
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4410 

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνο-
μης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων 
καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για 
την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνι-
ση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 
2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμ-
βρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για 
τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσω-
μάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 
16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθε-
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, 
την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων κα-
πνού και συναφών προϊόντων και την κατάργη-
ση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ-
ΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑ-
ΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 18 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
3ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙ-
ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/37/ΕΚ

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 100Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5.α) Για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλα-
βή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού, 

β) για την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και
γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, 

εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων 
καπνών απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρ-
μόδια αρχή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου φυσι-
κού ή νομικού προσώπου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, την ανάκληση και τον χρόνο ισχύος της 
άδειας αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση των αδειών αυτών 
στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών ICIS net.

3. Οι υφιστάμενες άδειες σύστασης των καπνοβιομη-
χανιών επανεξετάζονται εντός ενός (1) έτους από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την ανανέωσή 
τους.

Άρθρο 2

1. Μετά το άρθρο 100Α του ν. 2960/2001 προστίθεται 
άρθρο 100Β, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 100Β
Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας 
καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚ-
ΜΕΑ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «εφοδι-
αστική αλυσίδα» νοείται η αποστολή σε άλλο κράτος -μέ-
λος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή και 
εξαγωγή καπνού, η παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίη-
ση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή βιομηχα-
νοποιημένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, 
αποστολή, παραλαβή του εξοπλισμού παραγωγής αυ-
τών, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια 
της εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. 

2. Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών ICIS net καθιερώνεται μητρώο υπό 
την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής 
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Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» 
(ΕΚΜΕΑ). 

3. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται, τηρούνται και 
παρακολουθούνται όλες οι άδειες, οι οποίες χορηγού-
νται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σε φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και 
βιομηχανοποιημένων καπνών. Με την καταχώριση των 
αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών 
λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή 
Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ). Οι κατά περίπτωση 
αρμόδιες αρχές αδειοδότησης έχουν την υποχρέωση 
να τηρούν ενήμερο το ΕΚΜΕΑ.

4. Ο ΑΜΔΙΚΑΠ του αποστολέα και του παραλήπτη ανα-
γράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό 
της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτι-
κά έγγραφα μεταφοράς. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοι-
νές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά 
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ-
χίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση του μητρώου 
ΕΚΜΕΑ.

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 100B του ν. 2960/2001

 προστίθεται άρθρο 100Γ, που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 100Γ
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πα-

ρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία: 
α) Ως «πελάτες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, που προμηθεύονται βιομηχανο-
ποιημένα καπνά από τις αδειοδοτημένες καπνοβιομη-
χανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια 
παραγωγής προϊόντων καπνού, από τους εισαγωγείς από 
τρίτες χώρες και τους παραλήπτες από άλλα κράτη - μέλη 
με σκοπό τη μεταπώλησή τους. β) Ως «προμηθευτές» 
νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλο-
δαπά, τα οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο της εμπορικής 
ή επαγγελματικής τους ιδιότητας, παρέχουν συμβατικώς 
στις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες ή στα αδειοδο-
τημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊ-
όντων καπνού πρώτες ύλες, καθώς και πάσης φύσεως 
υλικά και υπηρεσίες. 

2. Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες και τα αδει-
οδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής 
προϊόντων καπνού έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν 
μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους 
προμηθευτές τους, καθώς και οι εισαγωγείς από τρίτες 
χώρες και οι παραλήπτες από άλλα κράτη-μέλη ως προς 
τους πελάτες τους.

3. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελά-
τες και τους προμηθευτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας 
των πελατών και των προμηθευτών βάσει εγγράφων, 
δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρ-

τητη πηγή, β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων με 
όλες τις σχετικές συναλλαγές, γ) την άσκηση συνεχούς 
εποπτείας της εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποι-
ημένων καπνών, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών 
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε 
να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων 
συναλλαγών. 

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 υποχρεούνται να 
αποστέλλουν κάθε μήνα, στο συντονιστικό κέντρο για 
την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το 
άρθρο 6 του παρόντος, ηλεκτρονική κατάσταση με τις 
συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς 
και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή 
ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υπο-
βάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επο-
μένου μήνα από το μήνα διενέργειας της συναλλαγής. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοι-
νές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά 
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ-
χίζει από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
υποδοχής των συναλλαγών προμηθευτών - πελατών».

Άρθρο 4

(άρθρο 18 της οδηγίας)

Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊό-
ντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε 
άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη 
τεχνολογία απαγορεύονται».

Άρθρο 5

Μετά το άρθρο 106 του ν. 2960/2001 προστίθε-

νται τα άρθρα 106Α και 106Β, ως εξής:

«Άρθρο 106Α
Ιχνηλασιμότητα
(άρθρο 15 της οδηγίας)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω 
όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:

Ως «κατασκευαστής» θεωρείται κάθε φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή το οποίο δίνει 
εντολή να σχεδιαστεί ή να κατασκευαστεί ένα προϊόν και 
διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά υπό την ονομασία 
ή το εμπορικό σήμα του. 

Ως «μονάδα συσκευασίας» θεωρείται η μικρότερη ατο-
μική συσκευασία ενός προϊόντος καπνού ή συναφούς 
προϊόντος που διατίθεται στην αγορά. 

1. Όλες οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων κα-
πνού επισημαίνονται με μοναδικό αναγνωριστικό κω-
δικό, ο οποίος τυπώνεται ή τοποθετείται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλος και 
δεν κρύβεται ούτε διακόπτεται με κανένα τρόπο, μεταξύ 
άλλων από φορολογικά επισήματα ή ετικέτες αναγραφής 
της τιμής ή από το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας. 
Στην περίπτωση προϊόντων καπνού που κατασκευάζο-
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νται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνο 
στα προϊόντα εκείνα που προορίζονται για την αγορά 
της Ένωσης ή διατίθενται σε αυτήν.

2. Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των ακολούθων στοιχείων:

α) της ημερομηνίας και του τόπου κατασκευής,
β) της μονάδας κατασκευής,
γ) του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή των προϊόντων καπνού,
δ) της βάρδιας παραγωγής ή του χρόνου κατασκευής,
ε) της περιγραφής του προϊόντος,
στ) της προβλεπόμενης αγοράς λιανικής πώλησης,
ζ) του προβλεπόμενου δρομολογίου της φόρτωσης,
η) κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση,
θ) του πραγματικού δρομολογίου της φόρτωσης από 

τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανι-
κής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρησι-
μοποιούμενων αποθηκών, καθώς και της ημερομηνίας 
φόρτωσης, του προορισμού, του σημείου αναχώρησης 
και του παραλήπτη,

ι) της ταυτότητας όλων των αγοραστών από τη μονάδα 
κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης 
και

ια) του τιμολογίου, του αριθμού παραγγελίας και των 
αρχείων πληρωμών όλων των αγοραστών από τη μο-
νάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής 
πώλης.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως ζ΄ και, κατά περίπτωση, η΄ της παραγράφου 2 απο-
τελούν μέρος του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού 
ενώ οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία θ΄ 
έως ια΄ της ίδιας παραγράφου είναι προσιτές ηλεκτρο-
νικά μέσω συνδέσμου στον μοναδικό αναγνωριστικό 
κωδικό.

4. Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 
εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την περι-
έλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή 
τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις 
και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από 
την κατοχή τους. 

Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη σήμανση 
και την καταγραφή της γενικής συσκευασίας όπως της 
κούτας, του κιβωτίου ή της παλέτας, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση και ο εντοπισμός όλων των μονάδων 
συσκευασίας παραμένει εφικτός.

5. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκο-
νται στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού 
τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές 
συναλλαγές.

6. Οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού παρέχουν 
σε όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
στο εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή 
έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο 
κατάστημα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των εισαγωγέων, των αποθηκών και των μεταφορικών 
εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καταγραφή 

των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, 
αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή τυγχάνουν άλλου χει-
ρισμού. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός λαμβάνει και διαβιβάζει ηλε-
κτρονικά τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε μονάδα απο-
θήκευσης δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 7.

7. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων κα-
πνού συνάπτουν συμβάσεις αποθήκευσης δεδομένων 
με ανεξάρτητο τρίτο μέρος, προκειμένου να αναλάβει 
την φιλοξενία της μονάδας αποθήκευσης δεδομένων για 
όλα τα σχετικά δεδομένα. Η μονάδα αποθήκευσης πρέ-
πει να βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καταλληλότητα του τρίτου μέρους και ιδίως η ανε-
ξαρτησία και οι τεχνικές δυνατότητες, καθώς και η σύμ-
βαση αποθήκευσης δεδομένων εγκρίνονται από την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Οι δραστηριότητες του τρίτου μέρους παρακολου-
θούνται από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται 
και αμείβεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων 
καπνού και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Ο 
εξωτερικός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονομικών και στην Ευρωπαϊκή επιτροπή εκτιμώντας 
ιδίως τυχόν παρατυπίες σχετικά με την πρόσβαση. 

Η επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές και ο εξωτερικός ελε-
γκτής έχουν πλήρη πρόσβαση στη μονάδα αποθήκευσης 
δεδομένων. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στους κατασκευαστές 
ή στους εισαγωγείς στα αποθηκευμένα δεδομένα, από 
την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή από τον Υπουργό Οικονομι-
κών, υπό τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορί-
ες εξακολουθούν να προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα 
με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

8. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα δεν τροποποιούνται 
ούτε διαγράφονται από οποιονδήποτε οικονομικό φο-
ρέα που εμπλέκεται στο εμπόριο προϊόντων καπνού.

9. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται τη-
ρουμένης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την 
προστασία αυτών.

10. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για το μονα-
δικό αναγνωριστικό κωδικό και οι σχετικές λειτουργίες 
είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

11. Οι παράγραφοι 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζο-
νται στην παρ. 13 του άρθρου 15 της οδηγίας 2014/40/
ΕΕ.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζε-
ται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου αυτού. 

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αρμοδίων 
αρχών στη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

«Άρθρο 106Β
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
(άρθρο 16 της οδηγίας)

1. Πέραν του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που 
αναφέρεται στο άρθρο 106Α, όλες οι μονάδες συσκευα-
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σίας των προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά, 
φέρουν απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας που 
αποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία. Το χαρακτη-
ριστικό ασφαλείας τυπώνεται ή επικολλάται κατά τρόπον 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλο και 
δεν κρύβεται ούτε διακόπτεται με κανένα τρόπο, μεταξύ 
άλλων από φορολογικά επισήματα και ετικέτες αναγρα-
φής της τιμής ή από άλλα στοιχεία που επιβάλλονται 
από τη νομοθεσία. Τα φορολογικά επισήματα ή εθνικά 
αναγνωριστικά σήματα που χρησιμοποιούνται για φο-
ρολογικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, υπό τον όρο ότι συμμορφώ-
νονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες 
τις λειτουργίες του παρόντος άρθρου.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζε-
ται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 
3 του άρθρου 16 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζε-
ται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου αυτού».

Άρθρο 6

Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την 

αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα 

που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνι-
στάται μικτό διϋπηρεσιακό συλλογικό όργανο, με την 
επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), 
το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ 
των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.. Το Συντονιστικό 
Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την επιτροπή 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «επιτροπή καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ».. 

2. Σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη καταπο-
λέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται 
σε Ε.Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. 

3. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο συγκροτείται 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
από αποσπασμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους των 
ακόλουθων υπηρεσιών: 

α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 
ως Πρόεδρο.

β) Έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντι-
πρόεδρο.

γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Κα-
ταπολέμηση της Διαφθοράς, ως Γραμματέα.

δ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως 
μέλος.

ε) Έναν υπάλληλο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. 
στ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώμα-

τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως μέλος.
ζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

(ΣΥΚΑΠ), ως μέλος.

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο στελεχώνεται 
με είκοσι (20) αποσπασμένους υπαλλήλους που προέρ-
χονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω 
υπό στοιχεία α΄ έως και ζ΄ ή και τις λοιπές υπηρεσίες του 
Δημοσίου τομέα.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επι-
χειρησιακού Κέντρου παρέχεται με μέριμνα της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. 

4. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο έχει τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α) Αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υπο-
δοχή, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών, από και προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, 
τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Ως εθνική 
μονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται 
σε Ε.Φ.Κ., λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εμπι-
στευτικές πληροφορίες, από και προς άλλα κράτη. 

β) Εκπονεί και εισηγείται στρατηγικά σχέδια και επι-
χειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατι-
κών δράσεων. Τα σχέδια αυτά πριν την υλοποίησή τους 
υποβάλλονται προς την επιτροπή Επιχειρησιακού Σχε-
διασμού «επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου 
στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ»..

γ) Αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον 
έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων 
υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνερ-
γασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών. Αν κρίνεται αναγκαία 
η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος αυτού είναι 
αρμόδιος να ορίσει επισπεύδουσα υπηρεσία που θα ανα-
λάβει το συντονισμό των υπολοίπων υπηρεσιών. 

δ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο διαβιβάζει 
τις διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά 
λόγω αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο μπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε 
εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές 
πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορί-
ας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια 
των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώ-
ματα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των συντονι-
στικών κέντρων των εμπλεκομένων Αρχών, μέσω θε-
σμοθετημένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράμει τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, 
δίωξης και προανάκρισης.

στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατι-
στική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τάσεων 
που προκύπτουν από πληροφορίες, παρατηρήσεις και 
κοινές δράσεις έρευνας και ελέγχου. Τα αποτελέσματα 
αυτά κοινοποιούνται μόνο στη διυπουργική επιτροπή 
για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα προϊόντα 
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..

ζ) Εισηγείται προς τη επιτροπή Επιχειρησιακού Σχε-
διασμού που συνιστάται με απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα 
προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ»., για έγκριση και προ-
ώθηση, νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του 
απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, 
μέσων ελέγχου και μεταφοράς, πρόσβασης σε πληρο-
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φορικά συστήματα και νομοθετικές ρυθμίσεις για τη 
διευκόλυνση του έργου του.

5. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό 
Κέντρο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πλη-
ροφοριακά συστήματα των εμπλεκομένων υπηρεσιών 
για κάθε σύστημα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει 
έναντι κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου 
απορρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται. 

6. Κάθε θέμα σχετικό με τη στελέχωση του Συντονιστι-
κού Επιχειρησιακού Κέντρου και το χρόνο απόσπασης 
υπαλλήλων σε αυτό, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Κάθε θέμα αναφορικά με την έδρα, τη δομή, τις υπο-
δομές, καθώς και τις λεπτομέρειες οργάνωσης και εύ-
ρυθμης λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού 
Κέντρου, καθορίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Άρθρο 7

Διοικητικές παραβάσεις – Ποινικές κυρώσεις

Οι παραβάσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ επιφέ-
ρουν τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέ-
πονται στις διατάξεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001. 
Για τις παραβάσεις που αφορούν την έκδοση αδειών από 
συναρμόδια Υπουργεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις.

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταρ-
γούνται τα άρθρα 59, 60 και 61 του β.δ. της 13/16.4.1920 
«Περί Κώδικος Νόμων περί Φορολογίας Καπνού» (Α΄86).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 9

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 53Α

του ν. 2960/2001

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προ-
στίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: 

«στ) στο μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά 
θερμαινόμενο προϊόν καπνού».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προ-
στίθεται περίπτωση στ΄ως εξής: 

«στ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄, εκατόν πε-
νήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70 ευρώ) ανά 
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού του 
προϊόντος».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προ-
στίθεται περίπτωση ε΄ως εξής: 

«ε) ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το 
προϊόν καπνού σε μορφή κυλίνδρου που αποτελείται 

από κοινό φίλτρο, φίλτρο αναδιπλωμένης πολυμερικής 
μεμβράνης, κοίλο κύλινδρο και μικρή στήλη που περι-
έχει αναδιπλωμένο φύλλο αναγεννημένου καπνού με 
τρόπο ώστε να σχηματίζονται πρισματοειδείς αυλοί κατά 
μήκος του, συσκευασμένο σε τσιγαρόχαρτο, το οποίο 
προορίζεται για κάπνισμα με τη χρήση μιας ειδικής συ-
σκευής θέρμανσης από την οποία παράγεται αερόλυμα 
(καπνός)».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265), για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 1 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τροποποιείται 
με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 
ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 10

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 29 και 

147 του ν. 2960/2001 

1. Η παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4α. Κατά την εισαγωγή μη υποκείμενων σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεμένης αξί-
ας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παρα-
στατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται 
στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα 
μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

β) Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των ει-
σαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 
250.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη έντα-
ξης στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ 
κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται 
σε 100.000.000 ευρώ ετησίως.

γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόμενων 
αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται 
υπόψη στοιχεία όπως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, 
συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατό-
τητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας 
ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική 
άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Ομίλου που 
θα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της 
παρούσας διάταξης.

Επί εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε 
όμιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β΄ και γ΄ υπο-
λογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου που 
ορίζονται στην άδεια. 

β. Ως «όμιλος εταιρειών» νοείται κάθε όμιλος που πε-
ριλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες εταιρείες. 

Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Ομίλου 
που ασκεί επιρροή, άμεση ή έμμεση, σε άλλη εταιρεία η 
οποία καλείται ελεγχόμενη λόγω των δικαιωμάτων κυ-
ριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή ειδικών 
κανόνων δικαίου.

γ. Αν μετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρού-
σα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται μία από τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις α΄, β΄ ή γ΄: 
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(αα) η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ ανακαλείται,
(ββ) τελωνειακή οφειλή γεννάται για την αξία των ει-

σαγομένων αγαθών που αποδεδειγμένα, βάσει ελέγχου 
της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος - μέλος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα εφαρμογής της ανωτέρω 
διάταξης».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4α του άρθρου 29 του 
ν. 2960/2001 ισχύει από 7 Μαρτίου 2013. 

3. Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 προστίθεται παρά-
γραφος 10 ως εξής: 

«10. Αν δεν πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις 
α, β, γ που ορίζονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 
29 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται στον εισαγωγέα 
πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 87

του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 
του άρθρου 87 του ν. 3842/2010 (Α΄58) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων πο-
σών στους δικαιούχους μπορεί να πραγματοποιείται 
και ηλεκτρονικά με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου 
εντολών μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος με την 
τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας».

2. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 87 του ν. 3842/2010 καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/917/ΔΕΥ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

 (L. 323/23 10.12.2009)

Άρθρο 12

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η λήψη μέτρων 
ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της απόφα-
σης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 
2009 (L. 323 10/12/2009) για τη χρήση της πληροφορικής 
για τελωνειακούς σκοπούς. 

Άρθρο 13

Αντικείμενο

(Άρθρα 1 και 15 παρ. 2 της απόφασης 

2009/917/ΔΕΥ)

Με τις διατάξεις του παρόντος μέρους επιδιώκεται: 
α) Η χρησιμοποίηση του Τελωνειακού Συστήματος 

Πληροφοριών, εκτός από τη παρατήρηση, αναφορά, 
διακριτική παρακολούθηση και ειδικούς ελέγχους και 
για τους σκοπούς στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυ-
σης και η βελτίωση, δια του τρόπου αυτού, των μεθόδων 
συνεργασίας και ελέγχων των τελωνειακών αρχών των 
κρατών - μελών, της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol) 

και της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Αστυνομίας (Eurojust), 
στην κατεύθυνση πρόληψης, έρευνας, δίωξης σοβαρών 
παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης διοικητικών ή άλλων σκοπών. 

β) Η ίδρυση ειδικής βάσης δεδομένων του τελωνεια-
κού συστήματος πληροφοριών, ονομαζόμενης εφεξής 
«Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». Το «Αρχείο 
Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών» επιτρέπει στις αρμό-
διες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 19 οι οποίες κινούν 
ή διεξάγουν έρευνα για ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή 
επιχειρήσεις, καθώς και στην Europol και τη Eurojust, να 
γνωρίζουν τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών οι 
οποίες διεξάγουν ή έχουν διεξαγάγει έρευνες για τα εν 
λόγω πρόσωπα ή επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευ-
χθούν, βάσει πληροφοριών για την ύπαρξη φακέλων 
ερευνών, η πρόληψη, έρευνα και δίωξη σοβαρών πα-
ραβάσεων των νόμων.

Άρθρο 14

Ορισμοί

(Άρθρο 2 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους νοούνται ως:
1) «εθνικοί νόμοι»: οι νόμοι και οι ρυθμίσεις ενός κρά-

τους - μέλους κατά την εφαρμογή των οποίων η τελωνει-
ακή του αρχή έχει ολική ή μερική αρμοδιότητα σχετικά 
με:

α) τη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε 
μέτρα απαγόρευσης, περιορισμών ή ελέγχου και ιδίως 
στα μέτρα των άρθρων 30 και 296 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

β) τα μέτρα για τον έλεγχο των κινήσεων ρευστών δι-
αθεσίμων εντός της Κοινότητας, εφόσον τα μέτρα αυτά 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 58 της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

γ) τη μεταβίβαση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη 
της φύσης της περιουσίας ή των προσόδων που έχουν 
προέλθει ή αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως από διεθνή 
παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ή κατά 
παράβαση:

αα) νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων κράτους - μέλους, για την εφαρμογή των οποίων 
είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αρμόδια η τελωνειακή 
αρχή κράτους-μέλους και οι οποίες αφορούν τη διασυ-
νοριακή μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε 
μέτρα απαγορεύσεων, περιορισμών ή ελέγχων, ιδίως 
στα μέτρα των άρθρων 30 και 296 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τους μη 
εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή

ββ) του συνόλου των κοινοτικών διατάξεων και των 
διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή της κοι-
νοτικής νομοθεσίας που διέπει την εισαγωγή, την εξαγω-
γή, τη διαμετακόμιση και την παραμονή εμπορευμάτων 
κατά τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ κρατών - μελών 
και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ κρατών - μελών, 
εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στο κοινοτικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 23 
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας ή εμπορεύματα που υπόκεινται σε επιπρόσθετους 
ελέγχους ή έρευνες προκειμένου να αποκτήσουν τον 
κοινοτικό τους χαρακτήρα ή
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γγ) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί 
σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, καθώς και των ειδικών διατάξεων που θεσπί-
ζονται για τα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από 
τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ή

δδ) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί 
σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους εναρμονισμένους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τον φόρο προστι-
θέμενης αξίας, επί των εισαγωγών, παράλληλα με τις 
εθνικές διατάξεις περί της εφαρμογής τους ή που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό.

2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληρο-
φορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα 
του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί («υπο-
κείμενο των δεδομένων»), ως πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο 
εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, 
ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισ-
σοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν 
την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη,

3) «παρέχον κράτος - μέλος»: το κράτος που εισάγει 
δεδομένα στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών,

4) «επιχειρησιακή ανάλυση»: η ανάλυση των πράξεων 
που συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν παραβιάσεις 
των εθνικών νόμων και για την οποία ακολουθείται η 
εξής διαδικασία:

α) συγκέντρωση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομέ-
νων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πηγής των πληρο-
φοριών και αυτών καθαυτών των πληροφοριών,

γ) έρευνα, μεθοδική παρουσίαση και ερμηνεία των 
σχέσεων των πληροφοριών αυτών μεταξύ τους ή των 
πληροφοριών αυτών με άλλα σημαντικά δεδομένα,

δ) διατύπωση διαπιστώσεων, υποθέσεων ή συστάσε-
ων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, ως πληροφο-
ρίες σχετικά με κινδύνους, από μέρους των αρμόδιων 
αρχών για την πρόληψη και ανίχνευση άλλων πράξεων 
που αντίκεινται στους εθνικούς νόμους ή/και για τον 
επακριβή προσδιορισμό των προσώπων ή επιχειρήσεων 
που ενέχονται στις πράξεις αυτές,

5) «στρατηγική ανάλυση»: η έρευνα και η παρουσίαση 
των γενικών τάσεων των παραβιάσεων των εθνικών νό-
μων μέσω της αξιολόγησης της απειλής, του εύρους και 
της επίδρασης ορισμένων μορφών πράξεων αντίθετων 
προς τους εθνικούς νόμους, με σκοπό τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων, την καλύτερη κατανόηση του φαι-
νομένου ή της απειλής, τον αναπροσανατολισμό των 
δράσεων πρόληψης και ανίχνευσης των περιπτώσεων 
απάτης και την αναθεώρηση της οργάνωσης των υπηρε-
σιών. Για τη στρατηγική ανάλυση μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν μόνο δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα.

Άρθρο 15

Κατηγορίες δεδομένων του Τελωνειακού

Συστήματος Πληροφοριών

(Άρθρο 3 παρ. 1 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών αποτελείται 
από μια κεντρική βάση στοιχείων, η πρόσβαση στην 

οποία επιτυγχάνεται μέσω τερματικών. Περιλαμβάνει, 
αποκλειστικά, τα δεδομένα, περιλαμβανομένων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση του κατά το άρθρο 13 
σκοπού του και τα οποία κατατάσσονται στις ακόλου-
θες κατηγορίες: 

α) εμπορεύματα,
β) μεταφορικά μέσα,
γ) επιχειρήσεις,
δ) πρόσωπα,
ε) τάσεις απάτης, 
στ) διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη,
ζ) δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις ειδών,
η) δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις ρευστών δι-

αθεσίμων.

Άρθρο 16

Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό

Σύστημα Πληροφοριών

(Άρθρο 4 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Στοιχεία που πρέπει, κατά περίπτωση και στο μέτρο 
που αυτό είναι απαραίτητο, να καταχωρίζονται στο Τε-
λωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, για την εκπλήρωση 
του σκοπού του Συστήματος, είναι, ανά κατηγορία, τα 
ακόλουθα:

α) ως προς τα εμπορεύματα: περιγραφή, μάρκα, κα-
τασκευαστής, ποσότητα, καθαρό βάρος, μεικτό βάρος, 
εκδότης και αριθμός τιμολογίου, αξία τιμολογίου σε 
συνάλλαγμα, αξία τιμολογίου σε ευρώ, καταγωγή, δα-
σμολογική κατάταξη, τελωνειακή διαδικασία, τελωνει-
ακό καθεστώς, τελωνειακός προορισμός, επισημάνσεις, 
ετικέτες, συνοδευτικά και φορτωτικά έγγραφα, 

β) ως προς τα μεταφορικά μέσα: τρόπος μεταφοράς, 
αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, μάρ-
κα οχήματος, στοιχεία άδειας κυκλοφορίας, αριθμός, 
τόπος και ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας, 
διαβατηρίου και άδειας οδήγησης του οδηγού, ακολου-
θούμενη διαδρομή, στοιχεία ως προς το μεταφερόμενο 
εμπορευματοκιβώτιο, σημαία πλοίου, στοιχεία νηολό-
γησης πλοίου, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, χωρη-
τικότητα πλοίου, μήκος πλοίου, είδος τρένου, αριθμός 
τρένου, αριθμός βαγονιού, αριθμός σφραγίδων, διαχειρί-
στρια εταιρεία του τρένου, είδος αεροσκάφους, αριθμός 
πτήσης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός ταχυδρομικού 
δέματος, ταχυδρομική εταιρεία, 

γ) ως προς τις επιχειρήσεις: επωνυμία, διακριτικός τίτ-
λος, αντικείμενο δραστηριότητας, στοιχεία νόμιμου/ων 
εκπρόσωπου/ων, διεύθυνση έδρας (οδός, αριθμός, τα-
χυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, 
αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

δ) ως προς τα πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, επώνυμο 
γένους, ψευδώνυμο, προηγούμενα επώνυμα και ψευδώ-
νυμα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός, τόπος 
και ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας και του 
διαβατηρίου, ιθαγένεια, φύλο, διεύθυνση τόπου κατοι-
κίας και τόπου εργασίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός 
κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ιδιαίτερα αντι-
κειμενικά και διαρκή φυσικά χαρακτηριστικά, στοιχεία 
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για μεταφερόμενες αποσκευές, στοιχεία για μεταφερό-
μενα ρευστά διαθέσιμα, εισιτήρια,

ε) ως προς τις τάσεις απάτης: τάσεις που αφορούν τα 
εμπορεύματα, τη νομοθεσία, τις ενδιαφερόμενες χώρες, 
τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κατηγορίες και μηχανι-
σμούς παρατυπιών, 

στ) ως προς τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη: όνο-
μα, επώνυμο εμπειρογνωμόνων, είδος της διαθέσιμης 
εμπειρογνωμοσύνης, χρησιμότητα της διαθέσιμης εμπει-
ρογνωμοσύνης, 

ζ) ως προς τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις 
ειδών: περιγραφή/φύση των κατασχεμένων ειδών, πο-
σότητα, αξία, καταγωγή, δασμολογική κατάταξη, τόπος 
επιβολής της δέσμευσης ή κατάσχεσης, αιτία της δέσμευ-
σης ή κατάσχεσης, τύχη των δεσμευμένων ή κατασχε-
μένων ειδών,

η) ως προς τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις 
ρευστών διαθεσίμων: φύση των ρευστών διαθεσίμων, 
αξία των ρευστών διαθεσίμων, ποσότητα των ρευστών 
διαθεσίμων, προέλευση, σκοπούμενη χρήση, τόπος επι-
βολής της δέσμευσης ή της κατάσχεσης. 

Kανένα προσωπικό δεδομένο δεν πρέπει να καταχω-
ρίζεται στην κατηγορία του άρθρου 15 στοιχείο ε΄.

2. Όσον αφορά τις κατηγορίες των περιπτώσεων α 
έως δ΄ του άρθρου 15 , οι πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύστημα, 
περιορίζονται στα ακόλουθα:

α) επώνυμο, όνομα γένους, όνομα(-τα), προηγούμενα 
επώνυμα και ψευδώνυμα,

β) ημερομηνία και τόπος γέννησης,
γ) ιθαγένεια,
δ) φύλο,
ε) αριθμός, τόπος και ημερομηνία έκδοσης των εγ-

γράφων ταυτότητας (διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας, 
αδειών οδήγησης),

στ) διεύθυνση,
ζ) ιδιαίτερα αντικειμενικά και διαρκή φυσικά χαρα-

κτηριστικά,
η) λόγος της εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα,
θ) προτεινόμενη ενέργεια,
ι) προειδοποιητικός κωδικός που να επισημαίνει ιστο-

ρικό οπλοφορίας, βιαιοπραγίας ή απόδρασης,
ια) αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.
3. Όσον αφορά την κατηγορία της περίπτωσης στ΄ του 

άρθρου 15, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, οι 
οποίες καταχωρίζονται στο σύστημα, περιορίζονται στα 
ονοματεπώνυμα των εμπειρογνωμόνων.

4. Όσον αφορά την κατηγορία των περιπτώσεων ζ΄ 
και η΄ του άρθρου 15, οι πληροφορίες προσωπικού χα-
ρακτήρα, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύστημα, περι-
ορίζονται στα ακόλουθα:

α) επώνυμο, όνομα γένους, όνομα(-τα), προηγούμενα 
επώνυμα και ψευδώνυμα,

β) ημερομηνία και τόπος γέννησης,
γ) ιθαγένεια,
δ) φύλο,
ε) διεύθυνση.
5. Ουδέποτε καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα 

Πληροφοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 
πολιτικά φρονήματα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνω-
ση, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή.

Άρθρο 17

Xρήση των δεδομένων του Τελωνειακού

Συστήματος Πληροφοριών

(Άρθρο 5 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Τα δεδομένα των κατηγοριών που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ του άρθρου 15 καταχωρίζο-
νται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών με μοναδι-
κό σκοπό την παρατήρηση και αναφορά, τη διακριτική 
παρακολούθηση, τους ειδικούς ελέγχους και τη στρατη-
γική ή επιχειρησιακή ανάλυση.

Τα δεδομένα της κατηγορίας της περίπτωσης η΄ του 
άρθρου 15 καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα 
Πληροφοριών με μοναδικό σκοπό τη στρατηγική ή επι-
χειρησιακή ανάλυση.

2. Για το σκοπό των ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
κατηγοριών που προβλέπονται στο άρθρο 15 μπορεί να 
καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών 
μόνον εάν υπάρχουν, ιδίως λόγω προτέρων παράνομων 
δραστηριοτήτων, πραγματικές ενδείξεις που οδηγούν 
στην υπόνοια ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει δια-
πράξει, διαπράττει ή θα διαπράξει σοβαρές παραβάσεις 
των εθνικών νόμων.

Άρθρο 18

Πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του

Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

(Άρθρο 6 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Εάν οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 17 πραγματοποιηθούν, οι ακόλουθες πλη-
ροφορίες μπορεί εν όλω ή εν μέρει να συλλεγούν και να 
διαβιβαστούν στο παρέχον κράτος - μέλος:

α) το γεγονός ότι εντοπίστηκαν τα αναζητούμενα 
εμπορεύματα, μέσα μεταφοράς, επιχειρήσεις ή πρόσω-
πα,

β) ο τόπος, ο χρόνος και η αιτία του ελέγχου,
γ) το δρομολόγιο και ο προορισμός,
δ) τα πρόσωπα που συνόδευαν το αναζητούμενο πρό-

σωπο ή οι συνεπιβάτες των μεταφορικών μέσων,
ε) τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν,
στ) τα μεταφερόμενα αντικείμενα,
ζ) οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εντοπίστηκαν 

τα εμπορεύματα τα μέσα μεταφοράς, η επιχείρηση ή 
το πρόσωπο.

Όταν συλλέγονται τέτοιες πληροφορίες κατά τη δι-
άρκεια μιας διακριτικής παρακολούθησης, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην διακυβεύεται η μυστι-
κότητα της παρακολούθησης.

2. Στα πλαίσια των ειδικών ελέγχων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 17, μπορεί να ερευνη-
θούν πρόσωπα, μέσα μεταφοράς και αντικείμενα στο 
βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία. Αν ο ειδικός έλεγχος δεν επιτρέπεται, επιβάλλεται 
παρατήρηση και αναφορά ή διακριτική παρακολούθηση.
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Άρθρο 19

Εθνικές αρχές αρμόδιες για την πρόσβαση στο

Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

(Άρθρο 7 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Ως εθνική αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο 
Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών ορίζεται η Διεύθυν-
ση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορί-
ζονται ως αρμόδιες εθνικές αρχές με δικαίωμα πρόσβα-
σης στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και άλλες 
δημόσιες αρχές που έχουν κατά την κείμενη νομοθεσία 
αρμοδιότητα να ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών 
που αναφέρονται στο άρθρο 13. 

2. Οι οριζόμενες κατά την παράγραφο 1 αρχές έχουν 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που καταχωρί-
ζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13 και διαθέτουν 
αποκλειστικό δικαίωμα ανάγνωσης, καταχώρισης και 
αναζήτησης στοιχείων στο Τελωνειακό Σύστημα Πλη-
ροφοριών. 

Άρθρο 20

Όροι χρησιμοποίησης και διαβίβασης των

δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος

Πληροφοριών

(Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 4 της απόφασης 

2009/917/ΔΕΥ)

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19 μπορούν να χρη-
σιμοποιούν δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνει-
ακό Σύστημα Πληροφοριών μόνο για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 13. Δύνανται ωστόσο να κάνουν 
περαιτέρω χρήση αυτών για άλλους διοικητικούς, στα-
τιστικούς, ιστορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς μετά 
από προηγούμενη εξουσιοδότηση του κράτους - μέλους 
το οποίο καταχώρισε τα δεδομένα αυτά στο σύστημα 
και με την επιφύλαξη των όρων που έχει επιβάλει. Η πε-
ραιτέρω αυτή χρήση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του ν. 2472/1997, να μην είναι ασύμβατη προς 
το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα, να 
είναι απαραίτητη και ανάλογη για τον άλλο διοικητικό, 
στατιστικό, επιστημονικό ή ιστορικό σκοπό και να προ-
βλέπονται οι αναγκαίες κάθε φορά διασφαλίσεις όπως 
π.χ. η ανωνυμοποίηση των δεδομένων. 

Επίσης, η περαιτέρω χρήση πρέπει να λαμβάνει υπό-
ψη την αρχή 5.2.i της Σύστασης R (87) 15 της επιτροπής 
υπουργών του συμβουλίου της Ευρώπης της 17ης Σε-
πτεμβρίου 1987 για τη ρύθμιση της χρήσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του 
παρόντος άρθρου και των άρθρων 23 και 24, μόνο οι 
οριζόμενες κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές έχουν το 
δικαίωμα χρησιμοποίησης των δεδομένων που έχουν 
ληφθεί από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών για 
την επίτευξη του σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 
13. 

3. Δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό 
Σύστημα Πληροφοριών μπορεί έπειτα από προηγού-
μενη άδεια του κράτους μέλους που τα καταχώρισε στο 
σύστημα και υπό τους όρους που επιβάλλει το εν λόγω 
κράτος, να διαβιβάζονται για χρήση και άλλων εθνικών 
αρχών πλην εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, τρίτων χωρών και διεθνών ή 
περιφερειακών οργανισμών. Οι όροι που διέπουν τη δι-
αβίβαση ή την παροχή σε υπηρεσίες εκτός της ελληνικής 
επικράτειας των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο 
σύστημα και τα ειδικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων 
αυτών, ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2472/1997.

Άρθρο 21

(Άρθρο 9 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα κατά την καταχώριση και χρήση των 
δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών.

Η καταχώριση δεδομένων στο Τελωνειακό Σύστημα 
Πληροφοριών και η χρήση των δεδομένων που λαμ-
βάνονται από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης και κάθε ενέργειας παρατήρησης 
και αναφοράς, διακριτικής παρακολούθησης, ειδικών 
ελέγχων, στρατηγικής ή επιχειρησιακής ανάλυσης που 
προτείνεται από το παρέχον κράτος - μέλος, διέπονται 
από το ν. 2472/1997.

Άρθρο 22

Ορισμός αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής

(Άρθρο 10 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Η Τελωνειακή Αρχή που είναι αρμόδια σε εθνικό επίπε-
δο όσον αφορά το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών 
είναι η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων 
και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Άρθρο 23

Συνεργασία της Europol με την Ελληνική

Δημοκρατία για πληροφορίες που

καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα

Πληροφοριών (Άρθρο 11 παράγραφοι 2,3 και 4 

της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Όταν κατά την έρευνα της Europol εντοπίζεται 
σύμπτωση μεταξύ πληροφορίας που επεξεργάζεται η 
Europol και καταχώρισης στο Τελωνειακό Σύστημα Πλη-
ροφοριών, η Europol ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
αρχή που προέβη στην καταχώριση, διά των διαύλων 
που ορίζει η απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυ-
νομικής υπηρεσίας (Europol).

2. Για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται 
έπειτα από έρευνα της Europol στο Τελωνειακό Σύστημα 
Πληροφοριών απαιτείται η συγκατάθεση της αρμόδιας 
κατά το άρθρο 19 αρχής που καταχώρισε τις πληροφο-
ρίες στο σύστημα. Εάν επιτραπεί η χρήση των πληρο-
φοριών αυτών, η επεξεργασία τους ρυθμίζεται από την 
απόφαση 2009/371/ΔΕΥ. Η Europol μπορεί να διαβιβάζει 
τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα κράτη και τρίτους ορ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7642 Τεύχος Α’ 141/03.08.2016

γανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση της αρμόδιας κατά 
το άρθρο 19 αρχής που καταχώρισε τις πληροφορίες.

3. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές παρέχουν 
περισσότερες πληροφορίες στην Europol, ύστερα από 
αίτημά της, σύμφωνα με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.

Άρθρο 24

Συνεργασία της Eurojust με την Ελληνική

Δημοκρατία για πληροφορίες που

καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα

Πληροφοριών

(Άρθρο 12 παρ. 2 της απόφασης 2009/917/

ΔΕΥ)

Όταν, κατά την έρευνα από εθνικό μέλος της Eurojust, 
αναπληρωτή του, βοηθό του ή ειδικά εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, εντοπίζεται σύμπτωση μεταξύ πληροφορί-
ας που επεξεργάζεται η Eurojust και καταχώρισης στο 
Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, το εν λόγω μέλος 
ενημερώνει την κατά το άρθρο 19 αρμόδια αρχή. Οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την έρευνα αυτή 
μπορεί να διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες και τρίτους 
οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση της κατά το άρ-
θρο 19 αρμόδιας αρχής που τις καταχώρισε.

Άρθρο 25

Τροποποίηση δεδομένων

(Άρθρο 13 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Μόνο οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές έχουν το 
δικαίωμα να τροποποιούν, συμπληρώνουν, διορθώνουν 
ή διαγράφουν τα δεδομένα τα οποία έχουν εισαγάγει στο 
Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών.

2. Αν οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές διαπιστώ-
σουν ή πληροφορηθούν ότι τα δεδομένα που κατα-
χώρισαν είναι ανακριβή ή ότι καταχωρίστηκαν ή δια-
τηρήθηκαν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης, 
τροποποιούν, συμπληρώνουν, διορθώνουν ή διαγρά-
φουν τα δεδομένα, και ενημερώνουν σχετικά τα άλλα 
κράτη - μέλη, την Europol και την Eurojust.

3. Αν οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές, έχουν απο-
δεικτικά στοιχεία ότι κάποιο δεδομένο είναι ανακριβές 
ή ότι καταχωρίστηκε ή φυλάσσεται στο τελωνειακό 
σύστημα πληροφοριών κατά παράβαση της παρούσας 
απόφασης, ενημερώνουν το παρέχον κράτος - μέλος το 
συντομότερο δυνατόν. Το τελευταίο ελέγχει τα εν λόγω 
δεδομένα και, αν είναι απαραίτητο, τα διορθώνει ή τα 
διαγράφει χωρίς καθυστέρηση. Εν συνεχεία το παρέχον 
κράτος - μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη - μέλη, την 
Europol και τη Eurojust για κάθε διόρθωση ή διαγραφή 
που πραγματοποίησε.

4. Αν, κατά την καταχώριση δεδομένων στο Τελωνεια-
κό Σύστημα Πληροφοριών, οι αρμόδιες κατά το άρθρο 
19 αρχές διαπιστώσουν ότι η αναφορά άλλου κράτους - 
μέλους έρχεται σε αντίθεση με μια προηγούμενη αναφο-
ρά ως προς το περιεχόμενο ή την προτεινόμενη ενέργεια, 
ενημερώνουν αμέσως το κράτος - μέλος που υπέβαλε 
την προηγούμενη αναφορά. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 
19 αρχές και το άλλο κράτος - μέλος επιχειρούν στη συ-
νέχεια να επιλύσουν το ζήτημα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
ισχύει η πρώτη αναφορά ενώ τα σημεία εκείνα της νέας 

αναφοράς που δεν έρχονται σε αντίθεση με την πρώτη 
αναφορά καταχωρίζονται στο σύστημα.

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, όταν, 
σε ένα κράτος - μέλος, ένα δικαστήριο ή άλλη αρμό-
δια αρχή λάβει τελεσίδικη απόφαση για τροποποίηση, 
συμπλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων του 
Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, τα κράτη - μέλη 
αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να εκτελέσουν 
την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ 
των αποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων αρμοδίων αρχών 
διαφορετικών κρατών - μελών, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 33 σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή, το κράτος - 
μέλος που εισήγαγε τα εν λόγω δεδομένα τα διαγράφει 
από το σύστημα.

Άρθρο 26

Διατήρηση δεδομένων

(Άρθρο 14 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Δεδομένα που εισήχθησαν στο Τελωνειακό Σύστημα 
Πληροφοριών φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστη-
μα που θεωρείται απαραίτητο από τις αρμόδιες κατά το 
άρθρο 19 αρχές για την επίτευξη του επιχειρησιακού 
σκοπού της καταχώρισης. Η ανάγκη διατήρησης επα-
νεξετάζεται, τουλάχιστον ετησίως.

2. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές μπορούν, εντός 
της περιόδου επανεξέτασης να αποφασίσουν να διατη-
ρήσουν τα δεδομένα μέχρι την επόμενη επανεξέταση 
αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς 
για τους οποίους εισήχθησαν. Με την επιφύλαξη τoυ άρ-
θρου 33, αν δεν αποφασισθεί διατήρηση, τα δεδομένα 
αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο μέρος εκείνο του 
Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών όπου υπάρχει 
περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών πληροφορεί 
αυτομάτως τις αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές για 
προγραμματισμένη μεταφορά δεδομένων του τελωνει-
ακού συστήματος πληροφοριών βάσει της παραγράφου 
2, με προειδοποίηση ενός μηνός.

4. Τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να 
φυλάσσονται για ένα (1) έτος εντός του Τελωνειακού 
Συστήματος Πληροφοριών. Πρόσβαση σε αυτά έχει η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
του ν. 2472/1997. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα δύναται να συμβουλεύεται τα δεδομένα μόνο χάριν 
ελέγχου της ακρίβειας και της νομιμότητάς τους, κατόπιν 
δε τούτου πρέπει να διαγράφονται.

Άρθρο 27

Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών 

Ερευνών

(Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 3 και 4 της

απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών περιλαμβά-
νει πέραν των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 
15, και τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
σε ειδική βάση δεδομένων ονομαζόμενη εφεξής «Αρχείο 
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Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». Με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 28 
έως 31, όλες οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρ-
μόζονται και στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευ-
νών. Δεν εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 
του άρθρου 32. 

2. Ως σοβαρές παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, 
νοούνται μόνον παραβάσεις που τιμωρούνται:

α) με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευ-
θερίας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών ή

β) με πρόστιμο τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ.

3. Εάν οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές, στις πε-
ριπτώσεις που συμβουλεύονται το αρχείο φακέλων 
ερευνών, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για 
τον αποθηκευμένο φάκελο ερευνών σχετικά με πρόσω-
πο ή επιχείρηση, ζητούν τη συνδρομή του παρέχοντος 
κράτους - μέλους, βάσει των ισχυουσών νομοθετικών 
πράξεων περί αμοιβαίας συνδρομής.

Άρθρο 28

Λειτουργία και Χρήση του Αρχείου Φακέλων

Τελωνειακών Ερευνών

(Άρθρο 16 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Δεδομένα από τους φακέλους ερευνών θα κατα-
χωρίζονται στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών 
μόνον για τους στόχους της παραγράφου 2 του άρθρου 
13. Τα δεδομένα αυτά θα αφορούν μόνον τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

α) πρόσωπο ή επιχείρηση για τα οποία διεξάγεται ή 
διεξήχθη έρευνα από τις αρμόδιες κατά το άρθρο 19 
αρχές και:

αβ) για το οποίο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, υπάρ-
χουν υπόνοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συμμετέχει 
ή έχει συμμετάσχει στην τέλεση σοβαρής παράβασης 
των εθνικών νόμων, ή

αγ) για το οποίο υπάρχει αναφορά σχετικά με μία εκ 
των παραβάσεων αυτών, ή

αδ) στο οποίο επεβλήθη διοικητική ή δικαστική κύ-
ρωση για μία εκ των παραβάσεων αυτών,

β) τον τομέα που καλύπτει ο φάκελος ερευνών,
γ) το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια και τα στοιχεία 

των εκπροσώπων της κατά το άρθρο 19 αρμόδιας αρ-
χής που χειρίζεται τον φάκελο μαζί με τον αριθμό του 
φακέλου.

Τα δεδομένα των σημείων α΄, β΄ και γ΄ καταχωρίζονται 
σε αρχείο χωριστά για κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση. Δι-
ασυνδέσεις αρχείων δεν επιτρέπονται.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄ περιορίζονται στα 
ακόλουθα:

α) για τα πρόσωπα: επώνυμο, γένος, όνομα(-τα), προ-
ηγούμενα επώνυμα και ψευδώνυμα, ημερομηνία και 
τόπος γεννήσεως, ιθαγένεια και φύλο,

β) για τις επιχειρήσεις: επωνυμία, επωνυμία που χρησι-
μοποιεί η επιχείρηση στις εμπορικές της δραστηριότη-
τες, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθ-
μός μητρώου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

3. Τα δεδομένα καταχωρίζονται για περιορισμένο χρό-
νο, σύμφωνα με το άρθρο 31.

Άρθρο 29

(Άρθρο 17 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές δεν υποχρεούνται 
να εισαγάγουν καταχωρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 
σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση εφόσον και όταν η ει-
σαγωγή τους θα μπορούσε να βλάψει τη δημόσια τάξη ή 
άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως αν με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται άμεση και σοβαρή απειλή κατά της δημό-
σιας ασφάλειας ή κατά της δημόσιας ασφάλειας άλλου 
κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ή σε περίπτωση που 
δημιουργείται κίνδυνος για ουσιώδη συμφέροντα ίσης 
σημασίας ή σε περίπτωση που τέτοιες καταχωρίσεις βλά-
πτουν σοβαρά τα ατομικά δικαιώματα ή θα μπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο μια διεξαγόμενη έρευνα.

Άρθρο 30

(Άρθρο 18 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. H καταχώριση δεδομένων στο Αρχείο Φακέλων Τε-
λωνειακών Ερευνών και η χρήση των δεδομένων αυτών 
γίνεται μόνο από τις κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές 

2. Κάθε χρήση στοιχείων από το Αρχείο Φακέλων Τε-
λωνειακών Ερευνών πρέπει να καλύπτει τα εξής δεδο-
μένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) για τα πρόσωπα: όνομα ή/και επώνυμο ή/και γένος 
ή/και προηγούμενα επώνυμα ή/και ψευδώνυμα ή/και 
ημερομηνία γεννήσεως,

β) για τις επιχειρήσεις: εμπορική επωνυμία ή/και επω-
νυμία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στις εμπορικές της 
δραστηριότητες ή/και διεύθυνση ή/και αριθμό φορολο-
γικού μητρώου ή/και αριθμό μητρώου για τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.

Άρθρο 31

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων στο

Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών

( Άρθρο 19 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Όταν τα δεδομένα καταχωρίζονται από τις αρμό-
διες κατά το άρθρο 19 αρχές ο χρόνος διατήρησης των 
δεδομένων καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρ-
μόδια αρχή που έκανε την καταχώριση με κριτήριο την 
επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 

2. Ωστόσο, τα ακόλουθα χρονικά όρια, από την ημε-
ρομηνία εισαγωγής των δεδομένων στο φάκελο, δεν 
υπερβαίνονται σε καμία περίπτωση: 

α) Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σχετικά με 
φακέλους διεξαγομένων ερευνών δεν υπερβαίνει τα τρία 
(3) έτη εάν στο διάστημα αυτό δεν έχει διαπιστωθεί κα-
μία παράβαση. Τα δεδομένα διαγράφονται πριν τη λήξη 
της τριετούς περιόδου εφόσον πέρασαν δώδεκα (12) 
μήνες από την τελευταία έρευνα.

β) Τα δεδομένα σχετικά με φακέλους ερευνών, οι 
οποίες οδήγησαν στη διαπίστωση παράβασης, αλλά δεν 
έχουν ακόμη καταλήξει σε καταδικαστική απόφαση ή 
στην απαγγελία διοικητικής κύρωσης, δεν φυλάσσονται 
για περίοδο άνω των έξι (6) ετών.

γ) Τα δεδομένα σχετικά με φακέλους ερευνών, οι οποί-
ες οδήγησαν σε καταδικαστική απόφαση ή σε πρόστιμο, 
δεν φυλάσσονται για περίοδο άνω των δέκα (10) ετών.
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3. Σε όλα τα στάδια ενός φακέλου έρευνας, όπως ανα-
φέρονται στα ανωτέρω α΄, β΄ και γ΄ εδάφια της πρώτης 
παραγράφου, αφ’ ης στιγμής, κατά τις ισχύουσες νομο-
θετικές και διοικητικές διατάξεις του καταχωρίζοντος 
κράτους μέλους, ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση εντός 
του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 28 απαλλάσσεται 
από τις κατηγορίες, τα δεδομένα του προσώπου ή της 
επιχείρησης διαγράφονται αμέσως. 

4. Τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από το Αρχείο 
Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών αμέσως μόλις σημειω-
θεί υπέρβαση των μέγιστων διαστημάτων φύλαξης των 
δεδομένων που ορίζει η παράγραφος 1. 

Άρθρο 32

Προστασία Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

(Άρθρο 21 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 

της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Τα δεδομένα μπορεί να αντιγραφούν μόνο για τε-
χνικούς σκοπούς όταν η αντιγραφή είναι αναγκαία για 
άμεση έρευνα από τις κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 
20 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται 
από άλλα κράτη - μέλη δεν μπορεί να αντιγράφονται από 
το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών σε άλλα εθνικά 
αρχεία με εξαίρεση την αντιγραφή τους στα συστήμα-
τα διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται για να 
κατευθύνουν τους τελωνειακούς ελέγχους σε εθνικό 
επίπεδο ή σε σύστημα επιχειρησιακής ανάλυσης που 
χρησιμοποιούνται για το συντονισμό των ενεργειών. Οι 
αντιγραφές αυτές μπορούν να γίνουν στο βαθμό που 
απαιτείται για ειδικές περιπτώσεις ή έρευνες. 

3. Το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της Διεύθυνσης Στρα-
τηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι η 
αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του συστήματος 
ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιείται για να κατευ-
θύνει τους τελωνειακούς ελέγχους. Οι αναλυτές του Τμή-
ματος Ανάλυσης Κινδύνου έχουν το δικαίωμα να αντι-
γράφουν και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν καταχωρισθεί στο Τελωνειακό 
Σύστημα Πληροφοριών στις περιπτώσεις που προβλέ-
πονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αντιγρά-
φονται από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών απο-
θηκεύονται μόνο για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο 
από τους αναλυτές του Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου 
για την αξιολόγηση των παραμέτρων επικινδυνότητας. 
Η ανάγκη αποθήκευσής τους επανεξετάζεται τουλάχι-
στον μία φορά το χρόνο. Η περίοδος αποθήκευσης δεν 
υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για τη συνέχιση της 
επιχειρησιακής ανάλυσης διαγράφονται αμέσως ή τους 
αφαιρούνται τα αναγνωριστικά στοιχεία.

Άρθρο 33

(Άρθρο 23 απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να εγείρει αγωγή ή αναλόγως 
της περίπτωσης να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή 
αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, σχετικά με 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί 
στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και το αφορούν 
προκειμένου να:

α) διορθώσει ή διαγράψει ανακριβή δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα,

β) διορθώσει ή διαγράψει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί στο Τε-
λωνειακό Σύστημα Πληροφοριών κατά παράβαση του 
παρόντος,

γ) επιτύχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα, 

δ) κλειδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
ε) λάβει αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 37. 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37, 

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναλαμβάνουν αμοιβαία 
την υποχρέωση να εκτελούν τις τελεσίδικες αποφάσεις 
δικαστηρίου, ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1.

Άρθρο 34

(Άρθρο 24 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή υπεύθυνη για την προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία διενεργεί ανεξάρτητο έλεγχο αυτού του είδους 
των δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο Τελωνει-
ακό Σύστημα Πληροφοριών είναι η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ν. 2472/1997. 

Άρθρο 35

Ασφάλεια του Τελωνειακού

Συστήματος Πληροφοριών

(Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2

της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ) 

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 19 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα 
ασφαλείας όσον αφορά τα τερματικά του Τελωνειακού 
Συστήματος Πληροφοριών που λειτουργούν στη χώρα. 

2. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19, λαμ-
βάνουν μέτρα ώστε:

α) να εμποδίζουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να 
έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιού-
νται για την επεξεργασία των δεδομένων,

β) να εμποδίζουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τροπο-
ποίηση ή αφαίρεση δεδομένων και υποθεμάτων τους 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

γ) να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή 
δεδομένων και κάθε μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, 
τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων,

δ) να εμποδίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα του 
τελωνειακού συστήματος πληροφοριών από μη εξου-
σιοδοτημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδο-
μένων,

ε) να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη χρήση του 
τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, τα εξουσιο-
δοτημένα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε 
δεδομένα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα,

στ) να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται και να 
βεβαιώνεται σε ποιες αρχές δύνανται να μεταβιβάζονται 
τα δεδομένα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων,
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ζ) να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται και να βε-
βαιώνεται εκ των υστέρων ποια δεδομένα εισήχθησαν 
στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, πότε εισήχθη-
σαν και από ποιον, και να ελέγχεται η διακίνηση των 
δεδομένων αυτών,

η) να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, 
αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων 
κατά τη διάρκεια της διαβίβασής των και της μεταφοράς 
των σχετικών υποθεμάτων.

Άρθρο 36

(Άρθρο 29 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Η εθνική τελωνειακή αρχή του άρθρου 22 είναι υπεύ-
θυνη για τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο 
άρθρο 35, όσον αφορά τα τερματικά που είναι εγκατε-
στημένα στην ελληνική επικράτεια, τις λειτουργίες επα-
νεξέτασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 26 και στο άρθρο 31 και την ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 37

Ευθύνες και υποχρεώσεις

(Άρθρο 30 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Οι κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό 
Σύστημα Πληροφοριών είναι ακριβή, επικαιροποιημέ-
να, πλήρη, αξιόπιστα, έχουν καταχωρισθεί νομίμως, η 
επεξεργασία τους γίνεται για το σκοπό για τον οποίον 
συλλέχθηκαν και δεν είναι υπερβολική σε σχέση με το 
σκοπό αυτόν. 

2. Το ελληνικό δημόσιο υπέχει ευθύνη σύμφωνα με 
τους ορισμούς του ν. 2472/1997, καθώς και τις γενικές 
αστικές διατάξεις για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε 
πρόσωπο εξαιτίας της χρήσης του Τελωνειακού Συστή-
ματος Πληροφοριών ή της καταχώρισης ανακριβών δε-
δομένων ή της καταχώρισης και φύλαξης δεδομένων 
κατά παράνομο τρόπο. 

3. Εάν κράτος - μέλος παραλήπτης καταβάλει αποζη-
μίωση για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση ανακρι-
βών δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο Τελωνεια-
κό Σύστημα Πληροφοριών από άλλο κράτος - μέλος, το 
τελευταίο επιστρέφει στο κράτος - μέλος παραλήπτη το 
ποσό που έχει καταβάλει ως αποζημίωση, λαμβάνοντας 
υπόψη τα τυχόν σφάλματα που οφείλονται στο κράτος - 
μέλος παραλήπτη.

Άρθρο 38

(Άρθρο 32 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των 
αρχών των κρατών-μελών.

Άρθρο 39

Τελικές διατάξεις

(Άρθρο 34 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Ο ν. 2706/1999 (Α΄ 77), με τον οποίο κυρώθηκε: 
α) η Σύμβαση βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση της πληρο-
φορικής στον τελωνειακό τομέα που υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 1995, 

β) η συμφωνία για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμ-
βασης αυτής μεταξύ ορισμένων κρατών - μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 
26 Ιουλίου 1995, 

γ) το πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της Σύμ-
βασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό 
τομέα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
με προδικαστικές αποφάσεις και οι δηλώσεις που επισυ-
νάπτονται σε αυτό που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 
29 Νοεμβρίου 1996, o ν. 2908/2001 (Α΄ 89), με τον οποίο 
κυρώθηκε το πρωτόκολλο που καταρτίστηκε με πράξη 
του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999, με βάση το 
άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχε-
τικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά 
με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 
καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού κατα-
χώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση, καθώς 
και ο ν. 3675/2008 (Α΄137) με τον οποίο κυρώθηκε το 
πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 34 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου 2003 και το οποίο τροποποιεί 
τη Σύμβαση για τη χρήση της πληροφορικής στον τε-
λωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου 
φακέλων τελωνειακών ερευνών, καταργούνται από την 
ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-

σίας

(ν. 4174/2013)

1.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής 
από τα όργανα στα οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότη-
τες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από 
τον Γενικό Γραμματέα, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα 
αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των 
δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου».

β. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«2. Οι αποφάσεις για μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανά-
θεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί 
να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το όργανο 
που τις εξέδωσε».
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2.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4174/2013, οι λέξεις «εντός δέκα (10) ημερών» αντι-
καθίστανται με τις λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών».

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 
του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομι-
κά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που 
δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του 
δεν υπόκειται σε προθεσμία».

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις 
«του προηγούμενου εδαφίου» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «των προηγούμενων εδαφίων». 

 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του 
ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «και ιδρύματα πληρωμών» 
προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και με φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης».

4.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) άλλους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, 
μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους».

β. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις στον «τομέα της φορολο-
γίας» προστίθενται οι λέξεις «, τα άρθρα 295-319 του 
ν. 4072/2012 (Α΄86) με τα οποία ενσωματώθηκαν οι δι-
ατάξεις της οδηγίας 2010/24/ΕΕ σχετικά με την αμοιβαία 
συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με 
φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα».

γ. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε 
ανιόντες και κατιόντες, για τον καθορισμό διατροφής 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που 
αναγράφονται ρητά σε αυτήν,».

δ. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προσδι-
ορίζεται η εφαρμογή του πλαισίου και των πολιτικών 
ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση 
του φορολογικού απορρήτου: α) από τα πρόσωπα του 
πρώτου εδαφίου και της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1, β) από τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων, πλην 
της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1, το σύστημα κατα-
χώρισης και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων 
στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός 
της φορολογικής διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

 5. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται 
άρθρο 17Α ως εξής:

«Άρθρο 17Α
Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού 
απορρήτου

1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και 
πληροφοριών που τηρούνται στη φορολογική διοί-
κηση από τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-

λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) συνιστά σε κάθε 
περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβα-
σης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης 
εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή 
της οριστικής παύσης κατά τις περιπτώσεις γ΄και η΄της 
παρ. 1 του άρθρου 107 και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 
του Κώδικα αυτού.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων επιβάλλεται στα πρόσωπα των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το απόρρητο 
και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες 
που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση και περιήλθαν 
σε γνώση τους, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα 
της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.

Το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται εάν το πρόσωπο, 
σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε με αμετά-
κλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε 
με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των 
πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την 
αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώ-
ματος.

3. Η μη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό 
ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες 
διαχειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονομικών, τιμω-
ρείται με πρόστιμο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εται-
ρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων.

4. Για την επιβολή των κυρώσεων των προηγούμενων 
παραγράφων απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του 
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται.

5. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από 
το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του 
αρχικού επιβληθέντος.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρ-
μογή του παρόντος άρθρου».

6.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περί-
πτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελλη-
νικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα 
Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 
φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία».

β. Η προηγούμενη περίπτωση εφαρμόζεται για φακέ-
λους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές 
φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και 
μετά.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθο-
δος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοι-
χων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη 
διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), 
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καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκ-
μηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες».

8.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 
του ν. 4174/2013 οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120) ημερών» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαοκτώ (18) μηνών». 

β. Στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζε-
ται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης 
του πρώτου εδαφίου και μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από 
την υποβολή της αίτησης». 

9.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορο-
λογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις χρηματο-
οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα 
που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα 
και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της ή με βάση τα 
βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από 
τον φορολογούμενο, κατόπιν σχετικού εγγράφου της 
φορολογικής διοίκησης».

β. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί 

με απόφασή του να ορίζει ειδικό τρόπο διενέργειας των 
ελέγχων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για 
ορισμένες ή και για όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων, 
ανάλογα και με το αντικείμενο δραστηριότητας και το 
ύψος των οικονομικών δεδομένων, διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα».

10. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4174/2013 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλε-
κτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα 
πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδι-
κότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει 
κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής 
διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης 
και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέ-
ωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες 
προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την 
αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, 
εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η 
φορολογική διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλε-
κτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη 
μορφή».

11.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 
του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επι-
τρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και 
ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δι-
καστικού λειτουργού».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου οι 
λέξεις «τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φο-
ρολογικής οφειλής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «από 
τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαί-
νει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού 
ελέγχου».

12. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν. 4174/2013 οι λέξεις «τα αποτελέσματα του φορολο-
γικού ελέγχου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σημείωμα 
διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού 
ελέγχου».

13. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 προστίθεται πα-
ράγραφος 9 ως εξής:

«9. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι αρχηγοί 
των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρ-
χών για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος 
κράτους αντίστοιχα».

 14.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 
προστίθενται περιπτώσεις ι΄, ια΄ και ιβ΄ ως εξής: 

«ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιον-
δήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλε-
κτρονικών μηχανισμών, 

ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολο-
γικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με 
εγκεκριμένες προδιαγραφές,

ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρω-
μένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη 
χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης 
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)».

β. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται 
περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής: 

«στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, 
για παραβάσεις των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παρα-
γράφου 1,

ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 
20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι΄ 
της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης εί-
ναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού 
μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος 
της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τε-
χνικής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε 
περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχεί-
ρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και 
υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα». 

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρ-
μόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 
1.1.2016 και εφεξής. 

15. Το άρθρο 54Β του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοι-
χείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή 
δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε 
μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των 
προστίμων, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως 
αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομέ-
νη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης 
των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το 
οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
για τους υπόχρεους του έτους αυτού».

16. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
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 «Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται 
σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους 
εξωτερικού».

17. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 41

Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

1.α. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4308/2014 (Α΄ 251) η φράση «του ιδιωτικού τομέα» 
διαγράφεται. 

β. H περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντι-
καθίσταται ως εξής:

«δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.δ. 
1123/1980 (Α΄ 283)».

γ. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται 
περίπτωση ε’ ως εξής:

«ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση 
εφαρμογής του Π.δ. 1123/1980». 

δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρ-
θρου καταργείται.

ε. Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρε-
ώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απει-
κόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. 
Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όταν 
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2, εφαρμόζουν 
μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, πλην 
των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 
3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων».

στ. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του ίδιου άρθρου οι 
λέξεις «στα αποτελέσματα της περιόδου» διαγράφονται.

2. Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 καταρ-
γείται. 

3. Στο άρθρο 3 του ν. 4308/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 13 ως εξής:

«13. Οι οντότητες που βάσει του παρόντος μπορεί να 
χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα αλλά 
από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού 
χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρε-
ούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήματος». 

4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 13 του ν. 4308/2014 προστίθεται η φράση 
«και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η 
παράδοση».

β. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 μετά 
τις λέξεις «Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής» και 
πριν τη λέξη «υπηρεσίας» προστίθεται η λέξη «αγαθών,». 

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 η ανα-
φορά «(α) έως (στ)» γίνεται «(α) έως (ε)». 

6.α. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 
4308/2014 καταργείται. 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 οι λέξεις «τις 
παραγράφους 4, 6 και 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«την παρ. 7». 

γ. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 37 διαγράφονται 
οι λέξεις «και οι μικρές».

Άρθρο 42

Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 

για τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του 
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 9
Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το δημόσιο και τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης

1. Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δη-
μοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή 
προς το Δημόσιο ή και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νο-
μική οντότητα το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Η ενημέρωση των 
οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παρούσας 
παραγράφου διενεργείται με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 2472/1997 (Α΄ 50) ή και με την αποστολή, τουλάχιστον 
οκτώ (8) ημέρες πριν τη δημοσιοποίηση, ηλεκτρονικής 
ειδοποίησης στην τελευταία δηλωθείσα, στη φορολο-
γική διοίκηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των οφειλετών, με την οποία αυτοί καλούνται να εκπλη-
ρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 
εξαιρούνται:

α) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκό-
λυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
εφόσον τηρούνται οι όροι τους και για όσο χρόνο διαρκεί 
η διευκόλυνση ή η ρύθμιση,

β) οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή 
καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, 
πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,

γ) οι οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες 
είσπραξης,

δ) οι οφειλές αποβιωσάντων οφειλετών,
ε) οι οφειλές ανηλίκων οφειλετών και
στ) οι οφειλές του Δημοσίου και των νομικών προσώ-

πων δημοσίου δικαίου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-

δων μπορούν να ορίζονται και άλλες οφειλές οι οποίες 
εξαιρούνται από τη δημοσιοποίηση.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, 
οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δημο-
σιοποίησης στο διαδίκτυο, η διαδικασία αποστολής της 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, τα δεδομένα που δημοσιο-
ποιούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις άρσης ή 
διόρθωσης της δημοσιοποίησης, τα αρμόδια όργανα για 
τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, 
τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ειδικό θέμα, λαμβανομέ-
νων υπόψη των διατάξεων του ν. 2472/1997. Με όμοια 
απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ποσό του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ».

Άρθρο 43

Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 
4171/1961 (Α΄93), που προστέθηκε με το άρθρο 20 του 
ν. 4332/2015 (Α΄76), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης τα λοιπά 
απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία ενημέρωσης 
που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου».

Άρθρο 44

Συμμετοχή της Ελλάδας στον

Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό

Φορολογικών Διοικήσεων (ΙΟΤΑ)

Εγκρίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 η συμμετοχή 
της Ελλάδας, ως πλήρους μέλους στον μη κερδοσκο-
πικό διακυβερνητικό Οργανισμό με την ονομασία «Εν-
δοευρωπαϊκός Οργανισμός Φορολογικών Διοικήσεων» 
(Intraeuropean Organisation of Tax Administrations - 
IOTA) που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1040837/12.4.2006 αίτηση, 
υπό μορφή επιστολής, του Υφυπουργού Οικονομικών 

και την υπ’ αριθμ. 100/26.5.2006 αποδοχή του ελληνι-
κού αιτήματος για ένταξη στον ως άνω Οργανισμό. Από 
την 1.1.2006 ενεργοποιείται η ισχύς των διατάξεων του 
καταστατικού του εν λόγω Οργανισμού σύμφωνα με το 
οποίο η Ελλάδα αποτελεί πλήρες μέλος του. 

Άρθρο 45

Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 του

ν. 4337/2015

α. Η προθεσμία που προβλέπεται από το πέμπτο 
εδάφιο των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129), παρατείνεται από τη λήξη της και 
μέχρι την 30.10.2016.

β. Για την καταβολή εξακολουθούν να ισχύουν τα προ-
βλεπόμενα από το τέταρτο εδάφιο των ως άνω παρα-
γράφων. Εξαιρετικά, για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί 
μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το πέμπτο εδάφιο 
των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 
(Α΄ 129) προθεσμίας και μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, η καταβολή γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ερ-
γασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 46

Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του

ν. 2948/2001

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα 
αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά 
και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδη-
γίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, 
ορίζονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης 
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, έως 
τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής 
τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, με βάση τον 
κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής: 
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β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της 
Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 

ανα χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, 

ως εξής:
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Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από 

το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση του 
α.ν. 89/1967 (Α΄132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό 
τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη-
γορίες: 535 ευρώ.

 Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής 

χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλ-
τικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, 
υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό 
του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης α΄.

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά 
αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγο-
ραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη 
κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον 
κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον τρίτο 
πίνακα της υποπερίπτωσης α΄.

Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές 
δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμη-
σης στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται 
των τελών κυκλοφορίας.

Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. 
και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλο-
γούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου 
αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου 
δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κα-
τηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

η) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτι-
κής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα 
επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με 
βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή 
αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου 
της πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/
ΕΟΧ, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική 
η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα 
τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, 
υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα 
αυτών. 

 ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που 
αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδι-
ωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των 
τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης 
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ.

ια) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που 
είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη διαγραφή 
τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, επαναταξινομούνται στη χώρα, ως 
ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους, νοείται η ημερο-
μηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας ή 
σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, πριν από τη διαγραφή τους. 

 Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
 α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινο-

μηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/
ΕΟΧ, έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.

β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από 
την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά 
χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή-
ματος, ως εξής:
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Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε 
ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις σχετικές 
διακρατικές συμβάσεις: 100 ευρώ.

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών: 10 ευρώ ανά 
ημέρα για τα αυτοκίνητα οχήματα και 3 ευρώ ανά ημέρα 
για τις μοτοσικλέτες. 

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
οχημάτων: α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ. β) Για λοιπά 
οχήματα: 150 ευρώ. 

ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων 
μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄152) 
αντικαθίσταται ως εξής:   

«2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρή-
σης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1929 κ.εκ., που 
έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε 
χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται 
των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρή-
σης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1929 κ.εκ., 
που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, έως την 31.10.2010, τα τέλη κυ-
κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των 
τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, 
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., που έχουν ταξι-
νομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη 
φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-
σης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, που 
έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, 
για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφο-
ρίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών 
των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού 
κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, 
τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι 
ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματα.

Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκί-
νητα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, που έχουν ταξι-
νομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη 
φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομού-
νται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/
ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημοσίας 
χρήσης οχήματα.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες δη-
μοσίας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1929 κ.εκ., 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμη-
σής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσ-
σονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες 
δημοσίας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1929 

κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης τα-
ξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, τα 
τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμι-
συ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδι-
ωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμη-
σής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσ-
σονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες 
ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ 
και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης 
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, 
τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 
60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. 

Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυ-
κλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημοσίας 
χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης 
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ-
ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.

Άρθρο 47

Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 

αγροτών

1. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών

1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολο-
γικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσω-
πο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία 
ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 
και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρό-
ντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν 
λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης 
αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές 
των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του 
φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές 
αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίη-
σαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο 
με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με 
την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό 
(6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊό-
ντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του 
Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμε-
νους στο φόρο. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής 
αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση επιστροφής.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει 
από τα οικεία νόμιμα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), 
με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η 
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παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση πε-
ριουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη 
κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με 
οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από 
τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των πα-
ραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς 
φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται 
για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματο-
ποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο κα-
θεστώς του παρόντος άρθρου ή προς μη υποκείμενα 
στο φόρο πρόσωπα. Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται 
ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα 
και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και 
την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που ανα-
γράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη 
για τον προσδιορισμό της αξίας του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 1. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 δεν εφαρμό-
ζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς 
του άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει και για τις διατάξεις 
των άρθρων 36 και 38, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που 
αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις 
υπηρεσιών.

5. Δεν υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου, 
αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες 
οι οποίοι:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν 
τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε 
τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστε-
ρα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά 
χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστη-
ριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν 
λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική 
νομοθεσία. 

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές 
αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν 
εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο 
κράτος - μέλος της Ε.Ε.. 

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημε-
ρομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των προϋπο-
θέσεων της ανωτέρω περίπτωσης. Για την ένταξη στο 
κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή 
μεταβολών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170). Αν η ένταξη στο 
κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται εντός του φορο-
λογικού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωμα επιστροφής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για πράξεις που 
πραγματοποιούνται κατά το χρόνο ένταξής τους στο 
καθεστώς του παρόντος άρθρου.

6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του πα-
ρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους 
στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβο-
λών στη φορολογική διοίκηση. 

H προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό 
καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού 
έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τρι-
ετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω 
δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρ-
κεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί 
πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρ-
ξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό 
καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1, ισχύει από την έναρξη του 
φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η 
μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την 
υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. 

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό κα-
θεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με 
υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκη-
ση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των 
περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 5. 

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενερ-
γούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάτα-
ξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία 
περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι 
καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής 
παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμά-
κων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή 
φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η 
πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
απογράφονται σε τιμές κόστους. 

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρού-
νται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης 
του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάτα-
ξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ’ αποκοπή φόρο, αν 
γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του παρόντος 
άρθρου στο κανονικό καθεστώς,

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη 
στο φόρο με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται με-
τάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς 
στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετα-
τασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί: 

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής 
παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που 
αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου 
διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθε-
στώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι 
μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν 
το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
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α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής 
παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που ανα-
λογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πεντα-
ετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 7 υποβάλλεται, μέσα σε δύο 
(2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει 
την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται 
ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των πιο πάνω παραγράφου 8, 9 και 10. 

Ο φόρος αυτός εκπίπτει με τη δήλωση ΦΠΑ του άρ-
θρου 38 της φορολογικής περιόδου κατά την οποία 
υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων. Για τους αγρότες 
που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδι-
κό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση για την 
απόδοση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που 
υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις ερ-
γασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό 
καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης.

Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς 
του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης 
- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο κα-
θεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον 
την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού 
έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για 
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών 
υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό 
έτος αυτό. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στο ειδικό καθε-
στώς αγροτών καταλαμβάνει και τους αγρότες που πραγ-
ματοποιούν αποκλειστικά τις πράξεις της παραγράφου 3.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί 
να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από 
τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή τον λήπτη 
των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ορίζονται:

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης – 
αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό 
θέμα για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρε-
πτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου 
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, καθώς 
και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης 
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της 
δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα 
με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν 
να ορίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως φορείς που 
μεσολαβούν στην υποβολή των δηλώσεων - αιτήσεων 
επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του 
φόρου».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 48

Τροποποίηση του άρθρου 167 του

ν. 4099/2012 

α. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), προστίθεται εδάφιο ως ακο-
λούθως:

«Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 
κτηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προσδι-
ορίστηκαν με την ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/ 30.10.2015 
(Β΄2347) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί 
να επανασυνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, με ημερομηνία λήξης 31.12.2016, με ιδιώτες που 
απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».

β. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται εντός δεκα-
πέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

γ. Δαπάνες από τις αυτοδικαίως παραταθείσες ατομι-
κές συμβάσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, για την 
εργασία που παρασχέθηκε δυνάμει των συμβάσεων αυ-
τών, για την καθαριότητα κτιρίων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων από 1.1.2016 μέχρι και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, μπορούν να πληρωθούν, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκ-
κλιση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων.

Άρθρο 49

Τροποποιήσεις του ν. 3427/2005 και του

ν. 4223/2013

1. Οι περιπτώσεις ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«ι) τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζου-
σας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται, 

ια) τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή κλη-
ρονομίας, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία, δι-
αχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο 
διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, 

ιβ) το σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική 
ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία,

ιγ) το μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό 
μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική 
του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η μεσεγγύη-
ση,».

2. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«γ) Ο κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολάζου-
σας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται. 

δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονο-
μίας για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία, διαχωρι-
σμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα 
τη διαχειρίζεται και τη διοικεί. 

ε) Ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, για την υπό 
μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική 
του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η μεσεγγύηση. 
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στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική 
ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία». 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προ-
στιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται πε-
ρίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε φιλανθρωπι-
κούς οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς και 
σε πρεσβείες κρατών με σκοπό να διατεθούν περαιτέρω 
άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδα-
φίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
7, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων».

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει την 
1.12.2015. 

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις του άρθρου 58Α

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή 
έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από 
το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, 
αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πε-
νήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμε-
νος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού 
συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περί-
πτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστε-
ρου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, 
εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, 
επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του 
φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο 
ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, 
των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φο-
ρολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού 
λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε 
περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τή-
ρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο 
πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από 
την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστι-
μο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα 
προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφο-
ράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, 
αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) 
ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπό-
χρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος 

και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που 
ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήματος».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που επιβάλλονται τα πρόστιμα για 
παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 για τις οποίες 
συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 
2 περί υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, 
τα πρόστιμα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιμο της 
παραγράφου 2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής προ-
στίμων για παραβάσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες 
συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 
2, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιμο του 50% και όχι 
το ελάχιστο πρόστιμο των διακοσίων πενήντα (250) ή 
πεντακοσίων (500) ευρώ ή το επιβληθέν σε επόμενους 
ελέγχους διπλάσιο ή τετραπλάσιο πρόστιμο για διάπρα-
ξη ιδίων παραβάσεων εντός πενταετίας».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ-
ουν από τις 25.7.2016.

Άρθρο 52

1. Στο άρθρο 36 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία λήψης απόφα-
σης, η ιεράρχηση κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγη-
ση των κρινόμενων των Συμβουλίων προσλήψεων — 
κρίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των 
Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών και Επιλογής Συντο-
νιστών Διευθυντών των υποπεριπτώσεων β΄ και δ΄ της 
περίπτωσης Θ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), 
όπως ισχύει, καθώς και των Συμβουλίων προσλήψεων-
κρίσεων και Επιλογής Διευθυντών του ΕΚΑΒ των περι-
πτώσεων Α΄ και Β΄ της παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 
2889/2001 (Α΄ 37), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
της με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 
129), ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 98 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) παρατείνεται για 
επτά (7) μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 1.6.2016 έως 
31.12.2016.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 66 
του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) παρατείνεται από τη λήξη της 
έως τις 31.12.2016.

4. Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθερα-
πευτών, πολυιατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερή-
σιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων για 
ΑΜΕΑ, ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/κλινικών 
χρονιών παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, 
μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνι-
τών, ιδιωτικών κλινικών, ΜΧΑ, ΜΤΝ και κέντρων αποκα-
τάστασης -αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν 
από τις 30.6.2016 και μετά, παρατείνονται από τη λήξη 
τους, ήτοι από 1.7.2016, μέχρι την υπογραφή των νέων 
συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ανωτέρω παρόχων. 
Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται 
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από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά 
που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

5. Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού, των υπηρε-
σιών των Δ.Υ.Πε. και των Φορέων Παροχής υπηρεσιών 
Υγείας εντός της αυτής Δ.Υ.Πε. ή/και μεταξύ διαφορε-
τικών Δ.Υ.Πε., που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 
30.6.2016 και μετά, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις
31.12. 2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

6. Η ισχύς των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 73 
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), στην παρ. 28 του άρθρου 66 του 
ν. 3984/2011 (Α΄150) και στο άρθρο 37 του ν. 4238/2014 
(Α΄ 38), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται από τη λήξη 
της έως τις 30.6.2016.

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων 
σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών, 
η οποία λήγει στις 30.9.2016, για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 
30.9.2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την 
προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋ-
πολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε.».

β. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017 η θητεία του επι-
κουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του 
ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), που υπηρετεί 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς Παροχής 
υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)».

Άρθρο 53

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 
(Α΄ 165), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθή-
ματα, καθώς, και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη 
σύνταξη, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 
παρακρατούνται με απόφαση της/του Προισταμένης/ου 
της αρμόδια, Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που 
θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόπο-
σες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου πο-
σού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό 
των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του 
ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος 
εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 
χιλίων (1 000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της 
μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 
πενήντα (50) ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου 
ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για 
οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του 
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοι-
πο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται τέσσερα νέα 
εδάφια ως εξής: 

«Σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου 
τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπρα-
ξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προ-
βλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) της πα-
ρούσας περίπτωσης ενεργείται μόνο από τον εργοδότη 
κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος 
στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον 
ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της 
κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βε-
βαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. Οι διατάξεις των δύο 
προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε περί-
πτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από 
κοινοπραξία ή εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν μόνο 
μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρείας. 
Επίσης, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τμήμα 
του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρεία μέλος της 
αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επι-
χειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας».

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισο-
δήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 
και μετά.

Άρθρο 55

Τροποποίηση του άρθρου 132

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)

Η παρ. 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«11. α) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα 
πάσης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μετα-
χειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές 
μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με 
δωρεά στο Δημόσιο - συμπεριλαμβανομένης της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του 
Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής - για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί 
αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.

β) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πά-
σης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μετα-
χειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές 
μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με 
δωρεά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
και Β΄ Βαθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, 
εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από το οι-
κείο όργανο ή Υπουργό, κατά περίπτωση.

γ) Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθε-
νοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή με-
ταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα 
με δωρεά στο Υπουργείο Υγείας, στα δημόσια νοσηλευ-
τικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. στις Δ.Υ.Πε. του Π.Ε.Δ.Υ. και στο Ε.Κ.Α.Β. για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί 
αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό».
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Άρθρο 56

Τροποποιήσεις των άρθρων 6A και 72

του ν. 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο

Φορολογικό Πιστοποιητικό

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 65Α 
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι 
εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 
(Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 
ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 
καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρή-
σεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το 
πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω 
εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο 
που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονο-
μικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολο-
γικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα».

2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για 
τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεού-
νται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του 
ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο».

3. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του 
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παρα-
βάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβά-
νεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν. 
4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 της παρ. 
2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρή-
σεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014».

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 τίθενται σε 
ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2016.

Άρθρο 57

Τροποποιήσεις της παρ. 2 τον άρθρου 61

του ν. 4342/2015

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του 
ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως 
εξής: 

«Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, που είναι 
αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς 
έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που 
προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 
26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), δεν υπέχουν πειθαρχική, 
αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέ-
σεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται 
προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν 
με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης 
του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που 
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013».

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4177/2013

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 
(Α΄ 173) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: 

«η΄ Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)».

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις της παρ. 6 του άρθρου 67

του ν. 4172/2013

Στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται 
από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 
31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, γίνεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα 
του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της πε-
ρίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και 
η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται 
μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την 
έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου».

Άρθρο 60

Τροποποιήσεις των άρθρων 121 και 123 του 

Εθνικού Τελωνειακοί Κώδικα (ν. 2960/2001)

1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέ-
πονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκί-
νητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας που θα κομιστούν στη χώρα μας από 
την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου 
μέχρι και 30.9.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, 
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλωτικά εισαγωγής 
ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοι-
χεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, 
εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του 
αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την 
ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων 
(Euro), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από 
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, 
με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν 
βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλώμενες φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις.

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που 
προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 
2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυ-
τοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 
του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το τέλος ταξινόμησης για 
αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον 
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως 
προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση 
ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), δεν 
αυξάνονται κατά 50% όπως προβλέπεται από την περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την 
προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιω-
θεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές 
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επιβαρύνσεις. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του 
τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα δια-
μορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 
του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που 
προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 
2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά 
αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 
64 του ν. 4342/2015 και το τέλος ταξινόμησης για αυτά 
δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον δεν 
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως 
προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση 
ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), δια-
μορφώνονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 4 του ιδίου άρθρου και η φορολογητέα αξία για 
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση 
αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

4. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 
2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυ-
κλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 
(E.E.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές της οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστε-
ρης.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%

Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 4%

Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7%

Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 11%

5. Η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5. Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, 
όπως αυτά προσδιορίζονται από την οδηγία 2007/46, 
όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 
692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του 
προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, 
όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης».

6. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του 
ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα 
ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 
(EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, 
υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%

Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 3%

Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 6%

Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 10%

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 
2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτο-
κινήτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και των βάσεων αυτών, 
καθώς και των περιπτώσεων ε΄ και η΄ της παραγράφου 1, 
η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική 
τιμή πώλησης προ φόρων».

8. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει 
μία ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.

9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 
6 και 7 αρχίζει από 1.6.2016.

10. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 61

1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω-
σης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ ’94) μεταφέρονται από την Ειδική 
Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από καταγραφή 
τους, με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομι-
κών. Η διαδικασία της μεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός 
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρ-
χείο γίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, 
εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κρι-
τηρίων είναι διαθέσιμα:

Α) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμε-
νου,

Β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
Δ) το αντικείμενο εργασιών,
Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του 

Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελε-
γκτή),

ΣΤ) το αντικείμενο ελέγχου,
Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική 

Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
Η) τις ελεγχόμενες χρήσεις,
Θ) τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγ-

γελία και τον αριθμό αυτής,
Κ) το στάδιο ελέγχου.
3. Με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της 

μεταφερόμενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσε-
ων συμπληρώνεται με το βαθμό της αξιολόγησης της 
σπουδαιότητάς τους.

4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσμευθέντα 
βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, μέσα αποθήκευσης δεδομέ-
νων και αντικείμενα, που σχετίζονται με τις υποθέσεις 
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της παραγράφου 2 μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται 
προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170), από το έτος 2017 και επόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπο-
ρούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των 
υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1 
του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως 
άνω υποθέσεων.

7. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου 
της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. 
Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τα όργανα της φο-
ρολογικής διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και 
ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς 
αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. 
Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπερι-
λαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς 
και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου 
του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή 
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση 
του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσί-
ου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, 
εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.

8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του 
Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμε-
νου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε 
άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ει-
σφορών για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 
της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.

Άρθρο 62

Ρυθμίσεις για τις επιλογές προϊσταμένων

οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94), προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως 
εξής:

«Κατά παρέκκλιση του Π.δ. 69/2016 (Α’ 127), για τις 
επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ ενι-
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα γίνουν έως 
τις 31.12.2016, ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό 
τομέα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) λαμβά-
νεται υπόψη από τα γνωμοδοτικά συμβούλια επιλογής 
προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων (β) «Ερ-
γασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης», 
ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς πλήρωση 
θέση, εφόσον: (α) έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής 
βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το 
χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, και (β) 
αποδεικνύεται με ένα τουλάχιστον από τα προβλεπό-

μενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.δ. 
69/2016 οικεία δικαιολογητικά».

Άρθρο 63

Τροποποιήσεις του άρθρου 31 του ν. 2778/1999

1. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 
του άρθρου 46 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«7. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών των εται-
ρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απαλλάσσεται από το φόρο 
εισοδήματος».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ-
ουν από 1.6.2016.

Άρθρο 64

Ρυθμίσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 
(Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για το έτος 2016, στη συνολική αξία του πρώ-
του εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαι-
ωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν 4223/2013 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέ-
χρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017».

Άρθρο 65

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στο πλαίσιο 
έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα 
οποία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψη-
φιακή Σύγκλιση 2007-2013, έχουν χαρακτηριστεί ως 
τμηματοποιημένα έργα (phasing) και υλοποιούνται με 
τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, παρατεί-
νονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των ως άνω 
τμηματοποιημένων έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 
της 31.12.2016.

Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσί-
ας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από 
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 66

1. Η παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
αντικαθίσταται ως άκολούθως:

« 4. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού και απαρτίζεται από 
έναν συνταξιούχο ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λει-
τουργό, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απα-
σχόλησης, με τον αναπληρωτή του και έξι (6) μέλη, ως 
ακολούθως:

α)’Εναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι., στο 
γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενερ-
γεία ή ομότιμο, με τον αναπληρωτή του.

β) Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, κατηγορίας ΠΕ, υποδεικνυόμενο 
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από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέ-
ματα εταιρειών, με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέ-
ματα αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με 
άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή 
του.

στ) Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του 
αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με τους ανα-
πληρωτές τους διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών με-
τέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κω-
λύονται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής 
μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπλη-
ρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με 
ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του 
τακτικού μέλους. Η θητεία κάθε αναπληρωτή είναι ίση 
με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού».

Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 272519/1999 (Α΄ 121) 
καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε 
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκό-
σμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, 
καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν πα-
γκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - 
γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του πα-
ρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το 
ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή 
απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ισχύει για τις 
διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές 
θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομι-
κής επιβράβευσης. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής 
προθεσμίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως 
άνω υπουργικής απόφασης (υπ΄ αριθμ. 14771/24.5.2000, 
Β’ 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και 
στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές 
διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρο-
νικό διάστημα 2010- 2011, καθώς και στον προπονητή 
του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανω-
τέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν 
υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφό-
σον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν 
να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο. 
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως αγωνίσμα-
τα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα νοούνται 

όσα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και 
της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και διεξάγονται σύμφωνα 
με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικα-
θίσταται, ως ακολούθως:

«6. α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ. Τίθεται σε ισχύ Κεντρικό Σύ-
στημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται 
υποχρεωτικά τα παρακάτω αναφερόμενα Επιμέρους 
Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε..

Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τη-
ρείται η κεντρική βάση δεδομένων του άρθρου αυτού, 
περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων στα 
οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκατα-
στάσεις, καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της κάρτας 
φιλάθλου του στοιχείου ε΄ της παραγράφου αυτής.

Κάθε Α.Α.Ε. οφείλει να εγκαθιδρύει και λειτουργεί 
Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες 
λειτουργίες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι: (α) κεντρική 
διαχείριση διάθεσης εισιτηρίων σε τερματικές συσκευές 
ή μέσω διαδικτύου, (β) διαχείριση αριθμημένων θέσεων 
με οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεά-
ματος, (γ) ηλεκτρονική διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων 
μέσω διαδικτύου και με αντίστοιχα μέσα πληρωμής (λ.χ. 
πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες κλπ), 
(δ) ευελιξία στον ορισμό τιμών εισιτηρίων, για την υλο-
ποίηση τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής προώθη-
σης του αθλητικού θεάματος, (ε) διαχείριση μελών, (στ) 
στατιστική πληροφόρηση στοιχείων πωλήσεων.

Τα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 
των Α.Α.Ε. είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κε-
ντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και σε αυτά 
καταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγορά-
ζουν εισιτήρια αγώνων.

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συ-
στημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και του 
Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται 
σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών 
προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την 
εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online 
διασύνδεσης, τα δεδομένα, μεταξύ των επιμέρους Συ-
στημάτων και του Κεντρικού, ανταλλάσσονται στην αμέ-
σως επόμενη περίοδο.

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. Για την εγκα-
τάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων του 
στοιχείου α’ της παραγράφου αυτής αποκλειστικά αρμό-
διες είναι οι οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώνων. Η 
πρόσβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης στο εν λόγω σύστημα γίνεται χωρίς 
κόστος και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαι-
τείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware).

Κατά τις δύο (2) πρώτες αγωνιστικές περιόδους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι κατά τις 
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αγωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018, η 
ως άνω αρμοδιότητα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές 
Super League και Ε.Σ.Α.Κ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, 
άνευ ανταλλάγματος, να διαθέτουν το σύστημα, τόσο 
στις Α.Α.Ε. μέλη αυτών, όσο και στις Α.Α.Ε. που συμμε-
τέχουν στους αγώνες του άρθρου αυτού, καθώς επίσης 
και στις ομοσπονδίες, για τις περιπτώσεις που αυτές δι-
οργανώνουν αγώνες του άρθρου αυτού.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί 
να παρατείνεται ή να ορίζεται για συγκεκριμένο χρόνο ή 
για αγωνιστικές περιόδους συγκεκριμένων ετών.

Από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και πάντως το 
αργότερο μέχρι τις 30.4.2017, με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, συστήνεται επιτροπή, απο-
τελούμενη από εκπροσώπους όλων των διοργανωτριών 
αρχών και των Ομοσπονδιών που οργανώνουν αγώνες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με 
αποφασιστική για κάθε σχετικό ζήτημα αρμοδιότητα.

Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., δια των διοικητικών 
συμβουλίων τους, έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, διατηρούν 
δε, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, την υποχρέωση να λαμ-
βάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων, 
απαγορευμένης απολύτως της χρήσης του συστήματος 
και των δεδομένων που παράγει για οποιουσδήποτε άλ-
λους, πέραν αυτών που ορίζονται στον παρόντα νόμο 
λόγους.

γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η κεντρική βάση δε-
δομένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται 
στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και πε-
ριλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των 
φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποίων 
είναι κάτοχοι.

Στην κεντρική βάση δεδομένων καταχωρίζονται, αμελ-
λητί, οι αρμοδίως και νομίμως επιβαλλόμενες κυρώσεις 
σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες 
απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους. 
Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται 
από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του 
Εθνικού Ποινικού Μητρώου του στοιχείου δ΄ της παρα-
γράφου αυτής και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των 
Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών.

Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρό-
νο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου 
διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της 
διοργανώτριας αρχής.

Στην κεντρική βάση δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση 
η Αστυνομική Αρχή, δια της χορήγησης στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς 
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προ-
μηθεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα 
οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδα-

φίου της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα και στην περί-
πτωση που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται 
περιστατικό βίας.

δ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Τα οικεία πειθαρχικά 
όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών ή των διοργα-
νωτριών αρχών, καθώς και οι οικείες γραμματείες των 
δικαστηρίων της χώρας, στην περίπτωση επιβολής στον 
οποιονδήποτε βαθμό κυρώσεων και παρεπόμενων ποι-
νών σε βάρος φυσικών προσώπων για αδικήματα βίας 
με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, διαβιβάζουν αμελλητί 
τα σχετικά στοιχεία στις κατά τόπους αρμόδιες αστυ-
νομικές αρχές, καθώς και στο ολοκληρωμένο πληρο-
φοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, που 
περιλαμβάνει ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με αρχείο 
παρεπόμενων ποινών, που δημιουργείται με προεδρικό 
διάταγμα έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, με το οποίο 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και 
κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, εγκατάσταση, χρή-
ση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της προανα-
φερόμενης Βάσης.

ε. ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ. Η προμήθεια κάρτας φιλάθλου 
είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο. Σε καμία περίπτω-
ση δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίου χωρίς τη χρήση 
κάρτας φιλάθλου, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμε-
νων στο άρθρο 54 του ν. 2725/1999.

Από την υποχρέωση προμήθειας κάρτας φιλάθλου και 
της κατωτέρω περιπτώσεως γ΄ υποχρέωσης, δεν εξαι-
ρούνται οι κάτοχοι καρτών διαρκείας.

Κάθε φίλαθλος, προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο για 
τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και 
του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών 
και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν ομάδες 
Α.Α.Ε. και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική 
εγκατάσταση, υποχρεωτικά: α) επιδεικνύει την κάρτα 
φιλάθλου, κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτη-
ρίου, β) εισάγει τον ειδικό αριθμό της, στην περίπτωση 
ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. 
μέσω διαδικτύου), καθώς επίσης γ) φέρει και επιδεικνύ-
ει αυτήν, όταν του ζητείται, κατά την είσοδό του στην 
αθλητική εγκατάσταση.

Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι μεμο-
νωμένοι φίλαθλοι αλλοδαποί ή μόνιμοι κάτοικοι εξω-
τερικού, Έλληνες ή ομογενείς, οι οποίοι μπορούν να 
αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και 
να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με την επί-
δειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής.

Για τη λειτουργία της κάρτας φιλάθλου και για την τή-
ρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, 
οι Ομοσπονδίες, οι διοργανώτριες αρχές και οι οικείες 
Α.Α.Ε. υποχρεούνται από την έναρξη της πρώτης μετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο 
να θέσουν σε ισχύ την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7665Τεύχος Α’ 141/03.08.2016

τόσο στο Κεντρικό Σύστημα, όσο και στα επιμέρους Συ-
στήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Εφόσον η έκδοση και 
αγορά εισιτηρίου γίνεται μέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο 
προϋποθέτει την εισαγωγή στο Σύστημα της κάρτας 
φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία του Επι-
μέρους Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με την κε-
ντρική βάση δεδομένων, όσο και για τους ειδικότερους 
ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλισης της 
χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, μόνον, μία φορά.

Για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού απαιτείται η 
συνεργασία πάσης αρμοδίας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα 
με την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., η οποία και υποχρε-
ούται να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και σχετικό 
στοιχείο, ως κατά νόμο υπεύθυνη για την τήρηση του 
Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α..

Για την έκδοση κάρτας φιλάθλου υποβάλλεται έγγρα-
φη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδή-
ποτε Α.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, 
η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας 
τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομι-
κής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμο-
νής, γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι 
καταχωρίζουν τα στοιχεία της αίτησης στην κεντρική 
βάση δεδομένων είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από 
τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό 
αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατά-
θεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει ο αιτών 
φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως και δύο (2,00) ευρώ, 
ως δαπάνη για την έκδοσή της.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικώς, με ποινή 
ακυρότητας, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποί-
ων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμ-
βάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα 
από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυ-
νομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια πα-
ραμονής στοιχείων της αίτησης: (α) ονοματεπώνυμο, (β) 
όνομα πατρός και μητρός, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) 
διεύθυνση Κατοικίας, (ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού 
και κινητού εάν υπάρχει), (στ) ο αριθμός της αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, 
η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Ειδικότερα, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων ηλι-
κίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει 
όλα τα ανωτέρω εκτός του στοιχείου στ’ στοιχεία και η 
σχετική αίτηση υπογράφεται και κατατίθεται από τον 
γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Σε 
περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία, 
ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται, με ποινή ανάκλησής 
της, να ενημερώσει σχετικά το φορέα έκδοσής της.

Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, η οποία μπορεί να 
ανανεώνεται.

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη 
της ισχύος της, τα δεδομένα, που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαγράφονται αμελ-
λητί, με φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά 
την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», την ελληνική ση-
μαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο, 
τη φωτογραφία και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του κατόχου της. 
Η διοργανώτρια αρχή μπορεί να θέτει επί της πρόσθιας ή 
οπίσθιας όψης της Κάρτας λογότυπα χορηγών της, οπότε 
και στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει το κόστος έκδο-
σής της. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθε-
ση στην Κάρτα φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα 
οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου 
της, ή η ταυτότητα της Α.Α.Ε. που εξέδωσε αυτή.

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 
στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων Α’ κατηγορί-
ας ποδοσφαίρου και Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης.

ζ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθο-
ρίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα σχετικά με 
τις τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, οι προ-
ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την 
εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντή-
ρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς 
και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση 
αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος.

Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η εφαρ-
μογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και σε 
άλλες, πέρα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6, 
διοργανώσεις ή κατηγορίες εθνικών πρωταθλημάτων, 
οποιουδήποτε ομαδικού αθλήματος.

η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής 
ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2016.

Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής κα-
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί-
θετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν 
ρυθμίζονται.

Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδό-
τηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρού-
σας παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 και δεν 
αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν 
διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξα-
κολουθούν να ισχύουν».

4. Το άρθρο 111 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Οι Α.Α.Ε. τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα 
τους, εξαιτίας υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγο-
ριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση 
σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτεί-
ται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Α.Α.Ε., με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από 
τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της 
απόφασης που έχει ως συνέπεια, είτε εξαιτίας αναδιάρ-
θρωσης κατηγοριών είτε για άλλο λόγο, τη στέρηση του 
δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.

2. Τη θέση της ομάδας της Α.Α.Ε. που υποβιβάζεται 
σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβάνει αυτοδικαί-
ως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό 
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αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει 
διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύ-
στασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη 
δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε., 
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του που ήταν εγγεγραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης 
σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από 
τον υποβιβασμό της Α.Α.Ε., με τα ποσοστά απαρτίας και 
πλειοψηφίας της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121). Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν 
αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οι-
κονομικές υποχρεώσεις της Α.Α.Ε. που τέθηκε σε εκκα-
θάριση.

3. Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκ-
καθάρισης, εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας της από 
την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος 
ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και την αμέσως επόμενη 
αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου 
αποκτά δικαίωμα ανόδου ξανά σε επαγγελματική κατη-
γορία, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποφασίσουν 
την αναβίωση της σε εκκαθάριση τελούσας Α.Α.Ε., εφό-
σον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη θέση της σε 
εκκαθάριση και μόνον εάν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς 
όλα τα χρέη της, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά και 
μόνον με σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. 
Η απόφαση για την αναβίωση λαμβάνεται στη Γενική 
Συνέλευση των Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

4.α. Από την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο και εφεξής, σε πε-
ρίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. τίθεται σε 
καθεστώς εκκαθάρισης, εφόσον συσταθεί για το ίδιο 
άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωμα-
τείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το Σωματείο 
που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, 
η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προη-
γούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το 
Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και 
προς οποιονδήποτε τρίτον, των οποίων η γενεσιουργός 
αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε 
εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από 
αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε 
περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει 
επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., στις τυχόν 
δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η νέα Α.Α.Ε., με 
την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή 
στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ’ εφαρμογή των 
οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα 
αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε..

β. Σε περίπτωση στην οποία, κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας παραγράφου Α.Α.Ε. ευρίσκεται σε καθεστώς 
εκκαθάρισης που δεν έχει ολοκληρωθεί, το ιδρυτικό 
αθλητικό σωματείο μπορεί να συστήσει νέα Α.Α.Ε. πριν 
από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017.

5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση 
σε εκκαθάριση Α.Α.Ε., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 
στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρό-

πο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται 
από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε 
και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, 
πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την 
ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με 
ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη 
αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που 
τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.

6. Α.Α.Ε. η οποία για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε εκ-
καθάριση χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης 
του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων 
του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, υπό την επιφύλαξη 
της αναβίωσης της υπό εκκαθάρισης τελούσας Α.Α.Ε. ή 
της σύστασης νέας Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα αντιστοίχως 
οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4».

5. Στο άρθρο 26 του ν. 2725/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 7, ως ακολούθως:

«7.α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, Ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες 
οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμο-
νισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών 
των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της 
Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής.

β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπε-
ριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των 
αναφερόμενων στο στοιχείο α΄ της παραγράφου αυ-
τής αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των 
προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα 
και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διε-
ξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν 
ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, 
την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και 
τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις 
που πλήττουν τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.

γ. Στις αναφερόμενες στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 
αυτής αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά 
επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση 
και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζο-
νται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ 
και β΄ της παραγράφου αυτής. Οι επιτροπές Δεοντολογί-
ας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που 
ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο 
α΄ της παραγράφου αυτής αθλητικών ομοσπονδιών, ως 
επίσης των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε 
ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, 
που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.

δ. Οι επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ερευ-
νητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτούνται υποχρε-
ωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία 
δεν ανανεώνεται».

Άρθρο 67

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγρά-
φου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται 
εδάφιο, ως εξής:

«Από τις ρυθμίσεις των ανωτέρω εδαφίων εξαιρού-
νται οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής 
που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
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Πρωθυπουργό, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το προ-
βλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρούσας ανώτατο όριο».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 της υποπαραγράφου Δ.9 της 
παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των 
προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν 
στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. 
Ομοίως και τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών και 
τον Υπουργό Οικονομικών διαμένουν στο ίδιο ξενοδο-
χείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και τα εν λόγω 
έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου φο-
ρέα του Δημοσίου. Τα μέλη των συνοδευτικών αποστο-
λών του εδαφίου β΄ της παρούσας καθορίζονται με τις 
αποφάσεις μετάβασης που εκδίδει ο εκάστοτε αρμόδιος 
φορέας του Δημοσίου».

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 68

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄’85), όπως ισχύει, διάστημα 
συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφε-
ρειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανω-
τέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.10.2016. 
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16.8.2016.

Άρθρο 69

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός  
Οικονομίας, Ανάπτυξης  
και Τουρισμού Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών  Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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