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Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ

: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264
FAX
: 210 52 23 228
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 - ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 91 714, 712

Ταχ. Διεύθυνση

26/05/2014

Αριθμ. Πρωτ.
Ε33 / 511
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. : 41

ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

: Πειραιώς 28 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013

και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα
αναγκαστικής είσπραξης.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 (Α' 83) και
του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 (Α' 85), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για
την εφαρμογή τους:
Α. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 3 Ν. 4141/2013
(ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
Με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο καταργείται το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν.Δ. 356/1974 – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και καθορίζονται οι συνέπειες από την άσκηση ανακοπής κατά
πίνακα κατατάξεως στις περιπτώσεις που δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων
είναι το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία απολαύουν των
διαδικαστικών ή δικονομικών ή δικαστικών προνομίων του Δημοσίου, στα οποία
περιλαμβάνεται και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. δ του ν.1469/84
(Α' 111) και τις ΑΠ 1251/1994 Ελλ. Δνη 1996, 109, ΑΠ 295/1997 ΝοΒ, 1239, Εφ. Αθ
11104/1996 Δνη 1998, 629, ΑΠ 1636/2002 Ελλ. Δνη 2003.
Ειδικότερα, εάν δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσης απαιτήσεώς του, η οποία
επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού εντός δύο μηνών από της
επιδόσεως στην αρμοδία υπηρεσία Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της τελεσιδίκου αποφάσεως, η οποία
απέβαλε από τον πίνακα κατατάξεως την εισπραχθείσα απαίτηση του Ιδρύματος.
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Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους πίνακες κατατάξεως δανειστών, οι οποίοι
συνετάγησαν πριν την έναρξη της ισχύος της, για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν
ασκηθεί ανακοπές κατ’ αυτών και εκκρεμούν προς εκδίκαση.
Β. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡ. Α ΠΕΡ. 1 & 2 Ν. 4254/2014
(ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ)
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
α) Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής
περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, δεν
υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 06.04.2014 σε βάρος οφειλετών, για
συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού αίρονται, κατόπιν υποβολής αιτήσεως
από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ενώ οι
εκδοθείσες παραγγελίες κατάσχεσης ανακαλούνται οίκοθεν από την Υπηρεσία που τις
εξέδωσε.
β) Δεν επιβάλλεται κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30Α του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον το συνολικό ποσό των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, δεν
υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση, για συνολικό ποσό οφειλής
μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, δεν υποβάλλεται η Δήλωση Τρίτου του άρθρου 32
του Ν.Δ. 356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται από το πιστωτικό
ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.
Υπενθυμίζεται ότι, με τη παρ. 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 (Α' 170), όπως
ανικαταστάθηκε και ισχύει με τη περ. 12 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου
του ν.4152/2013 (Α' 107), το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί
στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος,
αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών
ιδρυμάτων, ως τρίτων, σε βάρος οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για συνολικό ποσό
οφειλής άνω των πενήντα (50) ευρώ και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται του ποσού
των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο
άρθρο 30Α του Ν.Δ. 356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου
67 του ν.3842/2010 (Α' 58), ήτοι εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης
Τρίτου του άρθρου 32 του Ν.Δ. 356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο το
προς απόδοση ποσό θα είναι μεγαλύτερο του παραπάνω ορίου, χωρίς την επιβολή των
προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία αστικών και ποινικών μέτρων, λόγω μη
αποδόσεως του κατασχεθέντος ποσού.
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Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια
πιστωτικών ιδρυμάτων που επιβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 30Β του Ν.Δ.
356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν.4170/2013 (Α' 163).
Γ. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡ. Α ΠΕΡ. 3 Ν. 4254/2014
(ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
Με τις ως άνω διατάξεις θεσπίστηκε η αύξηση του ορίου του ακατασχέτου ποσού
μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για χρέη προς το Δημόσιο που
καταβάλλονται περιοδικά από 1.000,00 ευρώ σε 1.500,00 ευρώ.
Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή
ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος των οφειλετών του
Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι
μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ μηνιαίως, στις περιπτώσεις δε που
ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων
(1.500,00) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του ¼ αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση
το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00)
ευρώ.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 06.04.2014 και εμπίπτουν στο κατά
το ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από
αίτηση του οφειλέτη, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα
οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων.
Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθόσον κατά το
άρθρο τέταρτο του ιδίου ως άνω νόμου, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, ορίζεται η
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7.4.2014) και
ως εκ τούτου τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν
επιστρέφονται.
Δ. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡ. Α ΠΕΡ. 4 Ν. 4254/2014
(ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)
Με το άρθρο 20 του ν.4161/2013 (Α' 143) θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις
φυσικών προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σε περίπτωση
κοινού λογαριασμού, εξαιρουμένου του Δημοσίου ως δανειστή, για το οποίο ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.Δ. 356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε.
Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή δήλωσης εκ μέρους του
καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων και για ένα και μόνο λογαριασμό για
τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του τρίτου άρθρου παρ. Α περ. 4 του ν.4254/2014,
η ανωτέρω διάταξη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις επιβολής κατασχέσεων από το
Δημόσιο, εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων.
Συγκεκριμένα, για κάθε φυσικό πρόσωπο θεσπίζεται το ακατάσχετο για απαιτήσεις
από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού
των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και για ένα και μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
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Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης απαιτείται η γνωστοποίηση από το φυσικό
πρόσωπο του τραπεζικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο
πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να
ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα για την υποβαλλόμενη δήλωση.
Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και
ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, ο
λογαριασμός αυτός, καθώς η διάταξη είναι δεσμευτική ως προς το ακατάσχετο ενός και
μόνο λογαριασμού και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
Επειδή για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης απαιτείται η έκδοση απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον τρόπο υποβολής της
ηλεκτρονικής δήλωσης και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία της
υποβαλλόμενης δήλωσης και τον τρόπο ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, οδηγίες
και διευκρινίσεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων θα
δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα ακολουθήσει.
Ε. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡ. Α ΠΕΡ. 5 Ν. 4254/2014
(ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)
Με τις ως άνω διατάξεις προστέθηκε νέο εδάφιο στη παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ.
356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., με το οποίο ορίζεται ρητά ότι για τις επιβληθείσες κατασχέσεις εις
χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, η Δήλωση Τρίτου του άρθρου 32 του Ν.Δ.
356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε. γίνεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από της
επιδόσεως του κατασχετηρίου, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές Δηλώσεις Τρίτων οι οποίες
γίνονται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί σε
εκπρόθεσμη δήλωση ή η δήλωση δεν έχει τον τύπο που περιγράφεται στο άρθρο 30Α του
Ν.Δ. 356/74 – Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 67 του
ν.3842/2010 (Α' 58), ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του συνολικού ποσού για το οποίο
επεβλήθη η κατάσχεση και διώκεται ως οφειλέτης, λαμβανομένων σε βάρος του όλων
των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.
Τέλος σημειώνεται ότι, οι ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν και για τις
οφειλές που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), διαβιβάζονται
στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο έχει συσταθεί στο
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και λειτουργεί ενταγμένο στην Οργανωτική του δομή.
Συν/να: 8 φύλλα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Πειραιώς 28, 10437 Αθήνα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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1033

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 81
5 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4141
Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002
Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) τροποποιείται
ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
είκοσι (20) έτη».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Κ.Ε.Σ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετο−
χή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: (α)
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιού−
νται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην
Ελλάδα.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Α.Κ.Ε.Σ. μπορεί:
α. Να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα,
στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγμα−
τεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης
(Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή
άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης
των ως άνω κινητών αξιών.
β. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κι−
νητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή
διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε
τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν
δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον,
κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσο−
στό του Α.Κ.Ε.Σ. θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15%
του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων.
Το ελάχιστο αυτό όριο του 15% δεν εφαρμόζεται στην
περίπτωση που το Α.Κ.Ε.Σ. συμμετείχε ήδη στο κεφάλαιο
των επιχειρήσεων αυτών προ της εισαγωγής τους σε

οργανωμένη αγορά ή έναρξης διαπραγμάτευσής τους
σε Π.Μ.Δ..
γ. Να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσε−
ων με την επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγμέ−
νες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων
εταιρειών.
δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις και
σε μέσα χρηματαγοράς.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
7 οι λέξεις «του ν. 2396/1996» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «του ν. 3606/2007» και προστίθενται οι λέξεις «και
εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (A΄ 250)».
4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα−
ραγράφου 10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί
από το εκατό τοις εκατό (100%) των λοιπών μεριδιούχων
και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση σε εκδότες των
περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν υπερβαίνει αθροιστικά το
30% του συνόλου του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ.. Η δυ−
νατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία της
έγκρισης πρέπει να ορίζονται στη σύμβαση σύστασης
και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ..»
5. Προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά
της παρ.10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή η ένταξη
προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου
2 του ν. 3606/2007 μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. ή μεριδίων/μετο−
χών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture
capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της
οργανωμένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ., αντιστοίχως. Τα ως
άνω μερίδια Α.Κ.Ε.Σ. ή αλλοδαπά μερίδια/μετοχές κε−
φαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών καταχωρούνται
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009.
Για τα Α.Κ.Ε.Σ. που εισάγουν ή εντάσσουν προς δι−
απραγμάτευση μερίδιά τους σε οργανωμένη αγορά ή
Π.Μ.Δ. που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για
την εποπτεία της τήρησης των υποχρεώσεών τους και
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και
των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄εξου−
σιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για
τα ανωτέρω Α.Κ.Ε.Σ. ισχύουν τα εξής:
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φωνα με τους παρακάτω ειδικότερους χωροταξικούς
όρους:
α. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότη−
τες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών,
Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περι−
φερειακής Ενότητας Πειραιά και Δήμου Θεσσαλονίκης
στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε εντός των ορίων
της χωρικής τους αρμοδιότητας.
β. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και λοιπών Δήμων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην Δήμου
Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ως κάτωθι:
αα) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα το Κορωπί Αττικής, στε−
γάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του
Δήμου Κρωπίας.
ββ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ελευσίνα Αττικής,
στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων
της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας.
γγ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τις Αχαρνές Αττικής, στε−
γάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.
δδ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης,
στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας και Δια−
βατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου
Δέλτα.
εε) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλο−
νίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των
ορίων του Δήμου Καλαμαριάς.
στ στ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τον Λαγκαδά Θεσσα−
λονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των
ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.
ζζ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τους Αμπελοκήπους Θεσ−
σαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός
των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης.
γ. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις υπόλοιπες περιφερειακές
ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκο−
νται εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων όπου
βρίσκεται η έδρα του δήμου στον οποίο βρίσκεται η
έδρα της Δ.Ο.Υ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι Δ.Ο.Υ.
μπορούν να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους
αρμοδιότητας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην
προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα κτήρια στέγα−
σης ανήκουν, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης
μίσθωσης, κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή στο Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙ−
ΠΕΔ Α.Ε.) ή παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο
δωρεάν ή έναντι συμβολικού τιμήματος.»
3.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 23
του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α΄ 220) προστίθε−
νται λέξεις ως εξής: «το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18), οι λέξεις «ένδικα μέσα» αντικαθίστανται, από
την έναρξη ισχύος του ν. 4111/2013, με τις λέξεις «ένδικα
βοηθήματα».
γ. Στα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν από 9.11.2012 και
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει
της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012,
θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυ−
τών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πλη−
ρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση
δεν έχει συζητηθεί.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του α.ν. 1920/1939 (Α΄346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καταρτίζε−
ται ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ. με
τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
παραχώρησης, καθώς και το τιμολόγιο κατά κατηγορία
οργανωτών και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρει−
ες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής.»
5. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί
με το από 28.9.2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2243/6.10.2011 έχει πλήρη διοικητική και
διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία και δεν υπάγε−
ται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (Α΄455), με εξαίρεση
εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των
προϋπολογισμών και απολογισμών του. Μέσα σε ένα
μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυμα
υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του
Οργανισμού του.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίω−
ση για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διάστημα
από 1.7.2012 μέχρι και 31.12.2013, εφόσον οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού εξακολουθούν να κάνουν
χρήση αυτών.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη
παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30
και 30Α δύναται να ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,
εφόσον:
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλε−
κτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011,
β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιή−
σει συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο, ανεξάρτητα
αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση
θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και
ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό μέσο
που δηλώθηκε ως προτιμώμενο. Απόδειξη, που θα φέρει
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω
έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούμενα
εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της
δήλωσης του άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πα−
ραγράφου.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
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«Κατ’ εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του
από φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις πάσης φύσεως
προσαυξήσεις, το Δημόσιο κατατάσσεται στην υπ’ αριθ.
2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση
των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.»
Η κατά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κα−
τάταξη του Δημοσίου ισχύει, ανεξάρτητα από την πα−
ράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση
πτώχευσης οφειλέτη του Δημοσίου, σε σχέση με απαι−
τήσεις του Δημοσίου για φόρο προστιθέμενης αξίας
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν
ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρ−
τήτως βεβαίωσής τους.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα
ακόλουθα εδάφια:
«Κατ’ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αμφισβητούμενων
απαιτήσεων είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως
το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία
επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηρια−
σμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της
τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την
εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους πίνακες
κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την
έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της είσπραξης
και της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησης
του Δημοσίου δεν προσμετράται στην προθεσμία παρα−
γραφής της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων
εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανο−
μές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δα−
νειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»
Άρθρο 34
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων
Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα
του Υπουργείου Οικονομικών
1.α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορο−
λογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.
ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορο−
λογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει
έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά
του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ΄ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επι−
πέδου τμήματος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό
Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, μετονομάζονται και
μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδα−
φίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση
και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για
τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της
Επικράτειας:
αα) Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις δι−
ατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), όπως
ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997
(Α΄203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας
του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των
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υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β΄342), όπως ισχύει
μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση
1202/2012 (Β΄3007), των υποθέσεων που έχουν ανατε−
θεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β΄
2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευ−
σης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό
πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης
ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία
χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.
ββ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και
στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρ−
χονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορο−
λογουμένους μεγάλου πλούτου.
Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή
ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώ−
δεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα
Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄
Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄
Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται,
απευθείας:
i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστή−
ριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και
Είσπραξης Εσόδων.
ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης.
β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολο−
γουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργα−
νικές του μονάδες, ως ακολούθως:
αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄
Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ.
280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό
με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υπο−
στήριξης
Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του
Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρμοδιότη−
τες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες
με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως,
μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του
Τμήματος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται
από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται
από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Εί−
σπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδι−
ότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο
εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης.
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Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Ν. 4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3
της παρούσας.
2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της
παρούσας.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται
οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).
5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.
6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα
στόχο των αστέγων.
7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής
καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων
και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η διάταξη αυτή
δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους
έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει
σχηματίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος του
Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει
εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο
του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να
καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές
ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε
το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του,
και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτω−
ση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό
καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε
βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το
μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμε−
νης παραγράφου.»
23. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 προστίθενται πα−
ράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 δεν ισχύει
σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης από το
Ταμείο δικαιωμάτων ψήφου, συνεπεία της κεφαλαιακής
ενίσχυσης που παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος ή της με−
τατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή
της άρσης των περιορισμών του Ταμείου στην άσκηση
των δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 7α.
9. Οι μετοχές του Ταμείου δεν δύναται να αποτελέ−
σουν αντικείμενο δημόσιας πρότασης αλλά λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου
1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006.»
Α8.1. Μέχρι την πλήρωση των δύο επιπλέον μελών
του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1,
όπως αυτό τροποποιείται, το Ταμείο Διοικείται από το
υφιστάμενο Γενικό Συμβούλιο και για το διάστημα αυτό
το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρό−
ντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 6
και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010, όπως αυτή τροποποιείται με το παρόν, δεν
εφαρμόζονται για τα μέλη των οργάνων του Ταμείου
κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της
ΠΥΣ 38/2012 (A΄ 223).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός ορίζεται
στην υπ’ αριθμ. 2/23510/0094/30.3.2012 (Β΄1083) Α.Υ.Ο.
«Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» έως την
οριστική απομείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει
τη δραστηριότητά του αποκλειστικά για τις υφιστάμε−
νες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον ως άνω Κανονισμό του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τους ήδη υφιστάμε−

νους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
συναλλασσόμενους του Ταμείου, χωρίς δυνατότητα
χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον
κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων,
με την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάμενων
καταθέσεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ
1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από το πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου εξαι−
ρείται η Τράπεζα της Ελλάδος.»
β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2548/1997
( Α΄ 259).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ, ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) προστί−
θενται νέα εδάφια ως εξής:
«Αμελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κα−
τάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το
συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσί−
ων (500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι
την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών,
σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες
του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση τους.».
2. Στο τέλος του άρθρο 30α του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθενται
νέα εδάφια ως εξής:
«Δεν επιβάλλεται, με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται
του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και,
εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρ−
θρου 32, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται. Σε
περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για
συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγού−
μενου εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται
των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε
χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το παραπάνω όριο.»
3. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται
ως εξής:
«Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφα−
λιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά,
εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε
που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση
επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί
να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγού−
μενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των
οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση,
περιορίζονται ή αίρονται μετά από αίτησή τους.»
4. Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθεται παράγραφος
2 ως εξής:
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«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή
κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό
πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνω−
στοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού
λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο
πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης
μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων,
γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός
αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίη−
σης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της
υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των
πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για
την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε
άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατά−
ξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις
κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών
ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.Δ.Ε., όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις «του κα−
τασχετηρίου» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστω−
τικών ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου
γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση
του κατασχετηρίου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ−
ΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών
πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5,
παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό
αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την κατα−
βολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ,
προστίθεται νέα περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, οι
αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δρα−
στηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση
βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορο−
λογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική
δήλωση ΦΠΑ.»
3. Το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχει−
ριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα
από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να
λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό κα−
θεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των
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παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες
δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση
στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του
παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή
λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την
άσκηση της εκμετάλλευσής τους.
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
προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσι−
ών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους
υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπά−
γονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την
πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται
δήλωση – αίτηση επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους
παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του
παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από
λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο
κράτος−μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται
με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις
εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως
αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με
τη φορολογική νομοθεσία.
Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την
αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περι−
γράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό
στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα,
την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμε−
νων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το
ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που
εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να
προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής
εκμετάλλευσης.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των
παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύ−
πτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋ−
πόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπη−
ρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών
στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριό−
τητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποια−
δήποτε έννομη σχέση.
Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από
τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των
παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται
χωρίς φόρο και προμήθεια.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν
εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο
καθεστώς του άρθρου αυτού.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμό−
ζονται στους αγρότες που:
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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

