηεο
θνξνινγηθήο νθεηιήο, ή λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ.
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Σα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, νη
νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο
ηειεπηαίαο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε
βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη θαζεκία απφ ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κήλα απφ ηε
βεβαίσζε. ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο νη πξφζζεηνη θφξνη κεηψλνληαη
θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%).
7.

α) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3842/2010 (Α΄ 58) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«4. Ο ππφρξενο ιακβάλεη γλψζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ηεο κε ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ θφξνπ αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, ην νπνίν επέρεη θαη ζέζε δήισζεο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ηνπ νηθείνπ έηνπο.
Ο ππφρξενο γηα ηνλ νπνίν δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή, ιακβάλεη
γλψζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ κφλν ειεθηξνληθά, κέζσ εηδηθήο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ην κήλα επηέκβξην ηνπ νηθείνπ έηνπο θαη ηα
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο, ηα νπνία επέρνπλ θαη ζέζε
δήισζεο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ νηθείνπ έηνπο, ηεξνχληαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Σα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο
πεξίπησζεο απηήο εθηππψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ ππφρξεν,
απφ ηελ εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα
γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ηελ
εκεξνκελία αλάξηεζεο απηήο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»
β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ απφ 1.1.2010.

8.

α) ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηγ) θαη ηδ)
σο εμήο:
«ηγ) ε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα
επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνπλ νη
θνξνινγνχκελνη.
ηδ) ε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε αλαδφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή
φζνπο εθηεινχλ βάζεη ζπκβάζεσο ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνο φθεινο ηνπ
Γεκνζίνπ.»
β) ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 3842/2010 (Α΄58) πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε ζη΄ σο εμήο:
«ζη) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε αλαδφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή
φζνπο εθηεινχλ βάζεη ζπκβάζεσο ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνο φθεινο ηνπ
Γεκνζίνπ.»
γ) Μεηά ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.
3842/2010 (Α΄58) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη΄ σο εμήο:
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«ζη) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε αλαδφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή
φζνπο εθηεινχλ βάζεη ζπκβάζεσο ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνο φθεινο ηνπ
Γεκνζίνπ.»
9.

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. Γ. 356/74 (Α΄ 90, ΚΔΓΔ) πξνζηίζεληαη εδάθηα
σο εμήο:
«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί, πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ππφρξεσλ ή ζπλππφρξεσλ
πξνζψπσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, λα
αλαηίζεηαη ε έξεπλα ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή δηθεγφξνπο ή δηθεγνξηθά
γξαθεία ή θνηλνπξαμίεο απηψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο, ν ηξφπνο ηεο ακνηβήο, πνπ κπνξεί λα
ζπλδέεηαη κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ή ηεο είζπξαμεο, θαζψο θαη
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ.»
Άξζξν 19
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαβνιή θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ
ιόγσ παύζεο ηζρύνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνύ πινίνπ αλαςπρήο

1. Γηα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο ηνπ λ. 2743/1999 (Α΄ 211), ηα νπνία έρνπλ
εηζαρζεί ή απνθηεζεί κε απαιιαγή απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο πξηλ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηα νπνία ε ρνξεγεζείζα θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα επαγγεικαηηθνχ πινίνπ έπαπζε ή παχεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα ηζρχεη, δελ νθείινληαη ηέιε εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο,
πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο θαη δελ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε ηεισλεηαθή λνκνζεζία ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο
ησλ πινίσλ απηψλ γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο εθφζνλ:
α) ππνβάιεη ν ελδηαθεξφκελνο έσο ηηο 30.9.2011 αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ
ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη
β) θαηαβάιιεη εθάπαμ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο σο άλσ αίηεζεο ηνλ αλαινγνχληα θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ
ζθάθνπο θαη ηνπο θφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη ινηπά
εθφδηα γηα ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο έηπρε απαιιαγήο.
ηελ παξνχζα ξχζκηζε ππάγνληαη θαη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ θαη δελ έρνπλ
αθφκε ζπδεηεζεί ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ εθφζνλ
ππνβάιεη ν ελδηαθεξφκελνο ππεχζπλε δήισζε, φηη παξαηηείηαη ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή κέζσλ.
2.

Γηα ζθάθε γηα ηα νπνία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζηελ
παξνχζα ξχζκηζε έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2743/1999 απφθαζε παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ
αλαςπρήο, θαηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ αλαινγνχληα θφξν πξνζηηζέκελεο
αμίαο ηνπ ζθάθνπο θαη δαζκνί θαη νη θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα,
ιηπαληηθά θαη ινηπά εθφδηα γηα ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο έηπρε απαιιαγήο απφ ην
ρξφλν πνπ έπαπζε λα ηζρχεη ε άδεηα έσο ην ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο
ζηελ παξνχζα ξχζκηζε.
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Γηα ζθάθε γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2743/1999 απφθαζε παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ
αλαςπρήο, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο, εθδίδεηαη
θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο πξνο ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο
5 εδάθην β΄ ηνπ λ.2743/1999, δηαπηζησηηθή πξάμε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο εληφο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο απηήο πξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, θαηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ
αλαινγνχληα θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ζθάθνπο θαη νη θφξνη πνπ
αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη ινηπά εθφδηα γηα ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο
έηπρε απαιιαγήο απφ 1.7.2010 έσο ην ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζηελ
παξνχζα ξχζκηζε.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε ππνβάιινληαη θαηά
πεξίπησζε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2743/1999 απφθαζε
παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο ή ε πξνβιεπφκελε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαπηζησηηθή πξάμε αλάθιεζε ηεο
άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο.
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ ή
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί ζε πξψην ή δεχηεξν
βαζκφ.
3.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ
ζθάθνπο, εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. Ζ θνξνινγεηέα
αμία δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
α) φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξηνπ
ζθάθνπο κε βάζε ηελ αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ
ηεισληζκνχ θαη
β) φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε
κεηαρεηξηζκέλνπ ζθάθνπο θαη γηα ηελ αγνξά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
θαηλνχξγηνπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ ζθάθνπο κε βάζε ηελ αξρηθή ηηκή πψιεζεο ηνπ
ζθάθνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Οη πξνθχπηνπζεο θαηά ηα αλσηέξσ αμίεο κεηψλνληαη ιφγσ παιαηφηεηαο θαηά ην
πξψην έηνο θαηά πνζνζηφ 20%, ην δεχηεξν έηνο θαηά πνζνζηφ 10%, ηα
επφκελα έηε κέρξη θαη ην φγδνν θαηά πνζνζηφ 5% θαη κε αλψηαην φξην 60%.
Μεηά ην πέξαο εηθνζαεηίαο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο, ε θνξνινγεηέα
αμία κεηψλεηαη θαηά 90%.

4.

Ζ αίηεζε ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε γηα ηα ζθάθε πνπ έηπραλ ηεο
απαιιαγήο ηνπ Φ.Π.Α κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηεισλεηαθνχ
παξαζηαηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηνπ ηεισληζκνχ ηνπ
ζθάθνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ.
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5.

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ αζθείηαη πνηληθή δίσμε
θαη ε ηπρφλ αζθεζείζα παχεη νξηζηηθά, αίξεηαη ε ηπρφλ επηβιεζείζα δέζκεπζε ή
θαηάζρεζε ηνπ ζθάθνπο θαη νη ζρεηηθέο δίθεο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα
θαηαξγνχληαη.

6.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
θαηά ην ζηάδην ηνπ ηεισληζκνχ πξνζθνκίζζεθαλ πιαζηά ηηκνιφγηα, γηα ηηο
νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

7.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο
ζθαθψλ γηα ηα νπνία πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ έρεη εθδνζεί ε
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2743/1999 Απφθαζε παχζεο ηζρχνο ηεο
άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο θαη έρνπλ βεβαησζεί νη νθεηιφκελεο
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο.

8. Καηά ηελ παχζε ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο γελλάηαη θαη ν
θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο εθφζνλ ην πινίν απηφ έηπρε απαιιαγήο απφ ην
θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ιφγσ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο επαγγεικαηηθφ ζε
ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
λ.3833/2010 (Α΄ 40).
9. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 20
Ρπζκίζεηο ηεισλεηαθώλ ζεκάησλ
1. Απηνθίλεηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
λ.3899/2010 (A΄ 212) θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3943/2011
(Α΄ 66) πνπ ηεισλίδνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
δηάηαμεο, κε θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 121 θαη 123 ηνπ λ.2960/2001 (Α΄ 265), ηέινπο ηαμηλφκεζεο απφ
επίζεκνπο δηαλνκείο ή εκπφξνπο απηνθηλήησλ, εθφζνλ κεηαβηβάδνληαη γηα
ηαμηλφκεζε απφ ηδηψηεο ζε αληηθαηάζηαζε απνζπξνκέλνπ ηεο θπθινθνξίαο
επηβαηηθνχ ή θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, επηζηξέθεηαη ε δηαθνξά ηνπ ηέινπο
ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ. Ζ δηαθνξά ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο
επηζηξέθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 32 ηνπ λ.2960/2001 κεηά απφ
αίηεζε ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο.
ηελ αίηεζε επηζηξνθήο επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ Κ.Τ.Α. ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
λ.3899/2010. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα αίηεζε επηζηξνθήο θαηαηίζεηαη κέζα ζε
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3899/2010 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3943/2011, εθαξκφδνληαη
γηα
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απηνθίλεηα πνπ ζα ηεισληζζνχλ θαη ζα θαηαβάινπλ
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο κέρξη θαη 31.12.2011.

ηηο νθεηιφκελεο

3. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
λ.3943/2011(Α’ 66) παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 30.12.2011. ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη επηβαηηθά νρήκαηα θαη απηνθίλεηα
ηχπνπ jeep, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 98/69/ΔΚ Φάζεο Β
ή κεηαγελέζηεξεο, γηα ηα νπνία απφ 30.6.2011 θαη κέρξη ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ έxεη θαηαβιεζεί ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη
έρνπλ εθδνζεί ηα απνδεηθηηθά είζπξαμεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
επαλππνινγίδεηαη ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, ζπκςεθίδεηαη κε απηφ πνπ έρεη
θαηαβιεζεί θαη επηζηξέθεηαη ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Άξζξν 21
Μηζζώζεηο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
1.

Ζ κηζζσηηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ κηζζσζεί απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.2362/1995 (A΄ 247), φπσο ην άξζξν
απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3871/2010 (Α΄ 141), θαη πξηλ ηελ
ζπκπιήξσζή ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 1 α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3943/2011
(Α΄66), ηεθκαίξεηαη φηη θαηά ην έηνο 2010 έρεη κεησζεί θαηά 20%. Απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα
κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινπλ ην
Διιεληθφ Γεκφζην θαη νη αλσηέξσ θνξείο, γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ ζηα
νπνία ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπο, κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 20%, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ κηζζσκάησλ ηεο ρξήζεο Ηνπιίνπ 1010 θαη κέρξη
30-6-2013 απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηνπο. ε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία ηα κηζζψκαηα απηά έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί (απμεζεί) κεηά
ηελ 1-7-2010, ε αλαπξνζαξκνγή απηή θαηαξγείηαη θαη ε θαηαβιεζείζα
ζπκςεθίδεηαη κε ηα νθεηιφκελα κηζζψκαηα Οη εθκηζζσηέο δηθαηνχληαη λα
πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην χςνο ηνπ
παξαπάλσ ηεθκεξίνπ θαη ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο. Σν Διιεληθφ Γεκφζην
θαη νη αλσηέξσ θνξείο δηθαηνχληαη λα πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα
θαη λα απνδείμνπλ φηη ε κείσζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο θαη αληηζηνίρσο ηνπ
κηζζψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην παξαπάλσ πνζνζηφ.

2.

Ζ κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη
ζηηο κηζζψζεηο πνπ νη εθκηζζσηέο ζπκθψλεζαλ κε ην Διιεληθφ Γεκφζην ή
ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηε κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ
απφ 1-7-2010 θαη εθεμήο κηζζψκαηνο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%. ε
πεξίπησζε πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κείσζε ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 20%
ηφηε ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα κεηψλεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηά ην ππφινηπν πνζνζηφ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ 20%.

3.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην εηήζην κίζζσκα πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ θαηά ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κείσζή ηνπ, είλαη θαηψηεξν ηνπ κηζζψκαηνο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 θαη 41 α
ηνπ λ. 1249/1982 (Α΄ 43) κε ηελ επηβνιή ζπληειεζηή απφδνζεο 5%,
δηθαηνχηαη ν εθκηζζσηήο κε αίηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη θχιιν ππνινγηζκνχ
ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ εθκηζζσηή Γ.Ο.Τ., λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ
κηζζψκαηνο κέρξη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη αλσηέξσ
ή ηελ κεδεληθή κείσζε απηνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα, πξηλ απφ
νπνηαδήπνηε κείσζε, είλαη ίζν ή θαηψηεξν απηνχ. Ζ αξκφδηα γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ππεξεζία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζρεηηθά ηελ
αξκφδηα γηα ηε ζχλαςε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο αξρή.
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Άξζξν 22
Αλάθηεζε παξάλνκσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ
1. Κξαηηθέο εληζρχζεηο, νη νπνίεο έρεη θξηζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 107 ΛΔΔ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, δπλάκεη
απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ
Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξέπεη λα αλαθηεζνχλ,
αλαθηψληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, σο εμήο:
α. κε πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, απνζηέιιεηαη ζηνλ απνδέθηε ηεο
ελίζρπζεο θαη εηδηθφηεξα, ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
αληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε πξφζθιεζε γηα θαηαβνιή ηνπ εθεί νξηδφκελνπ
πνζνχ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.
β. κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε αξκφδηα ππεξεζία
ζπληάζζεη ρξεκαηηθφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ
ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν Α.Φ.Μ. ηνπ, νη Α.Φ.Μ. ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ, πνπ είλαη ππφρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ ζα
βεβαησζεί ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πξνο αλάθηεζε πνζφ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ εζφδνπ θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο (εθάπαμ ή
δφζεηο, εκεξνκελία θαηαβνιήο θ.ι.π.) ηνλ απνζηέιιεη ζηελ νηθεία ΓΟΤ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ηνπ πνζνχ κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
2. Νφκηκν ηίηιν γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ απνηειεί ε απφθαζε ηεο
παξαγξάθνπ 1.
3. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ
ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. είλαη ε ππεξεζία πνπ ηεξεί ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο.
4. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ αλαθηψληαη
θαηά ην παξφλ άξζξν νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
5. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη λνκηθφ πξφζσπν λνείηαη θαη επηρείξεζε
θάζε κνξθήο πνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα
είλαη απνδέθηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο.
6. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνληαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο
πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
αλάθηεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.
Άξζξν 23
ύζηαζε Τπεξεζίαο ρεδηαζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο εθαξκνγήο
ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ
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1. ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη νξγαληθή κνλάδα, επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Τπεξεζία ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο
εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο», ππαγφκελε
απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
2. Ζ Τπεξεζία ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα Σκήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο, σο αθνινχζσο:
α) Σκήκα Α΄- ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Πξνγξακκάησλ
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο:
αα) πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αλεχξεζε νξζψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ.
ββ) Αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/δξάζεσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη
ζε θάζε Πξφγξακκα, ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο κέηξσλ
πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ
θάζε Πξνγξάκκαηνο.
γγ) Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη εηζήγεζε ησλ Πξνγξακκάησλ
θαη ησλ επηκέξνπο επηθαηξνπνηήζεψλ ηνπο.
δδ) Γηακφξθσζε ζέζεσλ, απφςεσλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ πξνο ην
πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (.Ο.Δ.) θαη πξνο φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο, πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη
εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα θνηλνηηθά θαη δηεζλή φξγαλα θαη νξγαληζκνχο.
β) Σκήκα Β΄ - Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο:
αα) Παξαθνινχζεζε, ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, θαζψο θαη ηα θνηλνηηθά θαη δηεζλή
φξγαλα θαη νξγαληζκνχο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο έγθαηξεο εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ/δξάζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε εμαίξεζε ηα
Μέηξα θαη ηηο Γξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
ββ) Γηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ
αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο εθπιήξσζεο απηψλ,
φπσο απνξξένπλ απφ θάζε Πξφγξακκα.
γγ) Δλεκέξσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ .Ο.Δ. θαη ππνβνιή
εθζέζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ην .Ο.Δ. γηα
ηελ πνξεία εθαξκνγήο θάζε Πξνγξάκκαηνο. Δληνπηζκφο ηπρφλ
θαζπζηεξήζεσλ, δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη εηζήγεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ.
δδ) πιινγή θαη ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
αμηνιφγεζεο απφ ην .Ο.Δ. θαη ηε Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο
ησλ κεηξήζηκσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ πνπ
εθαξκφδνληαη κε βάζε θάζε Πξφγξακκα.
εε) Σήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.1682/1987 (Α΄14) πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ πνπ ππνρξενχληαη λα
παξέρνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην .Ο.Δ, γηα ηελ ππνβνήζεζε
ηνπ έξγνπ ηνπ.
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γ) Σκήκα Γ’ – Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ/Γξάζεσλ ησλ
Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ:
αα) έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Β’ φζνλ αθνξά ηα Μέηξα θαη ηηο
Γξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ηα νπνία αξκφδηνο
θνξέαο εθαξκνγήο ηνπο είλαη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
δ) Σκήκα Γ΄- Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο:
αα) Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ θιηκαθίσλ
εθπξνζψπσλ δηεζλψλ θαη θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ.
ββ) Παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζε φια ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο.
γγ) Γηεθπεξαίσζε ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ θεηκέλσλ θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ
ηεο Γηεχζπλζεο.
3. α) Ζ αλσηέξσ Τπεξεζία ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο φισλ ησλ θιάδσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ.
β) Σεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Σκεκάησλ Α΄-ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ, Β΄- Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο απηήο, θαη Γ’
Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ/Γξάζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη, θαηεγνξίαο ΠΔ, ησλ θιάδσλ Δθνξηαθψλ
ή Γεκνζηνλνκηθψλ ή Σεισλεηαθψλ ή Γηνηθεηηθψλ ΓΥΚ ή ησλ αληίζηνηρσλ
πξνζσξηλψλ ή ησλ πξνζσξηλψλ θιάδσλ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Σνπ
Σκήκαηνο Γ΄- Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ησλ ίδησλ θιάδσλ, θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ.
γ) Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο
ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Σκεκάησλ απηήο, αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη
εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα ή πξφζζεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα απηψλ πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε – πξφζθιεζε γηα
ηελ πιήξσζε αληίζηνηρνπ αξηζκνχ ζέζεσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Σκεκάησλ απηήο.
Άξζξν 24
Γεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ Ν..Κ.
1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο η) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.3812/2009 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «εηδηθνί εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο
ζπλεξγάηεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1682/1987.»
2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ
άξζξνπ 64 ηνπ λ.1943/1991 (Α΄ 50), φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
9 ηνπ λ.2085/1992 (Α΄170) θαη ην άξζξν 10 ηνπ λ.3320/2005 (Α΄ 48) θαη παχεη
ε ρνξήγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο επηδφηεζεο αγνξάο ή
αλέγεξζεο θαηνηθίαο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο, κεηάζεζεο ή
κεηάηαμεο ηνπ ππαιιήινπ ζε ππεξεζία πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο.
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3.

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3986/2011 (Α΄ 152)
πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ), σο εμήο:
«γ) Οη εηδηθέο εηζθνξέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2011 έσο 31.7.2011 θαηαλέκνληαη ηζφπνζα θαη
ζπλεηζπξάηηνληαη κε ηηο εηζθνξέο ησλ επνκέλσλ κελψλ ηνπ έηνπο 2011
ζχκθσλα θαη κε φζα νξίδνληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.»

4. Σν άξζξν 18 ηνπ π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3790/2009 (Α΄ 143), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 18
Τπνςήθηνη
Λεηηνπξγνί ηνπ Ν..Κ. δηνξίδνληαη, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, φζνη είλαη δηθεγφξνη ή
δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26ν έηνο θαη δελ έρνπλ
ππεξβεί ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο δηθεγφξνπο απαηηείηαη δηεηήο
άζθεζε δηθεγνξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο λνκηθνχ ηκήκαηνο αξθεί εηήζηα άζθεζε δηθεγνξίαο. Γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο
ή γεξκαληθήο γιψζζαο, πνπ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).»
5. α. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3200/2003 (Α΄
281), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
λ. 3790/2009 (Α΄143), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ νπνίσλ ε λνκηθή ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ ην
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, θαηά ησλ νπνίσλ αζθείηαη πνηληθή δίσμε γηα
αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππεξάζπηζήο ηνπο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ, απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, εθφζνλ: α) κε ηελ έθζεζε επί ηεο έλνξθεο δηνηθεηηθήο
εμέηαζεο, δελ δηαπηζηψλεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο
ζρεηηθνχ κε ηελ πξάμε, γηα ηελ νπνία δηψθνληαη θαη β) δελ ζα
εθπξνζσπεζνχλ απφ δηθεγφξν, θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ
δηαδηθαζία.»
β. Όπνπ, ζε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2993/2002 (Α΄ 58), πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγνχ ηνπ Ν..Κ. ζε
ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, ν ιεηηνπξγφο ηνπ Ν..Κ. κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη, χζηεξα απφ αξλεηηθή γηα ηελ ππφδεημή ηνπ γλψκε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απφ δεκφζην ππάιιειν,
θαηεγνξίαο ΠΔ Α΄ βαζκνχ ή αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη βαζκνχ, κε εηθνζαεηή
ζπλνιηθή ππεξεζία, πνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ
έθδνζε ηεο πξάμεο ζπγθξφηεζεο ή απφ δηθεγφξν κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ
δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ
δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ.
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6. α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2579/1998 (Α΄
31), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
3790/2009 (Α΄ 143), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ
Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. Ζ κεηάηαμε γίλεηαη
χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζχκθσλε
γλψκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ν..Κ., ζε θελέο νξγαληθέο
ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ αληίζηνηρνπ ησλ
πξνζφλησλ ηνπ κεηαηαζζφκελνπ. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ.,
πνπ ηνηρνθνιιάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ν..Κ. θαη
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο, ην
πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο, ηα εηδηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
β) Γηνηθεηηθέο πξάμεηο δηαδηθαζίαο κεηαηάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
λ.2579/1998, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,
αλαθαινχληαη απηνδηθαίσο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία καηαηψλεηαη, εθφζνλ
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο ε πξάμε κεηάηαμεο.»
7. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ
θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 3086/2002
(Α΄ 324), επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ζπιινγήο ή επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, θαζψο
θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ ή άιισλ εθζέζεσλ, ζε ηξίηνπο. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, νη ηξίηνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα φζα γεγνλφηα ή
πιεξνθνξίεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο, ζην πιαίζην ηεο αλάζεζεο απηήο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Ν..Κ. θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, θαηά παξέθθιηζε
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 82 έσο θαη 85 ηνπ λ. 2362/1995 (Α΄ 247) θαη θάζε
αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
8. Σν δεχηεξν απφ ην ηέινο εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.3049/2002 (Α΄ 212), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ε Γηεχζπλζε 25 ε
(Γ25) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.»
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ΜΔΡΟ Γ΄
ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΠΑΗΓΝΗΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ H΄
ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΠΑΗΓΝΗΩΝ
Άξζξν 25
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδνληαη σο:
α) «Σερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα»: Παίγληα ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα
εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ηερληθή ή πλεπκαηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ παίθηε θαη δηελεξγνχληαη ζε δεκφζην ρψξν απνθιεηζηηθά γηα
ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο ρσξίο λα επηηξέπεηαη γηα ην απνηέιεζκα απηψλ λα
ζπλνκνινγεζεί ζηνίρεκα κεηαμχ νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ ή λα απνδνζεί
νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνλ παίθηε. ηελ θαηεγνξία απηή
εληάζζνληαη θαη φια φζα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «ηερληθά παίγληα» ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. 29/1971 (Α’ 21), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Σα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα, απαγνξεχεηαη λα δηαζέηνπλ
ζχζηεκα ππνινγηζκνχ, θαηαγξαθήο θαη απφδνζεο νηθνλνκηθνχ νθέινπο ζηνλ
παίθηε.
Σα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα, αλάινγα κε ηα κέζα δηελέξγεηάο ηνπο
δηαθξίλνληαη ζε :
αα) «Μεραληθά παίγληα»: φηαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο απαηηνχληαη κφλν
κεραληθά κέζα θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο κπτθήο δχλακεο ηνπ παίθηε.
ββ) «Ζιεθηξνκεραληθά παίγληα»: φηαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο απαηηνχληαη
ειεθηξηθνί ή ειεθηξνληθνί ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί.
γγ) «Ζιεθηξνληθά παίγληα»: φηαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο, εθηφο ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαη άιισλ κεραληζκψλ, απαηηνχληαη
ειεθηξνληθέο ππνζηεξηθηηθέο δηαηάμεηο (hardware), θαζψο θαη ε χπαξμε θαη ε
εθηέιεζε ινγηζκηθνχ – πξνγξάκκαηνο (software) παηγλίσλ, ην νπνίν
ελζσκαηψλεηαη ή εγθαζίζηαηαη ζε απηά θαη πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ
πιεξνθνξηψλ, νδεγηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε θαη
ζηε δηεμαγσγή ηνπ παηγλίνπ.
β) «Σπρεξά παίγληα»: Παίγληα ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη
ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη απφ ηελ ηχρε θαη απνδίδνπλ ζηνλ παίθηε νηθνλνκηθφ
φθεινο. Ωο ηπρεξά παίγληα ζεσξνχληαη θαη ηα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα
πνπ παξαιιάζζνληαη ζε ηπρεξά ή γηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ
ζπλνκνινγείηαη ζηνίρεκα κεηαμχ νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ ή ην απνηέιεζκά
ηνπο κπνξεί λα απνδψζεη ζηνλ παίθηε νηθνλνκηθφ φθεινο νπνηαζδήπνηε
κνξθήο. ηελ θαηεγνξία ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ εληάζζνληαη θαη φια φζα
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «κηθηά παίγληα» ή «ηπρεξά παίγληα», ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ β.δ. 29/1971, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Σπρεξφ παίγλην είλαη θαη ην ζηνίρεκα.
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γ) «ηνίρεκα»: ην ηπρεξφ παίγλην πνπ ζπλίζηαηαη ζε πξφβιεςε επί γεγνλφησλ
πάζεο θχζεσο, απφ αξηζκφ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα θέξδε
θάζε παίθηε θαζνξίδνληαη απφ ην δηνξγαλσηή ηνπ ζηνηρήκαηνο, πξηλ ή θαηά ην
ρξφλν δηελέξγεηάο ηνπ, κε αλαθνξά, ηφζν ζην πνζφ πνπ θάζε παίθηεο
θαηέβαιε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζηνίρεκα, φζν θαη ζηελ θαζνξηζκέλε ηηκή
απφδνζεο ηνπ ζηνηρήκαηνο.
δ) «Μέζν ή πιηθφ δηεμαγσγήο παηγλίνπ ή παηγληνκεράλεκα»: νπνηνδήπνηε
κεράλεκα, πιηθφ ή κέζν ειεθηξνληθφ, κεραληθφ ή ειεθηξνκεραληθφ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ή έκκεζα γηα ηε δηεμαγσγή παηρληδηνχ θαη επεξεάδεη ή
θαζνξίδεη ηελ έθβαζή ηνπ.
ε) «Πιεξνθνξηθφ χζηεκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ» (Π..Δ.Δ.): ην ζχλνιν ηνπ
πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Δπηηξνπή
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπλερνχο επνπηείαο θαη
ηνπ ειέγρνπ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ.
ζη) «Κεληξηθφ Πιεξνθνξηθφ χζηεκα» (Κ.Π..): ην ζχλνιν ηνπ αλαγθαίνπ
πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηεμαγσγή, ηελ
παξαθνινχζεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ζε θεληξηθφ
επίπεδν ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ.
δ) «Γίθηπν Δπηθνηλσληψλ»: ην ζχλνιν ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ
θαη ησλ δηθηπαθψλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηελ επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
(on line) ησλ παηγληνκεραλεκάησλ κε ην Κ.Π..
ε) «Μνλάδα Πίζησζεο» είλαη ε ινγηζηηθή κνλάδα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
ειάρηζην ρξεκαηηθφ πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ παίθηε ζε θάζε παίγλην.
ζ) «πλνιηθέο κνλάδεο πίζησζεο» (credits played): ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ
πίζησζεο πνπ νη παίθηεο έρνπλ παίμεη ζε ζπγθεθξηκέλν παίγλην ή
παηγληνκεράλεκα.
η) «πλνιηθέο κνλάδεο θέξδνπο» (credits won): ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ
πίζησζεο πνπ νη παίθηεο έρνπλ θεξδίζεη ζε ζπγθεθξηκέλν παίγλην ή
παηγληνκεράλεκα
ηα) «Απνδηδφκελν πνζνζηφ θέξδνπο» (payout): ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ
κνλάδσλ θέξδνπο πξνο ηηο ζπλνιηθέο κνλάδεο πίζησζεο πνπ έρνπλ παηρζεί
ζην ίδην παίγλην ή παηγληνκεράλεκα, εθθξαδφκελνο σο πνζνζηφ επί ηνηο
εθαηφ (%).
ηβ) «Μηθηφ Κέξδνο» (gross gaming revenue): ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ
απνκέλεη εάλ απφ ηo ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ παηθηψλ
αθαηξεζνχλ ηα απνδηδφκελα ζε απηνχο πνζά.
ηγ) «πλδεδεκέλεο εηαηξείεο»: Καηάζηαζε ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξεο
εηαηξείεο ζπλδένληαη κε α) ‘ζρέζε ζπκκεηνρήο’, δειαδή θαηνρή άκεζα ή
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έκκεζα ηνπ ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 10% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, β) ‘ζρέζε ειέγρνπ’ δειαδή ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο
θαη ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ λ.
2190/1920 (Α’ 37) ή παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη κίαο εηαηξείαο. Μηα εηαηξεία ζεσξείηαη φηη ειέγρεη άιιε
φηαλ ζπληξέρεη κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 42 ε ή 106 ηνπ λ. 2190/1920.
ηδ) «Δκπνξηθή επηθνηλσλία» απνηειεί θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο γηα ηελ
έκκεζε ή άκεζε πξνψζεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή ηεο εηθφλαο
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ ή πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή
κε παίγληα, νη πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε
δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα παίγληα, νη επηθνηλσλίεο ζρεηηθά κε πξντφληα ή
κε ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ
παηγλίσλ.
ηε) «Γηαδηθηπαθφο ινγαξηαζκφο παίθηε» είλαη ν ινγαξηαζκφο πνπ απνδίδεηαη
ζε θάζε παίθηε απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα παίγληα. Ο
ινγαξηαζκφο απηφο θαηαγξάθεη ηα πνζά ζπκκεηνρήο θαη ηα θέξδε απφ
παίγληα, ηηο νηθνλνκηθέο θηλήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηά, θαζψο θαη ην
ππφινηπν ησλ δηαζεζίκσλ πνζψλ ηνπ παίθηε. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ
παηθηψλ, φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
ηζη) «Απηναπνθιεηφκελνο παίθηεο» είλαη φζνη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία,
θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αζθνχλησο ηελ θεδεκνλία ηνπο, θαηφπηλ δηθαζηηθήο
απνθάζεσο θαη κε θάζε άιιν λφκηκν ηξφπν δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
ηπρεξά παίγληα.
Άξζξν 26
Πεδίν εθαξκνγήο
1.

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηερληθά-ςπραγσγηθά ηεο
ππνπεξίπησζεο γγ’ ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 25 θαη ζηα ηπρεξά παίγληα, πνπ
δηελεξγνχληαη κε παηγηνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

2.

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαη ην άξζξν 35, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα ηπρεξά παίγληα πνπ
δηεμάγνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα θαδίλν θαη απφ
ηηο εηαηξίεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. θαη Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ., γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη νη
εηδηθέο γηα απηά δηαηάμεηο.
Άξζξν 27
Άδεηεο
Γηα ηε δηεμαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε δηνηθεηηθήο άδεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Σξίηνη κε θάηνρνη άδεηαο κπνξνχλ
θαη’ εμαίξεζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα εθκεηαιιεχνληαη παίγληα κε
παηγληνκεραλήκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39.
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Σα παίγληα θαη ηα παηγληνκεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 28
Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ
1.

Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ηηο πηζηνπνηήζεηο, ηελ επνπηεία θαη
ηνλ έιεγρν δηεμαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο παηγλίσλ είλαη ε Δπηηξνπή
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004
(Α’ 38), ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ
Παηγλίσλ» (Δ.Δ.Δ.Π.).

2.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π.
«πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηγλίσλ». Απηή εηζεγείηαη πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π.
κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη δηαηππψλεη απφςεηο
πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδεη θαη’
εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ λ. 3229/2004.
Ωο κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη εθπξφζσπνη ησλ θπξίσλ
θνξέσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο παηγλίσλ, θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ ην
ππεχζπλν παηρλίδη θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο
θαη πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη πςειήο επηζηεκνληθήο
θαηάξηηζεο κε αθαδεκατθή ή επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν, πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη κεηά απφ
εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο
επηινγήο,
ή
πνπ
πιεξνχλ
θξηηήξηα
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, πνπ ζέηεη
ε απφθαζε ζχζηαζεο. Με φκνηα
απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηγλίσλ.

3.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. αζθεί, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο πέξαλ απηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ λ. 3229/2004 :
α) Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο :
αα) ηερληθψλ – ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ, κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ
ββ) ηπρεξψλ παηγλίσλ, κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
γγ) ησλ κνξθψλ παηγλίσλ γηα ηα νπνία δελ νξίδεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο
αξκφδηα επνπηηθή αξρή, αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα δηεμαγσγήο ηνπο.
Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ παηγλίνπ, ζηνλ
έιεγρν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ
δηεμαγσγήο ηνπ παηγλίνπ, ζηνλ έιεγρν απφδνζεο ησλ θεξδψλ ζηνπο παίθηεο
θαη ην Γεκφζην, ζηε ρξεζηή ιεηηνπξγία ηνπ παηγλίνπ θαη ζηνλ έιεγρν
εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηγλίσλ, φπσο
νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηνπ άξζξνπ 5.
β) Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αδεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο, ζηνπο θαηφρνπο ησλ
αδεηψλ θαη ζε φζνπο εθκεηαιιεχνληαη παίγληα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο
ησλ φξσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηεο αδεηνδφηεζήο ηνπο. Οη έιεγρνη
δηελεξγνχληαη είηε απφ θιηκάθηα ηεο Δ.Δ.Δ.Π. είηε απφ κηθηά θιηκάθηα κε άιιεο
ππεξεζίεο ή θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ελδεηθηηθά ην .Γ.Ο.Δ., ην .Γ.Ζ.Δ.,
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ. Ζ
Δ.Δ.Δ.Π., χζηεξα απφ ηελ πξνθήξπμε δεκνζίνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα
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αλαζέηεη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηνπ ειέγρνπ ζε εηαηξείεο κε εηδηθή εκπεηξία ζε
ζέκαηα ειέγρνπ. Ζ Δ.Δ.Δ.Π. κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία κε θνξείο
θξαηηθνχο ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο,
γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ ειέγρνπ ησλ παηγλίσλ.
γ) Σνλ έιεγρν, ην ραξαθηεξηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε θάζε
ηχπνπ παηγλίνπ ή ινγηζκηθνχ απηψλ θαη ηε ιήςε ή αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ, κεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ θαηαζθεπαζηή,
πξνκεζεπηή, δηαλνκέα, θάηνρν άδεηαο ή επηηεδεπκαηία ζην θαηάζηεκα ηνπ
νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα δηελεξγνχληαη ηα παίγληα.
δ) Σελ ηερληθή πξαγκαηνγλσκνζχλε θαηφπηλ αηηήκαηνο απφ δηθαζηηθή αξρή.
ε) Σελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία αλειίθσλ
θαη γεληθά επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο, ηελ απαγφξεπζε παηγλίσλ
κε πεξηερφκελν ξαηζηζηηθφ, μελνθνβηθφ, πνξλνγξαθηθφ ή αληίζεην ζε θαλφλεο
δεκφζηαο ηάμεο.
ζη) Σελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θαηφρνπο
ησλ αδεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη παξεκπφδηζεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
δ) Σε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κε φιεο ηηο ζπλαθείο θξαηηθέο θαη
δηεζλείο ππεξεζίεο (φπσο, ηδίσο, ην .Γ.Ο.Δ., ε Τ.Γ.Ζ.Δ., ε ΗΝΣΔΡΠΟΛ, νη
αληίζηνηρεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηέο.
ε) Σελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν απηφ δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ησλ
αδεηψλ δηελέξγεηαο παηγλίσλ, ρσξίο απηφ λα απνηειεί εκπφδην γηα ηελ επηβνιή
άιισλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε ινηπή λνκνζεζία.
ζ) Σελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ην παξάλνκν παίγλην θαη
ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζε θάζε αξκφδην φξγαλν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πάηαμή ηνπ.
η) Σελ θαηάξηηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ηνπ Καλνληζκνχ Γηεμαγσγήο
θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παηγλίσλ.
ηα) Σελ αλάζεζε δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληα πνπ
αζθεί ζρεηηθά κε ηα παίγληα ζε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ε νπνία ζα γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ ππνπξγνχ.
4.

Οη ζέζεηο κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 απμάλνληαη θαηά ηξηάληα (30)
θαη νη ζέζεηο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηα ηπρεξά παίγληα
πνπ πξνβιέπνληαη ζην ίδην άξζξν απμάλνληαη θαηά δέθα (10). Οη ζέζεηο απηέο
θαηαλέκνληαη αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο
Δ.Δ.Δ.Π.
Οη ηαθηηθέο θαη νη πξφζζεηεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.,
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Ζ κηζζνδνζία,
πξφζζεηα επηδφκαηα ή απνδεκηψζεηο ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ
βαξχλνπλ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηε εηδηθή
ακνηβή γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Π.
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5.

Σν πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. ππνρξενχηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαη πέληε (5) ρξφληα κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ
θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ απηήλ, λα κελ παξέρεη, ππεξεζία κε έλλνκε
ζρέζε, ζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ειεγρφκελν απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.

6.

Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο: «Ζ ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα κία κφλν θνξά. Ο Πξφεδξνο
ηεο Δ.Δ.Δ.Π. δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Ζ ζχλζεζε ησλ
κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πιελ ηνπ Πξνέδξνπ, αλαλεψλεηαη θαηά ην ήκηζπ αλά
δηεηία. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πνπ εθδίδεηαη γηα πξψηε
θνξά θαζνξίδνληαη ηα κέιε γηα ηα νπνία ε ζεηεία είλαη δηεηήο. Σα κέιε ηεο
Δ.Δ.Δ.Π., νη ζχδπγνί ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηνπο α’ θαη β’ βαζκνχ,
απαγνξεχεηαη λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ζε
επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλςπραγσγηθψλ θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ. Σα αλσηέξσ απνηεινχλ θψιπκα
δηνξηζκνχ ή ιφγν παχζεο κέινπο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
απαγνξεχεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη πέληε (5) έηε κεηά
ηε ιήμε ηεο λα παξέρνπλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ππεξεζία κε έκκηζζε
εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε ειεγρφκελν απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, παχεη
ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ θαη ηνπο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ίζν κε ην δεθαπιάζην
ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.».

7.

Πφξνη ηεο Δ.Δ.Δ.Π. είλαη:
α) πνζνζηφ επί ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 50, ηνπ νπνίνπ ην χςνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.
β) ηα δηνηθεηηθά ηέιε πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 50.
γ) επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην πξψην έηνο
ιεηηνπξγίαο ηεο.

8.

H E.E.E.Π. ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη θαη λα δεκνζηεχεη εηήζηνπο
ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή. Τπνρξενχηαη επίζεο
λα ζπληάζζεη εγθαίξσο εηήζην πξνυπνινγηζκφ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη πξνζαξηάηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
θξάηνπο. ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.,
ρνξεγνχληαη ζ’ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ έζνδα θαη
πηζηψζεηο, πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Αλ εκθαληζηεί
πιεφλαζκα, ηνχην απνδίδεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ζην Γεκφζην κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Σνλ Μάξηην θάζε ηξέρνληνο έηνπο ε Δ.Δ.Δ.Π.
ππνβάιιεη απνινγηζηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
Άξζξν 29
Καλνληζκνί ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
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1.

Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ζεζπίδνληαη ν
Οξγαληζκφο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ν Καλνληζκφο Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ
θαη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο Παηγλίσλ.

2.

Με ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ
κε ηελ δηάξζξσζε θαη ηελ νξγάλσζή ηεο.
Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Γηάξζξσζεο θαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΔΣΠ πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο ζηα
άξζξα 16 παξ. 6 θαη 17 πεξ. ηβ) ηνπ λ. 3229/2004 απνξξνθψληαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.

3.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδνληαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηα παίγληα, ηδίσο δε :
α) Οη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ζηα νηθεία κεηξψα ησλ
θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εηζαγσγέσλ θαη ησλ ηερληθψλ παηγλίσλ θαη
παηγληνκεραλεκάησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ απηψλ.
β) Ζ εηδηθφηεξε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο, επνπηείαο, ειέγρνπ, ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ.
γ) Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ε δηάξθεηά ηεο, θαη ε εγγξαθή ζηα νηθεία
κεηξψα ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ παηγληνκεραλεκάησλ, ησλ παηγλίσλ ή ησλ
ηζηνηφπσλ δηεμαγσγήο παηγλίσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ
απηψλ.
δ) Σν πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηεο ππνρξεσηηθήο ζήκαλζεο ηεο
πηζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηα παίγληα, ηα θαηαζηήκαηα, ηα
παηγληνκεραλήκαηα θαη ηνπο ηζηνηφπνπο, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ε
κνξθή ηεο ππνρξεσηηθήο ζήκαλζεο ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηα άηνκα ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ζε θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε
παηγληνκεραλήκαηα ή ζε ηζηνηφπνπο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ.
ε) Ο ηξφπνο επηθχξσζεο κέζσ ηνπ Π..Δ.Δ. ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηπρεξά
παίγληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 32.
ζη) Ο ηξφπνο έθδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο αηνκηθήο θάξηαο παίθηε, ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζψο θαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα
ελζσκαησζνχλ ζε απηήλ απφ ηνλ ίδην ηνλ παίθηε.
δ) Οη θαλφλεο ππεχζπλνπ παηρληδηνχ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηφρνπο αδείαο,
φζνπο εθκεηαιιεχνληαη παίγληα, ηνπο παξφρνπο, ηνπο παίθηεο, ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ISPs), ηνπο δηαθεκηζηέο θαη θάζε
εκπιεθφκελν ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
ε) Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ ή ησλ εθκεηαιιεπηψλ ηεο άδεηαο πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίδεηαη ε κε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα αηφκσλ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 33.
ζ) Ο έιεγρνο ησλ ζπκβάζεσλ πξνζρψξεζεο ζην παίγλην πνπ ζπλάπηνπλ νη
παίθηεο κε ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ ή φζνπο εθκεηαιιεχνληαη, δηεμάγνπλ θαη
ιεηηνπξγνχλ ηπρεξά παίγληα, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ απφ
θαηαρξεζηηθέο ή παξαθσιπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο δέζκεπζε πνζνχ γηα
επφκελν ζηνίρεκα, θαηαβνιή πνζνχ θεξδψλ εθφζνλ ππεξβαίλεη νξηζκέλν
χςνο θεξδψλ.
73

η) Ο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ΗSPs) απφ ηελ
Δ.Δ.Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θξαγή κε αδεηνδνηεκέλσλ
ηζηνηφπσλ δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο ρξήζηεο.
ηα) Οη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ παηγλίσλ γηα ηνπο
θαηφρνπο ηεο άδεηαο θαη φζνπο εθκεηαιιεχνληαη παίγληα, είηε κε
παηγληνκεραλήκαηα είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθφηεηα θαη
ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π.
ηβ) Ο πξνζδηνξηζκφο παλειιαδηθά ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ,
ησλ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηαζηεκάησλ, ε
ειάρηζηε επηθάλεηα ησλ ακηγψλ ή κηθηψλ ρψξσλ, ε αλαινγία επηθάλεηαο
κεηαμχ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ηεο θπξίαο ρξήζεσο γηα ηνπο κηθηνχο
ρψξνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
ηγ) Οη δηαδηθαζίεο επηβνιήο θπξψζεσλ, ν ηξφπνο θαηαινγηζκνχ θαη
θιηκάθσζεο ησλ θπξψζεσλ θαηά ην άξζξν 51.
4.

Με ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παηγλίσλ ξπζκίδνληαη ε εκπνξηθή επηθνηλσλία
ησλ παηγλίσλ, ηα ηεο δηαθεκίζεσο ησλ παηγλίσλ, ηδηαίηεξα ησλ ηπρεξψλ, θαη
νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Άξζξν 30
Πιεξνθνξηθό ύζηεκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Π..Δ.Δ.)

1.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηνπ άξζξνπ 29
θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Π..Δ.Δ.), ψζηε λα
επηηπγράλεηαη:
α. Ζ ινγηζκηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ κνξθψλ παηγλίσλ θαη φισλ ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ηζηνηφπσλ.
β. Ζ παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on line) θαη ν έιεγρνο ησλ
παηγληνκεραλεκάησλ δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζηα πηζηνπνηεκέλα θαηαζηήκαηα, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο
ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ ηζηνηφπσλ.
γ. Ο άκεζνο εληνπηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ
παηγληνκεραλεκάησλ θαη θεληξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
δ. Ζ ζπιινγή απφ ηα παηγληνκεραλήκαηα θαη ηα Κ.Π.., ε απνζήθεπζε,
αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ, γηα φιεο
ηηο κνξθέο ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη γηα φια ηα παηγληνκεραλήκαηα δηεμαγσγήο
ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ηζηνηφπνπο.
ε. Ζ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη αμηφπηζηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ κνξθψλ
παηγλίσλ.

2.

Ζ δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα γίλεηαη απνθιεηζηηθά
κέζσ ηεξκαηηθψλ ζπλδεδεκέλσλ δηθηπαθά κε Κεληξηθά Πιεξνθνξηθά
πζηήκαηα, ηα νπνίν ζπλδένληαη κε ην Π..Δ.Δ.

3.

Ζ δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά
κέζσ ηζηνηφπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην Π..Δ.Δ.
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4.

Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή φηη θάζε
παηγληνκεράλεκα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην Π..Δ.Δ., ψζηε λα
είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο
δπλαηφηεηεο ησλ Κ.Π.. θαη ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, νη δηαδηθαζίεο
εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζήο ηνπο.
Κάζε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ παηγληνκεραλεκάησλ πξέπεη λα
δηαζέηεη πιήξε ινγηζκηθή θαη θπζηθή αζθάιεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη
πιήξσο (α) ε πξφζβαζε απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ζε φια ηα πιεξνθνξηθά
πξνγξάκκαηα, ζηα απνζεθεπκέλα αξρεία θαη ζηνηρεία θαη γεληθφηεξα ζε φιεο
ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο (functionalities) ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, θαη (β) ε
αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία, αθξίβεηα θαη πηζηφηεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηα
αξρεία ζηνηρείσλ θαη φισλ ησλ αληινχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη
ζην Π..Δ.Δ.
Ζ ηερληθή ππνδνκή δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ζπλδένληαη κέζσ Κεληξηθψλ Πιεξνθνξηθψλ
πζηεκάησλ κε ην Π..Δ.Δ., πινπνηείηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο,
ηηκσξείηαη κε θαηαβνιή πξνζηίκνπ ή αλάθιεζε απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., ζχκθσλα
κε ην άξζξν 51.

5.

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηα
παηγληνκεραλήκαηα ή ην δηαδηθηπαθφ παίγλην γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
ρξφληα ζε αζθαιέο κέζν (ή κέζα) ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή
αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ επνπηείαο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.

6.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ θαηφρνπο ηεο
άδεηαο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα ζε αζθαιέο κέζν (ή κέζα) ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή αλαπαξαγσγή φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ
επνπηείαο.
Άξζξν 31
Διάρηζην απνδηδόκελν πνζνζηό θέξδνπο

1.

Σν ειάρηζην απνδηδφκελν πνζνζηφ θέξδνπο (payout) ζηα ηπρεξά παίγληα
νξίδεηαη ζε νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) αλεμαξηήησο αλ δηεμάγνληαη κε
παηγληνκεράλεκα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

2.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
θαζνξίδνληαη ην κέγηζην πνζφ θέξδνπο πνπ απνδίδεη θάζε κνξθή ηπρεξνχ
παηγλίνπ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ θεξδψλ, νη φξνη
κεγηζηνπνίεζεο θαηά ηπραία πεξηνδηθφηεηα (ηδάθπνη) ησλ θεξδψλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζην δηαδίθηπν, ή απφ θάζε παηγληνκεράλεκα ή απφ φια ηα
παηγληνκεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην πηζηνπνηεκέλν θαηάζηεκα θαη νη
φξνη θαη νη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ηνπ
ειάρηζηνπ απνδηδφκελνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηεο παξαγξάθνπ 1, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε νξζή, ζηαηηζηηθά ακεξφιεπηε θαη αθξηβήο επίηεπμή ηνπ,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 1.
75

3.

Σδάθπνη κε παηγληνκεραλήκαηα κεηαμχ
πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο
πηζηνπνηεκέλσλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο, επηηξέπνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.

4.

Σα θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα κέζσ παηγληνκεραλεκάησλ απνδίδνληαη άκεζα
ζηνλ παίθηε.

5.

Σα θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα κέζσ δηαδηθηχνπ θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ
πνπ ηεξεί ν παίθηεο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ. Με
απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ νθείινπλ λα
έρνπλ νη θάηνρνη ηεο άδεηαο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Γηα ην χςνο ηνπ
πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο θαη ην εχξνο ηεο άδεηαο.
Άξζξν 32
Όξνη ζπκκεηνρήο ησλ παηθηώλ

1.

Ζ ζπκκεηνρή ζηα ηπρεξά παίγληα, επηηξέπεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ
πξνεγνπκέλσο επηθπξσζεί κε ελεκέξσζε ηνπ Π..Δ.Δ., κε θάζε πξφζθνξν
ειεθηξνληθφ ή άιιν κέζν, φπσο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.

2.

Σν
ειάρηζην
πνζφ
ζπκκεηνρήο
ζηα
ηπρεξά
παίγληα
κέζσ
παηγληνκεραλεκάησλ είλαη δέθα ιεπηά (0,10) ηνπ επξψ θαη ην κέγηζην δχν (2)
επξψ. Σα πνζά απηά κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηεο
Δ.Δ.Δ.Π. Ζ δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα γίλεηαη κφλν
κε ηελ ηνπνζέηεζε θέξκαηνο ή ραξηνλνκίζκαηνο, κε επαλεπέλδπζε κνλάδσλ
θέξδνπο ή κε ρξήζε πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, θαηά ηξφπν πνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παίθηε.

3.

Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή πάζεο θχζεσο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε πίζησζε,
θαζψο θαη ε παξνρή έθπησζεο ζην θφζηνο ζπκκεηνρήο.

4.

Απαγνξεχνληαη ηπρεξά παίγληα ζηα νπνία ην κέγηζην πνζφ πνπ κπνξεί γηα
κία ζπκκεηνρή λα ράζεη ν παίθηεο είλαη αλψηεξν απφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θάζε παίγλην.

5.

Ο θάηνρνο άδεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ, ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ηα
κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ, φπνηνο εθκεηαιιεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί
παηγληνκεραλήκαηα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
απαγνξεχεηαη λα κεηέρνπλ ζε ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνπλ νη ίδηνη. Σα κέιε
θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. απαγνξεχεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηπρεξά
παίγληα.

6.

Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε παίθηε λα ζπκκεηέρεη ζε ηπρεξά παίγληα
κέζσ παξέλζεησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Άξζξν 33
76

Πξνζηαζία παηθηώλ θαη Αηνκηθή Κάξηα Παίθηε
1.

Οη αλήιηθνη, φζνη είλαη ειηθίαο 18-21 εηψλ θαη νη απηναπνθιεηφκελνη
απαγνξεχεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρψξνπο φπνπ δηεμάγνληαη ηπρεξά
παίγληα.

2.

Οη αλήιηθνη επηηξέπεηαη λα παίδνπλ ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα, θαηάιιεια
γηα ηελ ειηθία ηνπο, ζχκθσλα κε πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.
Σα παηγληνκεραλήκαηα ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα παίδνπλ αλήιηθνη πξέπεη λα
είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηαθξηηνχο ρψξνπο θαη λα ππάξρεη επνπηεία απφ
ππεχζπλν εθκεηάιιεπζεο, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42.

3.

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη δηεμαγσγήο ηπρεξψλ
παηγλίσλ, νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη νη ππάιιεινη ησλ θαηαζηεκάησλ,
θαζψο θαη φζνη αζθνχλ κφληκα ή πξνζσξηλά επνπηεία ζηνπο ρψξνπο φπνπ
ιεηηνπξγνχλ παηγληνκεραλήκαηα ηπρεξψλ παηγλίσλ, ππνρξενχληαη λα
απαγνξεχνπλ ζηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηελ είζνδν θαη ηελ
παξακνλή ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Τπνρξενχληαη επίζεο λα αλαξηνχλ ζην
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ, ζήκαλζε απαγφξεπζεο γηα
ηελ είζνδν ζηα άηνκα απηά.
4.

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα
ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηείηαη ε έθδνζε αηνκηθήο θάξηαο παίθηε, ψζηε λα
δηαπηζηψλνληαη ζηνηρεία φπσο ε ειηθία, ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ
(ΑΦΜ), θαζψο θαη λα δηαζθαιίδνληαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ν ίδηνο
ν παίθηεο.

5.

Ζ αηνκηθή θάξηα παίθηε κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Δ.Δ.Δ.Π.
Άξζξν 34
Γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα – Απόξξεην – Τπνρξέσζε Δρεκύζεηαο

1.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. γλσζηνπνηεί ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξρείνπ ή ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο
αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
ηνπ λ. Ν.2472/1997 (Α’ 50).
Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. νξίδεηαη σο «Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο», θαηά ην
άξζξν 2 παξ. δ ηνπ λ. 2472/1997, γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ.

2.

Τπνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα έρνπλ θαη φινη νη θάηνρνη άδεηαο, θνξείο
εθκεηάιιεπζεο θαη δηεμαγσγήο ηερληθψλ – ςπραγσγηθψλ θαη ηπρεξψλ
παηγλίσλ, ηδηνθηήηεο ή ππεχζπλνη εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ηεξνχλ αξρεία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

77

3.

Απαγνξεχεηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π., ζηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο θαη ζε φινπο ηεο
θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη δηεμαγσγήο παηγλίσλ νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. Όινη νη αλσηέξσ νθείινπλ λα
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε
αλαγλψξηζε ησλ παηθηψλ κε ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. Δάλ παξαβηαζηεί ην απφξξεην ησλ
ζηνηρείσλ ή/θαη ε ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, εθηφο απφ ηεο πνηληθέο θπξψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 252, 253, 370Β, 370Γ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη
ζην άξζξν 4 ηνπ λ.2392/1996 (60 Α΄), επηβάιινληαη θαη νη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 51.

4.

Σα ζηνηρεία γηα ηνπο παίθηεο πνπ δηαζέηεη ε Δ.Δ.Δ.Π. ή πνπ δηαβηβάδνληαη ζε
απηήλ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ, ή ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη
δηεμαγσγήο
παηγλίσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ειεγθηηθνχο
ζθνπνχο φπσο, ηδίσο, ν πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο αλειίθσλ, ε
αληηζηνίρηζε ησλ παηθηψλ κε πξαγκαηηθά θπζηθά πξφζσπα, ε δηαζηαχξσζε
ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θέξδε.
Απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηά έρεη κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. θαη είλαη
επηθνξηηζκέλν κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη
ην πξνζσπηθφ ησλ θνξνινγηθψλ ή δησθηηθψλ αξρψλ.

5.

Σν πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ Δ.Δ.Δ.Π., φπσο θαη
ζηνπο θνξείο δηεμαγσγήο παηγλίσλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο
θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε
ζε ζηνηρεία παηθηψλ, δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη ηελ ππνρξέσζε
ερεκχζεηαο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα
πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Άξζξν 35
Δκπνξηθή επηθνηλσλία

1.

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία πνπ αθνξά ζε παίγληα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο.
Τπνρξεσηηθά αλαθέξνληαη ηα άηνκα πνπ απαγνξεχεηαη λα παίδνπλ ηπρεξά
παίγληα, θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη θαη νη γξακκέο θαη ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο γηα απεμάξηεζε απφ ην παίγλην.

2.

Απαγνξεχεηαη ε εκπνξηθή επηθνηλσλία κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, γηα
νηνλδήπνηε θνξέα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πίζησζεο ζηνπο παίθηεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα.

3.

Σν πεξηερφκελν ησλ θάζε είδνπο εκπνξηθψλ επηθνηλσληψλ πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλν κε ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλεη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο Παηγλίσλ.

4.

Μέρξη ηε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παηγλίσλ, απαγνξεχεηαη ε
εκπνξηθή επηθνηλσλία γηα ηπρεξά παίγληα, κε εμαίξεζε ηα παίγληα πνπ
δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή
Γεκνθξαηία.
Άξζξν 36
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Τπνρξεσηηθή ζήκαλζε
1.

Δκθαλείο επηγξαθέο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
παηγλίσλ, αλαξηψληαη ζην θαηάζηεκα θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ησλ
κεραλεκάησλ. Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ απαγνξεχεηαη λα
παίδνπλ ηπρεξά παίγληα, ππέρνπλ δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο
θπξψζεηο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 θαη 52.

2.

ε θάζε παηγληνκεράλεκα επηθνιιάηαη ζήκα λφκηκεο ιεηηνπξγίαο. Ο ηχπνο θαη
ην πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζήκαηνο, ε εθηχπσζε θαη δηάζεζή ηνπ,
θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ
Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.

3.

ηα θαηαζηήκαηα θαη ζηηο νζφλεο δηεμαγσγήο παηγλίσλ αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ
εζηζκνχ θαη ζηήξημεο γηα ηελ απεμάξηεζε απφ ηα παίγληα. Με ηνλ Καλνληζκφ
Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη νη αλσηέξσ
ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο.
Άξζξν 37
Έληππν πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή παηγλίσλ

1.

Γηα θάζε ηπρεξφ παίγλην εθδίδεηαη θαη θπθινθνξεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο
εηδηθφ έληππν, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία
«Έληππν Πξνγξάκκαηνο».

2.

ε θάζε Έληππν Πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε κία απφ ηηο κνξθέο παηγλίνπ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε κνξθή ηνπ, ν αηνκηθφο
ή νκαδηθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ην απνδηδφκελν πνζνζηφ θέξδνπο θαη άιιεο
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, πνπ νξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη
Διέγρνπ Παηγλίσλ.

3.

Σν Έληππν Πξνγξάκκαηνο δηαηίζεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηα θαηαζηήκαηα,
ζηελ ζειίδα εηζφδνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ησλ παηγλίσλ θαη γεληθά ηίζεηαη
ζηε δηάζεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ παίθηε κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Άξζξν 38
Σερληθά – ςπραγσγηθά παίγληα

1.

Ζ δηεμαγσγή φισλ ησλ κνξθψλ ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ είλαη
ειεχζεξε, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ.

2.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. πηζηνπνηεί ηνλ ακηγψο ηερληθφ - ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα ησλ
πξνηεηλνκέλσλ
παηγλίσλ
γηα
δηεμαγσγή
ζε
θαηαζηήκαηα
κε
παηγληνκεραλήκαηα.
Ζ
ζπκκεηνρή
ησλ
παηθηψλ
γίλεηαη
κέζσ
παηγληνκεραλεκάησλ ηα νπνία δηαζέηνπλ αηνκηθφ ελζσκαησκέλν εηδηθφ
απαξαβίαζην θνξνινγηθφ κεραληζκφ απηφκαηεο θαηαγξαθήο θαη έθδνζεο
απνδείμεσλ εζφδσλ.
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3.

Γηα
ηελ
εθκεηάιιεπζε
ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ
παηγλίσλ
κε
παηγληνκεραλήκαηα εθδίδεηαη άδεηα απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ζην πιαίζην άζθεζεο
ηνπ επηηεδεχκαηνο. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λνκηθά πξφζσπα, κε ηε
κνξθή πξνζσπηθήο ή θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο, πνπ θνξνινγνχληαη ζχκθσλα
κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 (Α’ 151). Γελ επηηξέπεηαη ε
ρνξήγεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ κε
παηγληνκεραλήκαηα ζε λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.

4.

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε απηψλ δελ
πξέπεη λα έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε
πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, απνδνρή θαη δηάζεζε
πξντφλησλ εγθιήκαηνο, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή
δσξνδνθία, επηθίλδπλε ή βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, παξαζηψπεζε εγθιήκαηνο,
έγθιεκα πεξί ην λφκηζκα, θνηλψο επηθίλδπλν έγθιεκα, έγθιεκα θαηά ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, έγθιεκα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, θαζψο θαη γηα έγθιεκα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη
θνξνδηαθπγήο.
Άξζξν 39
Αδεηνδόηεζε ηπρεξώλ παηγλίσλ

1.

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
παηγληνκεραλήκαηα.

επηηξέπεηαη

2.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ρνξεγείηαη κηα άδεηα ζηελ ΟΠΑΠ
Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2843/2000 (Α’ 219) γηα
16.500 παηγληνκεραλήκαηα. Απφ ηα αλσηέξσ ηα 15.000 παηγληνκεραλήκαηα
ζα εγθαηαζηαζνχλ απνθιεηζηηθά ζε πξαθηνξεία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηα 1.500
ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα πξαθηνξεία ηεο ΟΓΗΔ Α.Δ., κεηά απφ εθρψξεζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ ΟΓΗΔ Α.Δ.

3.

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαβάιιεηαη ηίκεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
2843/2000. Σν ηίκεκα θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ κε ηελ ρνξήγεζε ηεο
αδείαο.

4.

Ζ άδεηα ηζρχεη γηα δέθα έηε απφ ηελ ρνξήγεζή ηεο.

5.

Σνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. κπνξεί,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2843/2000, κε αίηεζή ηεο
πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. λα δεηήζεη ηε ρξνληθή επέθηαζή ηεο γηα ίζν ή κηθξφηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, αιιά κε λέν ηίκεκα. Ζ δηαδηθαζία γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λένπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.

6.

Ζ άδεηα είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. κπνξεί λα
παξαρσξεί, κεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ζε ηξίηνπο έλαληη
αληαιιάγκαηνο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ
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λα

ιεηηνπξγήζνπλ

35.000

παηγληνκεραλεκάησλ, παξακέλνληαο φκσο θάηνρνο ηεο αδείαο θαη ζπλερίδεη
λα ππέρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Ζ παξαρψξεζε ηνπ
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ππέξ άιινπ θαηφρνπ αδείαο.
7.

Δθείλνο ζηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο
παηγληνκεραλεκάησλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ,
απαγνξεχεηαη λα παξαρσξεί πεξαηηέξσ, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ην δηθαίσκα
απηφ.

8.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα εθδίδνληαη λέεο άδεηεο
γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπνκέλσλ παηγληνκεραλεκάησλ. Ζ απφθαζε
απηή νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκηά απφ απηέο, θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο ηερληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε εηδηθή ιεπηνκέξεηα. Ζ παξαρψξεζε
ησλ αδεηψλ απηψλ γίλεηαη θαηφπηλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 40
Πξνϋπνζέζεηο γηα ηνπο θαηόρνπο αδεηώλ

1.

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πξέπεη λα έρνπλ θαη λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
άδεηαο. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ιεηηνπξγεί ηα παηγληνκεραλήκαηα εληφο δψδεθα κελψλ
απφ ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ν
αξηζκφο ησλ κε ιεηηνπξγνχλησλ παηγληνκεραλεκάησλ αθαηξείηαη, αδεκίσο γηα
ην Γεκφζην, απφ ηνλ αξηζκφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα.

2.

Κάζε δηάζεζε ελ δσή κεηνρψλ εηαηξείαο θαηφρνπ άδεηαο δηελέξγεηαο ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ίζε ή κεγαιχηεξε κε ην 2% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2,
αλ ε ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άκεζε ή έκκεζε αιιαγή
ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ρσξίο
ηελ νπνία απηή είλαη άθπξε.

3.

Ζ ίδηα ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. πθίζηαηαη θαη φηαλ ε
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ επήιζε ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.

4.

Οη θάηνρνη αδεηψλ δηθαηνχληαη κηαο θαη κφλνλ αδείαο θαη απαγνξεχεηαη λα είλαη
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
Άξζξν 41
Πξνδηαγξαθέο παηγληνκεραλεκάησλ

1.

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ παηγληνκεραλεκάησλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Δ.Δ.Δ.Π., κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε, αζθαιή θαη ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπο,
θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ.

2.

Γηα ηα θαηαζηήκαηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηγληνκεραλεκάησλ
απηψλ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηχπνπ Α’, Β’, Γ’, Γ’ ή Δ’, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 43.
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3.

ε θάζε παίγλην πνπ δηεμάγεηαη κε παηγληνκεραλήκαηα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη
πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ κέζνπ πιεξσκήο, ειεθηξνληθή έλδεημε κε ηνλ αξηζκφ
πηζηνπνίεζεο ηνπ παηγλίνπ απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.
Άξζξν 42
Πηζηνπνίεζε θαηαζηεκάησλ

1.

Γηα ηε δηεμαγσγή ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ ή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε
παηγληνκεραλήκαηα απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ εθδίδεηαη
απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. κεηά απφ αίηεζε ησλ θαηφρσλ αδεηψλ δηεμαγσγήο παηγλίσλ
ή φζσλ εθκεηαιιεχνληαη παίγληα κε παηγληνκεραλήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ λφκνπ απηνχ. Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ
θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί
πηζηνπνίεζε θαηαζηεκάησλ δηεμαγσγήο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ ή ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ, ζε
ζηνηρεία γηα ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ παηγληνκεραλεκάησλ, ζηνλ αξηζκφ
ησλ παηγληνκεραλεκάησλ αλά θαηάζηεκα, ζην είδνο ησλ παηγλίσλ πνπ
δηελεξγνχληαη ζε απηά θαη ζην χςνο ηνπ παξαβφινπ.

2.

Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή, ζην πιαίζην άζθεζεο
επηηεδεχκαηνο, ησλ ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζε ακηγείο ή κηθηνχο
ρψξνπο, ελψ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα κφλν ζε ακηγείο
ρψξνπο.
α) «Ακηγήο ρψξνο» δηεμαγσγήο παηγλίσλ είλαη θαηάζηεκα, ζην νπνίν
επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή απνθιεηζηηθά είηε ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ είηε
ηπρεξψλ παηγλίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο.
β) «Μηθηφο ρψξνο» δηεμαγσγήο παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα είλαη
θαηάζηεκα, φπνπ επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε δηεμαγσγή απνθιεηζηηθά
ηερληθψλ – ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο παηγληνκεραλεκάησλ δηεμαγσγήο
ηπρεξψλ παηγλίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3).

3.

Γηα ηε ρνξήγεζε θάζε ηχπνπ πηζηνπνίεζεο θαη γηα ηε δηαηήξεζή ηεο ζε ηζρχ
θαηαβάιιεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην ρψξν, εηήζην ηέινο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν χςνο ηνπ ηέινπο απηνχ θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ζχκθσλα κε ζρεηηθή νηθνλνκηθή κειέηε πνπ βαζίδεηαη
ζε πξφζθνξα ζηνηρεία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ.

4.

Γηα θάζε θαηάζηεκα νξίδεηαη ππεχζπλνο εθκεηάιιεπζεο, ν νπνίνο επζχλεηαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο
παηγλίσλ ή ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
απηνχ. Ο ππεχζπλνο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ειηθίαο
25 έσο 60 εηψλ, κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο θαη λα πιεξνί ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
β) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή
γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ
εγθιήκαηνο, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή δσξνδνθία,
επηθίλδπλε ή βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, παξαζηψπεζε εγθιήκαηνο, έγθιεκα
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πεξί ην λφκηζκα, θνηλψο επηθίλδπλν έγθιεκα, έγθιεκα θαηά ηεο πξνζσπηθήο
ειεπζεξίαο, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, έγθιεκα νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, θαζψο θαη γηα έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη
ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη θνξνδηαθπγήο.
γ) δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
αληίζηνηρν απηνχ θαη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ
ππέρεη ππνρξέσζε ή έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο.
δ) γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα.
5.

ε φια ηα θαηαζηήκαηα :
α) Απαγνξεχεηαη λα εγθαζίζηαληαη ή θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πηζηνπνηεκέλα
παίγληα θαη παηγληνκεραλήκαηα.
β) Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 3 η.κ. θαζαξνχ ρψξνπ αλά παηγληνκεράλεκα.
γ) Αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο πξνζφςεσο ζήκα λφκηκεο
ιεηηνπξγίαο κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν πηζηνπνίεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
δ) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ (ΑΣΜ).
Άξζξν 43
Καηεγνξίεο πηζηνπνίεζεο θαηαζηεκάησλ
Οη
πηζηνπνηήζεηο
ησλ
θαηαζηεκάησλ
δηεμαγσγήο
παηγλίσλ
κε
παηγληνκεραλήκαηα δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο σο εμήο :
α) πηζηνπνίεζε ηχπνπ Α’ γηα ηα θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζε ακηγείο ρψξνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.,
φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
Σα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ακηγείο ρψξνπο κέρξη ηξηάληα
αλά θαηάζηεκα. Σν θαηάζηεκα δελ κπνξεί λα ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε άιιν.
ηα θαηαζηήκαηα κε ηερληθά – ςπραγσγηθά παίγληα ππάξρεη δηαθξηηφο ρψξνο
γηα ηνπο αλειίθνπο.
β) πηζηνπνίεζε ηχπνπ Β’ γηα ηα θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ
ζε ακηγείο ρψξνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., φπσο νξίδεηαη ζηνλ
Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
Σα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ακηγείο ρψξνπο θαη κέρξη είθνζη
κεραλήκαηα αλά θαηάζηεκα. Σν θαηάζηεκα δελ κπνξεί λα ζπλδέεηαη
εζσηεξηθά κε άιιν. Σα θαηαζηήκαηα κε πηζηνπνίεζε ηχπνπ Β’ απέρνπλ απφ
ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα θαδίλν ηνπιάρηζηνλ πέληε ρικ., πνπ ππνινγίδνληαη ζε
επζεία γξακκή.
γ) πηζηνπνίεζε ηχπνπ Γ’ γηα θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο απνθιεηζηηθά ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζε κηθηνχο ρψξνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.,
φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
δ) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε παηγληνκεραλεκάησλ απνθιεηζηηθά ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζε ζαιαζζνπιννχληα πινία πνπ δηελεξγνχλ πιφεο
εζσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε έθδνζε πηζηνπνίεζεο ηχπνπ Γ’, πνπ εθδίδεηαη απφ
ηελ Δ.Δ.Δ.Π., φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ
Παηγλίσλ.
ε) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε παηγληνκεραλεκάησλ απνθιεηζηηθά ηπρεξψλ παηγλίσλ
ζε ζαιαζζνπιννχληα πινία πνπ δηελεξγνχλ πιφεο εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε
έθδνζε πηζηνπνίεζεο ηχπνπ Δ’, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., φπσο
νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
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Άξζξν 44
Πηζηνπνίεζε παηγλίσλ θαη παηγληνκεραλεκάησλ
1.

Γηα θάζε ηερληθφ – ςπραγσγηθφ παίγλην πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ή πνπ
παίδεηαη ζε παηγληνκεράλεκα απαηηείηαη πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. Ζ
αίηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε θάζε ηχπνπ ηερληθνχ-ςπραγσγηθνχ παηγλίνπ
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηδίσο ην παίγλην, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ, ην ραξαθηήξα απηνχ, ηελ
πεξηγξαθή ηνπ, πξσηφηππν δείγκα απηνχ ζε θαηάιιειν ςεθηαθφ κέζν, ην
εχξνο ειηθίαο ησλ παηθηψλ, ηπρφλ ππάξρνπζα πηζηνπνίεζε θαη παξάβνιν. Σα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ, ε δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ην χςνο ηνπ παξαβφινπ
θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ή κε
θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
Θεσξνχληαη πηζηνπνηεκέλα ηα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα γηα ηα νπνία έρεη
ήδε εθδνζεί πηζηνπνίεζε άιισλ εζληθψλ αξρψλ, αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ ή
επξσπατθψλ νξγαληζκψλ ή νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο κε ηνπο νπνίνπο ε
Δ.Δ.Δ.Π. έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία αλαγλψξηζεο. Ζ Δ.Δ.Δ.Π. εθδίδεη
απφθαζε κε ην ζρεηηθφ θαηάινγν θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ζε απηφλ, πνπ
αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.

2.

Γηα θάζε ηπρεξφ παίγλην πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ή πνπ παίδεηαη ζε
παηγληνκεράλεκα απαηηείηαη πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. Ζ αίηεζε γηα ηελ
πηζηνπνίεζε θάζε ηχπνπ ηπρεξψλ παηγλίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηδίσο ην
παίγλην, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ, ην ραξαθηήξα απηνχ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ,
πξσηφηππν δείγκα απηνχ ζε θαηάιιειν ςεθηαθφ κέζν θαη παξάβνιν. Σα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ, ε δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ην χςνο ηνπ παξαβφινπ
θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ή κε
θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.

3.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. κπνξεί λα εθδίδεη «Δηδηθή άδεηα γηα δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία λέσλ
παηγλίσλ ζηελ αγνξά» κε δηάξθεηα έσο 2 κήλεο, ηα νπνία δηελεξγνχληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 4 ζπλνιηθά
ζηελ επηθξάηεηα. ηελ εηδηθή απηή άδεηα νξίδνληαη θαη άιιεο αλαγθαίεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο εηδηθή
κλεία γηα ην δνθηκαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ παηγλίνπ.

4.

Γηα ηα πξνο εγθαηάζηαζε παηγληνκεραλήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ
δηελεξγνχληαη ηερληθά-ςπραγσγηθά ή ηπρεξά παίγληα, απαηηείηαη πηζηνπνίεζε
απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. Πξνο ηνχην απαηηείηαη αίηεζε κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην
παηγληνκεράλεκα θαη ηδίσο ηνλ ηχπν, ηελ πεξηγξαθή, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαη παξάβνιν. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ, ε δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ην
χςνο ηνπ παξαβφινπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ
Παηγλίσλ ή κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.
Άξζξν 45
Ρπζκίζεηο αδεηώλ ηπρεξώλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ –
Γηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο
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1.

Ζ δηεμαγσγή ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ (internet) επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο.

2.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ
ηπρεξψλ παηγλίσλ γηα ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ
παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.

3.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνθεξχζζνληαη 15 έσο 50 άδεηεο
δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη
χζηεξα απφ δηεζλή πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.

4.

Αλ δελ θαηαθπξσζεί ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ, νη άδεηεο
πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ επαλαπξνθεξχζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ κεηά ηελ πάξνδν ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο απφ ηελ θαηαθχξσζε.

5.

Ζ άδεηα δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη δηάξθεηα
πέληε (5) έηε απφ ηελ θαηαθχξσζε θαη πεξηιακβάλεη φξνπο, ππφ ηνπο
νπνίνπο αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη.

6.

Σνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξηλ ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο άδεηαο, ν
αλάδνρνο κπνξεί λα δεηά κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ηε ρξνληθή
επέθηαζε ηεο άδεηαο γηα ίζν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο, αιιά κε λέν ηίκεκα. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο αδείαο απαηηείηαη ε θαιή
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο αδείαο θαη ε πξφηαζε επιφγνπ ηηκήκαηνο. Ζ
δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λένπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.

7.

Άδεηεο πέξαλ ησλ φζσλ πξνθεξχρζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3, δελ
κπνξνχλ λα πξνθεξπρζνχλ αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ.

8.

Κάζε αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ιάβεη πάλσ απφ κία άδεηα. Οη άδεηεο είλαη
πξνζσπηθέο θαη ακεηαβίβαζηεο. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
εθκίζζσζε ή ζπλεθκεηάιιεπζε ηεο άδεηαο κε ηξίηνπο.
Άξζξν 46
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό

1.

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηελέξγεηαο
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ επηηξέπεηαη ζε θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξίεο, κε θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 200.000€. Σα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νη εηαίξνη, δελ πξέπεη λα έρνπλ θαηαδηθαζζεί
ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε,
απάηε, απηζηία, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή δσξνδνθία, επηθίλδπλε ή βαξηά
ζσκαηηθή βιάβε, παξαζηψπεζε εγθιήκαηνο, έγθιεκα πεξί ην λφκηζκα,
θνηλψο επηθίλδπλν έγθιεκα, έγθιεκα θαηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο,
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έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο
ηεο γελεηήζηαο δσήο, θαζψο θαη γηα έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία
πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη θνξνδηαθπγήο.
2.

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο απαηηείηαη
θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 100.000 επξψ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

3.

Ζ πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ πξνθεξχζζνληαη,
β) ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ
απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά έγγξαθα,
γ) ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία
θαη ηνλ ηφπν ηεο απνζθξάγηζεο, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη,
δ) ηνλ ηχπν, ηα πνζνζηά, ην λφκηζκα, ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ εγγπήζεσλ
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη άιιεο εμαζθαιίζεηο πνπ ηπρφλ
δεηνχληαη,
ε) ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ηεξνχληαη ηα
ειάρηζηα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ηάζζνληαη
κε ηελ πξνθήξπμε,
ζη) ηελ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε δηεχζπλζε ζηελ
νπνία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ,
δ) ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ,
ε) ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, απφθιηζε απφ ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγεηαη
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο,
ζ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ
ππνςεθίσλ ηα νπνία νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ ηνπο θαη ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη φηη νη ππνςήθηνη δελ εκπίπηνπλ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ,
η) ηελ ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,
ηα) ην ζρέδην ηεο άδεηαο πνπ ζα ρνξεγεζεί
ηβ) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 47
Τπνρξεώζεηο ησλ θαηόρσλ ηεο άδεηαο

1.

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ είλαη λνκηθά πξφζσπα, κε θαηαζηαηηθή έδξα ή κφληκε
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη αζθνχληεο ηε
δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο δελ πξέπεη λα έρνπλ θαηαδηθαζζεί
ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε,
απάηε, απηζηία, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή δσξνδνθία, επηθίλδπλε ή βαξηά
ζσκαηηθή βιάβε, παξαζηψπεζε εγθιήκαηνο, έγθιεκα πεξί ην λφκηζκα,
θνηλψο επηθίλδπλν έγθιεκα, έγθιεκα θαηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο,
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο
ηεο γελεηήζηαο δσήο, θαζψο θαη γηα έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία
πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη θνξνδηαθπγήο.
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2.

Οη θάηνρνη αδεηψλ απαγνξεχεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.

3.

Κάζε δηάζεζε ελ δσή κεηνρψλ εηαηξείαο θαηφρνπ άδεηαο δηελέξγεηαο ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ίζε ή κεγαιχηεξε κε ην 2% ηνπ κεηνρηθνχ ή
ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. κέζα ζε πξνζεζκία 15
εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε άκεζε ή έκκεζε αιιαγή ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ρσξίο ηελ νπνία απηή είλαη άθπξε.

4.

Ζ ίδηα ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. πθίζηαηαη θαη φηαλ ε
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ επήιζε ιφγσ
θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.

5.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία
θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο, επέθηαζεο ρξνληθήο ηζρχνο θαη αλάθιεζεο ησλ
αδεηψλ δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, νη φξνη πνπ πξέπεη λα
πεξηέρνληαη ζε απηέο, ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα
πνπ αθνξά ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ είλαη θάηνρνη ηεο άδεηαο.

6.

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαβάιινληαη:
α) ην ηίκεκα ηεο άδεηαο,
β) πξνθαηαβνιή πνζνχ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50.

7.

Οη ηζηφηνπνη ζηνπο νπνίνπο δηελεξγνχληαη ηπρεξά παίγληα κέζσ δηαδηθηχνπ
έρνπλ ππνρξεσηηθά νλνκαζία κε θαηάιεμε .gr

8.

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ππνρξενχηαη λα απνζεθεχεη ζε πιηθφ κεραληζκφ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ
παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη
κεηαμχ παίθηε, θαηφρνπ ηεο άδεηαο, παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζρεηηθά κε ηα παίγληα απηά. Σα ζηνηρεία
δηαηεξνχληαη ζε αζθαιή κέζα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή
αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ. Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη
Διέγρνπ Παηγλίσλ κπνξεί λα νξίδεηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.

9.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην
πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο ζειίδαο ησλ ηζηνηφπσλ δηεμαγσγήο ηπρεξψλ
παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

10.

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαη λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο άδεηαο.

11.

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη εάλ δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ
αδεηψλ, αλ ηα θέξδε δελ θαηαβιεζνχλ άκεζα ζηνπο παίθηεο, θαζψο θαη ζε
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φζεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ζην λφκν απηφ, ζηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη
Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη ζηνπο φξνπο ηεο άδεηαο.
12.

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο έλα ρξφλν κεηά ηε
ιήμε ηεο άδεηαο θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη ιφγνο κεξηθήο ή νιηθήο
παξαθξάηεζεο.
Άξζξν 48
Τπνρξεώζεηο – Απαγνξεύζεηο – ηνηρεία παηθηώλ

1.

Σν ζηνίρεκα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα
απαγνξεχεηαη. ηελ απαγφξεπζε απηή δελ εκπίπηνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3606/2007 (Α’ 195).

2.

Σν πξφζσπν πνπ αζθεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηζηνηφπσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ
ππνρξεσηηθά αζθεί θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηζηφηνπσλ απηψλ.

3.

Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηζηνηφπσλ απφ κε θαηφρνπο
άδεηαο.

4.

Ζ ιεηηνπξγία αληαιιαθηεξίσλ ζηνηρεκάησλ απαγνξεχεηαη.

5.

Ζ δηεμαγσγή ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ άιισλ
νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ κέζσλ επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα
απφ ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π.

6.

Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο απαγνξεχεηαη λα επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηα
πξνζθεξφκελα κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο ηπρεξά παίγληα ζε θπζηθά
πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο θαη ζε κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Πξηλ ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ
παίθηε γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε ηπρεξφ παίγλην κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν
παίθηεο ζπλνκνινγεί ζχκβαζε πξνζρψξεζεο ζην παίγλην.
Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο
πηζηνπνίεζεο ηεο ειηθίαο ησλ παηθηψλ θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο.
Άξζξν 49
Μεηαθνξέο ρξεκάησλ

1.

Οη πιεξσκέο ησλ πνζψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδνζεο θέξδνπο πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δηελεξγνχληαη
ππνρξεσηηθά κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ πιεξσκψλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκφο ινγαξηαζκνχ
ησλ θαηφρσλ άδεηαο ιακβάλεη εηδηθφ θσδηθφ, ν νπνίνο γλσζηνπνηείηαη ζηελ
Δ.Δ.Δ.Π. κε επζχλε ηνπο. Κάζε δνζνιεςία πνπ αθνξά ηπρεξά παίγληα κέζσ
δηαδηθηχνπ απνηππψλεηαη μερσξηζηά κε επζχλε ησλ νηθείσλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ πιεξσκψλ.
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2.

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο δηαηεξεί ίδην ινγαξηαζκφ θαη μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ
παηθηψλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν
θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Σα πνζά πνπ βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα
ζην ινγαξηαζκφ παηθηψλ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εμηζψλνληαη κε ην ζπλνιηθφ
πνζφ κε ην νπνίν είλαη πηζησκέλνη νη δηαδηθηπαθνί ινγαξηαζκνί ησλ παηθηψλ.
Όηαλ ην πνζφ πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζην ινγαξηαζκφ παηθηψλ
παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην νπνίν είλαη
πηζησκέλνη νη δηαδηθηπαθνί ινγαξηαζκνί παηθηψλ πνπ δηαηεξεί ν θάηνρνο ηεο
άδεηαο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ππνρξενχηαη λα αλαπιεξψζεη ην έιιεηκκα κε
δηθά ηνπ πνζά, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο.

3.

Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξφ παίγλην κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε αδεηνδνηεκέλν θάηνρν άδεηαο, ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε ηξίηνπ, πιελ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ πιεξσκψλ
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, κε ηξφπν πνπ
δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παίθηε, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη κε ηνλ
Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.

4.

Απαγνξεχεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα λα πξαγκαηνπνηνχλ
πιεξσκέο ησλ πνζψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδνζεο θέξδνπο πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχλ ζε
απηά παξάλνκνη πάξνρνη ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ νηθείν θαηάινγν (black list) πνπ ηεξεί ε Δ.Δ.Δ.Π. ην
πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ απηήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ηνπ πνζνχ
πνπ δηαθηλήζεθε παξαλφκσο θαη θαη’ ειάρηζηνλ ίζν κε πεληαθφζηα (500)
επξψ.
Άξζξν 50
Παξάβνια – Σέιε – πκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηα έζνδα - Φόξνη

1.

Γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ παηγληνκεραλεκάησλ ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ, θαηαβάιινληαη :
α) πξνθαηαβιεηέν εθάπαμ ηέινο γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε ησλ φξσλ
ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ, αλάινγα κε ηνλ
αξηζκφ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο
ηνπο.
β) πξνθαηαβιεηέν εηήζην ηέινο δηελέξγεηαο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ
κε παηγληνκεραλήκαηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη
ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο.

2.

Γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε
παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
παηγληνκεραλεκάησλ απηψλ, θαηαβάιινληαη :
α) παξάβνιν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ρνξήγεζεο αδεηψλ, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 39 θαη 46.
β) ην ηίκεκα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, φπσο πξνέθπςε θαηά ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 39 θαη 46.
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γ) ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο άδεηαο, πνζφ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Γεκνζίνπ ζηα έζνδα ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
3.

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παηγλίσλ, ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ησλ
θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία δηεμάγνληαη ηερληθά-ςπραγσγηθά ή ηπρεξά παίγληα
κε παηγληνκεραλήκαηα, θαηαβάιινληαη:
α) παξάβνιν κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 42 παξ. 1
θαη 3 θαη 44 παξ. 1 έσο θαη 4.
β) εθάπαμ ηέινο πηζηνπνίεζεο παηγλίνπ, παηγληνκεραλήκαηνο θαη
θαηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 42 παξ. 1 θαη 3 θαη 44 παξ. 1 έσο θαη 4.

4.

Γηα ηελ εγγξαθή θαη ηε δηαηήξεζε ζηα κεηξψα ηεο Δ.Δ.Δ.Π. ησλ
θαηαζθεπαζηψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εηζαγσγέσλ παηγλίσλ θαη
παηγληνκεραλεκάησλ θαηαβάιιεηαη:
α) παξάβνιν κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 29.
β) πξνθαηαβιεηέν εηήζην ηέινο δηαηήξεζεο εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.
3 ηνπ άξζξνπ 29.

5.

Γηα φια ηα ηπρεξά παίγληα ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα έζνδα
θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) επί ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ αθνξά ηα
πνζά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
θαηφρνπ ηεο άδεηαο.
Σα έζνδα απηά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην θάζε ηξίκελν θαη πάλησο φρη
αξγφηεξα απφ ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ, 16 Απξηιίνπ, 16 Ηνπιίνπ θαη ηηο 16
Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ ηξίκελν. Ο
θάηνρνο άδεηαο, αλ έρεη παξαρσξήζεη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο, βαξχλεηαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ.

6.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ θαζνξίδεηαη κέξνο ησλ εζφδσλ απηψλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20%, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα
θνηλσληθέο πνιηηηθέο, φπσο ε ελίζρπζε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα άηνκα κε
αλαπεξία, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, γηα ηελ απεμάξηεζε απφ ηα
παίγληα, θαζψο θαη γηα ηελ απεμάξηεζε απφ άιιεο κνξθέο εζηζκνχ, γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, γηα ηνλ πνιηηηζκφ, θαη γηα ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. ηα’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.

7.

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζεσξνχληαη δαπάλε ηεο επηρείξεζεο θαη
εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ην θαζαξφ εηζφδεκα απηψλ πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά, ή απφ ηα ζπλνιηθά
θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θαζαξφ εηζφδεκα απηψλ
πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994. Σα
παξαπάλσ πνζά δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιινπο θφξνπο ή άιια ηέιε, νχηε
επηζηξέθνληαη.
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8.

Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηγλίσλ, πνπ
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26, θνξνινγνχληαη κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο.
Γεληθά έμνδα δηαρείξηζεο θαη δηάθνξα άιια έμνδα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πνπ έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη
είλαη θάηνρνο άδεηαο ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έδξα
ηεο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή, δελ ππνινγίδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ
Διιάδα απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο.

9.

Σα θέξδε ησλ παηθηψλ απφ ηε δηεμαγσγή ζηελ Διιάδα ηπρεξψλ παηγλίσλ,
πνπ δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα, ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ,
ππνβάιινληαη ζε θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ
(10%), θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 58, ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 91 θαη ησλ άξζξσλ 92 έσο θαη 97 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ θαη Κεξδψλ απφ
Λαρεία, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2961/2001 (Α’ 266). Ο θφξνο απηφο
παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη θάζε κήλα ζην Γεκφζην απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ
αδεηψλ.

10.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο Δ.Δ.Δ.Π., θαζνξίδνληαη ηα πνζά ησλ παξαβφισλ, ηειψλ θαη ζπκκεηνρψλ,
θαζψο θαη ν ρξφλνο, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο, ηα φξγαλα είζπξαμεο θαη θάζε
ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ζχκθσλα
κε ζρεηηθή νηθνλνκηθή κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζε πξφζθνξα ζηνηρεία, ηα νπνία
αληαλαθινχλ ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ
απηφλ.

11.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο Δ.Δ.Δ.Π., θαζνξίδνληαη φια ηα έγγξαθα, κεραληθά ή ειεθηξνληθά κέζα, γηα
ηε βεβαίσζε θάζε θχζεο εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, επηπιένλ εθείλσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 51
Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο

1.

Αλ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ θαλνληζηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ ή ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ,
ε Δ.Δ.Δ.Π. κε απφθαζή ηεο :
α) επηβάιεη θαη’απνθνπή πξφζηηκν απφ 1.000 έσο 2.000.000 επξψ ή ζε
πνζνζηφ επί ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ, αλά παξάβαζε ή θαη αλά
παηγληνκεράλεκα, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο,
ή θαη
β) αλαθαιεί πξνζσξηλά κέρξη 3 κήλεο ή νξηζηηθά ηελ άδεηα, αλάινγα κε ηε
βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο.
Ζ πξνζθπγή, σο δηαθνξά νπζίαο, θαηά απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. αζθείηαη ζηα
ηαθηηθά δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
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Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδνληαη νη
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλά παξάβαζε ή αλά
παηγληνκεράλεκα θαη εμεηδηθεχνληαη νη επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο αλά παξάβαζε ή αλά θαηεγνξίεο παξαβάζεσλ θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
2.

Αλ δηαπηζησζεί φηη δηεμάγνληαη παίγληα ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ άδεηα, ή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε θαηάιιειε
πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα ειεγθηηθά φξγαλα, αλεμάξηεηα απφ ηηο
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφ θαη ζηνλ Καλνληζκφ
Γηεμαγσγήο θαη Έιεγρνπ Παηγλίσλ, πξνβαίλνπλ ζε άκεζε ζθξάγηζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ.

3.

Όπνηνο δηεμάγεη ηπρεξά παίγληα ρσξίο ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ
θαξηψλ παίθηε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν χςνπο πέληε
ρηιηάδσλ (5.000) επξψ έσο θαη επηά ρηιηάδσλ (7.000) επξψ αλά δηαπηζησκέλε
παξάβαζε. Ζ ζπρλή θαη ζε πνιινχο πειάηεο παξάιεηςε απαίηεζεο θάξηαο
παίθηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο κέρξη θαη ζε
νξηζηηθή αλάθιεζή ηεο, θαζψο θαη ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ
θαηαζηήκαηνο.

4.

Όζνη παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5
ηνπ άξζξνπ 32 ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν, χςνπο ρηιίσλ (1.000) επξψ έσο θαη
δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ αλά δηαπηζησκέλε παξάβαζε.

5.

Απαγνξεχεηαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ISPs) κε θαηαζηαηηθή
έδξα ή έδξα πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα
ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, λα επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε παξάλνκνπο παξφρνπο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ νηθείν θαηάινγν (black list) πνπ ηεξεί ε
Δ.Δ.Δ.Π. ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ παξαβαίλεη ηελ
ππνρξέσζε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ
Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.

6.

Όζνη παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 49 ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ (1.000) επξψ έσο θαη
ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ αλά δηαπηζησκέλε παξάβαζε.

7.

ε πεξίπησζε πνπ νη θάηνρνη άδεηαο δελ εγθαζηζηνχλ ηερληθή ππνδνκή
δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ,
πνπ λα ζπλδέεηαη κέζσ Κεληξηθψλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ κε ην
Π..Δ.Δ., ππφθεηληαη ζε πνηλή πξνζηίκνπ χςνπο απφ εθαηφ ρηιηάδσλ
(100.000) έσο θαη πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, θαζψο θαη ζε
πξνζσξηλή παχζε ιεηηνπξγίαο ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο αδείαο, απφ ηελ
Δ.Δ.Δ.Π.

8.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο
θαη ηα φξγαλα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ,
πηζηνπνίεζεο παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ, ην χςνο θαη ηα θξηηήξηα
επηκέηξεζεο ησλ πξνζηίκσλ, ε δηαδηθαζία είζπξαμήο ηνπο, ν ηξφπνο
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θαηαβνιήο θαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), φπσο θαη
θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 52
Πνηληθέο θπξώζεηο
1.

Όπνηνο δηεμάγεη παίγληα ρσξίο λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην άδεηα,
ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή
πνηλή απφ 100.000 έσο θαη 200.000 επξψ, αλά παηγληνκεράλεκα ή
πξνθεηκέλνπ γηα παίγληα πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε πνηλή
θπιάθηζεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) έσο θαη
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Αλ ην παίγλην πνπ δηεμάγεηαη είλαη
ηπρεξφ, ην αδίθεκα ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.

2.

Όπνηνο πξνβαίλεη ζε εκπνξηθή επηθνηλσλία γηα ηπρεξά παίγληα ηα νπνία
δηνξγαλψλνληαη ή δηεμάγνληαη ρσξίο άδεηα, είηε σο δηαθεκηζηήο είηε σο
δηαθεκηδφκελνο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή απφ 100.000 έσο θαη 200.000 επξψ.

3.

Όπνηνο κεηέρεη ζε ηπρεξφ παίγλην, ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη ρσξίο άδεηα απφ
ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο έσο ηξηψλ (3)
κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 5.000 έσο 20.000 επξψ.

4.

Όπνηνο εγθαζηζηά ή ιεηηνπξγεί ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα ρσξίο ηελ
θαηάιιειε πηζηνπνίεζε είηε ηνπ παηγλίνπ, είηε ηνπ παηγληνκεραλήκαηνο, είηε
ηνπ ρψξνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή απφ 5.000 έσο 50.000 επξψ αλά παηγληνκεράλεκα.

5.

Όπνηνο εγθαζηζηά ή ιεηηνπξγεί ηπρεξά παίγληα κε παηγληνκεραλήκαηα ρσξίο
ηελ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε είηε ηνπ παηγλίνπ, είηε ηνπ παηγληνκεραλήκαηνο,
είηε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ
θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 150.000 έσο 200.000 επξψ αλά
παηγληνκεράλεκα.

6.

Όπνηνο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε παίγληα αηφκσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
33, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή
απφ 100.000 έσο 200.000 επξψ.

7.

Όπνηνο κεηέρεη ζε παίγληα κέζσ παξελζέηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 100.000
έσο 200.000 επξψ. Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ην παξέλζεην θπζηθφ
πξφζσπν θαη αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηα πξφζσπα πνπ
θαζνξίδνληαη σο απηνπξγνί κε ηελ παξάγξαθν 9.

8.

Όπνηνο, αθφκε θαη εάλ είλαη θάηνρνο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ,
κεηαηξέπεη ηερληθφ-ςπραγσγηθφ παηγληνκεράλεκα ζε ηπρεξφ ηηκσξείηαη κε
θάζεηξμε έσο δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 200.000 έσο 300.000 επξψ.
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9.

Πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ, σο απηνπξγνί ησλ αδηθεκάησλ ησλ
πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ζεσξνχληαη νη δηεπζχλνληεο, εληεηαικέλνη θαη
ζπκπξάηηνληεο ζχκβνπινη, ή νη πξφεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ή νη
γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο, ή ελ γέλεη θάζε εληεηαικέλν πξφζσπν είηε
άκεζα απφ ην λφκν, είηε απφ ηδησηηθή βνχιεζε, είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε
ζηε δηνίθεζε ή ζηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δάλ ειιείπνπλ φια ηα
παξαπάλσ πξφζσπα, σο απηνπξγνί ζεσξνχληαη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ, εθφζνλ αζθνχλ πξάγκαηη
πξνζσξηλά ή δηαξθψο έλα απφ ηα σο άλσ θαζήθνληα.

10.

Ο πάζεο θχζεσο ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ηα παηγληνκεραλήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ απηνχ
θαηάζρνληαη θαη κεηά ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο πνηληθήο απφθαζεο
δεκεχνληαη.
Άξζξν 53
Γηεμαγσγή ηπρεξώλ παηγλίσλ από ξαδηνηειενπηηθά κέζα

1.

Γηα ηε δηεμαγσγή νηνπδήπνηε ηπρεξνχ παηγλίνπ απφ ηειενπηηθά κέζα, ζηα
νπνία νη παίθηεο ζπκκεηέρνπλ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε ηειεθσληθή
ζπκκεηνρή, είηε κε ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ε
νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (Δ..Ρ.).

2.

Ζ άδεηα πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ απηψλ, νη νπνίνη
θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε γηα θάζε εγθξηλφκελν παίγλην ή θαηεγνξία
παηγλίσλ.

3.

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαζνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 54
Σειηθέο θαη Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

1.

Ζ Δ.Δ.Δ.Π. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Καδίλν ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ησλ άιισλ ελ ιεηηνπξγία θνξέσλ
ειέγρνπ κέζα ζε έλα έηνο απφ ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηαζεί
ζπλνιηθά ή αλά θνξέα.

2.

Μέρξη ηελ αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Καδίλν απφ
ηελ Δ.Δ.Δ.Π., νη αξκνδηφηεηεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Καδίλν.

3.

Μέρξη ηελ αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ινηπψλ ελ ιεηηνπξγία θνξέσλ
ειέγρνπ απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., νη αξκνδηφηεηεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη
απφ ηνπο θνξείο απηνχο.

4.

Μέζα ζε έμη κήλεο απφ ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ηα ηερληθάςπραγσγηθά παίγληα πνπ ήδε δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα ρσξίο λα
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έρνπλ άδεηα απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία θαη θαηά παξάβαζε ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο, ιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαη άδεηεο απφ
ην λφκν απηφ. Άιισο, εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 51 θαη 52.
5.

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ηνπ Καλνληζκνχ Γηεμαγσγήο
θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παηγλίσλ, ηα ζέκαηα πνπ
δηέπνληαη απφ απηνχο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π.

6.

Σα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ κέιε ηεο Δ.Δ.Σ.Π.,
ζπλερίδνπλ ηε ζεηεία ηνπο σο κέιε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. γηα ηέζζεξα έηε απφ ην
δηνξηζκφ ηνπο.

7.

Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3229/2004
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα ηπρεξά παηρλίδηα, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ
ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη: ηα Κξαηηθά Λαρεία, ν
Ηππφδξνκνο, ην Ξπζηφ, ην Λφηην, ην Πξψην, ην ΠΡΟΠΟ, ην Σδφθεξ, φπσο
επίζεο θαη θάζε ηπρεξφ παηρλίδη, πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ή έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ».

8.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ΟΠΑΠ
Α.Δ. θαη ΟΓΗΔ Α.Δ., επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο
Δ.Δ.Δ.Π. θαη ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ ηηο αθνξνχλ.

9.

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ–ςπραγσγηθψλ ή ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Γ.Η.Δ. θαη κέζσ ηνπ
δηθηχνπ ηεο Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 598/1968, θαζψο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απαηηείηαη ε
ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αδεηνδφηεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
λφκνπ απηνχ.

10.

Δπί ηππνδξνκηψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρεκάησλ επηβάιιεηαη ζην πνζφ πνπ
απνκέλεη κεηά ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο παίθηεο θαη ηελ απφδνζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνζηφ ππέξ ησλ εγρσξίσλ ηππνδξνκηαθψλ
θνξέσλ, φπσο νξίδεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο β’, γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ α.λ. 598/1968 (Α΄ 256) θαη απνδίδεηαη θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50.

11.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
2206/1994 (Α’ 62), θαζψο επίζεο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πεξί θαδίλν,
επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. θαη ησλ
ηξνπνπνηνχκελσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν.

12.

Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2206/1994
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «ην θαδίλν επηηξέπεηαη ε είζνδνο αηφκσλ πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.»

13.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνληαη νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο γηα
δηάζεζε πφξσλ ππέξ ηξίησλ απφ θέξδε ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ θαη
νξγαληζκψλ δηεμαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη
ζηνηρεκαηηζκνχ.
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14.

Ζ πεξίπησζε θδ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 2859/2000 (Α’ 248), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«θδ) ηα θξαηηθά ιαρεία θαη ηα ηπρεξά παίγληα θαη ζηνηρήκαηα πνπ δηεμάγνληαη
απφ ηηο εηαηξίεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ θαη Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ., θαζψο θαη ηα ηπρεξά παίγληα
πνπ δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ δηαδηθηχνπ, κε βάζε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ «Ρχζκηζε ηεο αγνξάο παηγλίσλ»,».

15.

ην άξζξν 232 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (Γ’ 580,
άξζξν 3 ηνπ π.δ. 23.2/6.3.1987, Γ’ 166) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 15 σο εμήο:
«15. Γηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ.» β) ην άξζξν 233 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο
Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 23.2/6.3.1987) πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε 20 σο εμήο: «20. Γηεμαγσγή ηπρεξψλ θαη ηερληθψλ παηγλίσλ.» γ)
ην άξζξν 237 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 8 ηνπ
π.δ. 23.2/6.3.1987, άξζξν 6 παξ. 18α ηνπ λ. 2160/1993, Α’ 118) πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε 20 σο εμήο: «20. Γηεμαγσγή ηπρεξψλ θαη ηερληθψλ παηγλίσλ».

16.

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1, 2, 3
εδάθηα πξψην θαη δεχηεξν, 4, 5, 6, 7 παξ. 2, 8 θαη 9 ηνπ λ. 3037/2002 (Α’
174).

17.

Σν άξζξν 19 νη παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3229/2004 θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 55
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
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Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2011
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ
ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΔΠΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΗΓΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ

ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΔΓΛΗΣΖ
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