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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, παρα-
λαβή από άλλο κράτος-µέλος, εισαγωγή, εξαγωγή κα-
πνού, 
β) για την εισαγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών και
γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγω-

γή, εξαγωγή εξοπλισµού παραγωγής βιοµηχανοποιηµέ-
νων καπνών απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου φυ-
σικού ή νοµικού προσώπου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροπο-
ποίηση, 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 έ-
ναρξη 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 (ΕΚΜΕΑ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «εφο-
διαστική αλυσίδα» νοείται η αποστολή σε άλλο κράτος -
µέλος, 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 Ηλεκτρονι-
κών Υπηρεσιών ICIS net καθιερώνεται µητρώο υπό την ο-
νοµασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ). 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟ ΄,  27  Ιουλίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας
καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρε-
µπορίου, εναρµόνιση 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 αρµοδιότητας Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανο-
νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώ-
ληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις



3. Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται, τηρούνται και πα-
ρακολουθούνται όλες οι άδειες, οι οποίες χορηγούνται
από τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές σε φυσικά ή νο-
µικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στα πλαί-
σια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανο-
ποιηµένων καπνών. Με την καταχώριση των αδειών αυ-
τών στο ανωτέρω µητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαµβάνουν
έναν Μοναδικό Αριθµό Μητρώου Διακινητή Καπνικών
Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ). Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρ-
χές αδειοδότησης έχουν την υποχρέωση να τηρούν ενή-
µερο 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 συνοδευτικά
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 αρχί-
ζει από τη µηχανογραφική υλοποίηση του µητρώου ΕΚ-
ΜΕΑ.

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 παρακά-
τω όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία: α) Ως
«πελάτες» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, που προµηθεύονται βιοµηχανοποιη-
µένα καπνά από τις αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες,
τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγω-
γής προϊόντων καπνού, από τους εισαγωγείς από Τρίτες
Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα κράτη - µέλη µε
σκοπό τη µεταπώλησή τους. β) Ως «προµηθευτές» νοού-
νται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
τα οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή ε-
παγγελµατικής τους ιδιότητας, παρέχουν συµβατικώς
στις αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες ή στα αδειοδο-
τηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής προϊό-
ντων καπνού πρώτες ύλες, καθώς και πάσης φύσεως υ-
λικά και υπηρεσίες. 

2. Οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες και τα αδειο-
δοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής προϊ-
όντων καπνού έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µέτρα
δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και τους προ-
µηθευτές τους, καθώς και οι εισαγωγείς από Τρίτες Χώ-
ρες 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, δε-
δοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη
πηγή, β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων µε όλες τις
σχετικές συναλλαγές, γ) την άσκηση συνεχούς εποπτεί-
ας της εµπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφο-
διαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών, µε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγ-

µατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυ-
νατός ο εντοπισµός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλα-
γών. 

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 υποχρεούνται να α-
ποστέλλουν κάθε µήνα, στο Συντονιστικό Κέντρο για την
αντιµετώπιση του Λαθρεµπορίου, που ιδρύεται µε το άρ-
θρο 6 του παρόντος, ηλεκτρονική κατάσταση µε τις συ-
ναλλαγές των προµηθευτών και πελατών τους, καθώς
και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε ασυνήθιστες ή
ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υ-
ποβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε-
ποµένου µήνα από το µήνα διενέργειας της συναλλα-
γής. 

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 αρχί-
ζει από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρµογής υ-
ποδοχής των συναλλαγών προµηθευτών - πελατών.»

Άρθρο 4
(άρθρο 18 της Οδηγίας)

Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστίθεται παράγρα-
φος 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 προστίθενται 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 νοµικό

πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή το οποίο δίνει ε-
ντολή 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 κωδι-
κό, ο οποίος τυπώνεται ή τοποθετείται κατά τρόπον ώ-
στε να µην µπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλος και δεν
κρύβεται ούτε διακόπτεται µε κανένα τρόπο, µεταξύ άλ-
λων από φορολογικά επισήµατα ή ετικέτες αναγραφής
της τιµής ή από το άνοιγµα της µονάδας συσκευασίας.
Στην περίπτωση προϊόντων καπνού που κατασκευάζο-
νται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται µόνο στα
προϊόντα εκείνα που προορίζονται για την αγορά της Έ-
νωσης ή διατίθενται σε αυτήν.

2. Ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός επιτρέπει τον
προσδιορισµό των ακολούθων στοιχείων:
α) της ηµεροµηνίας και του τόπου κατασκευής,
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β) της µονάδας κατασκευής,
γ) του µηχανήµατος που χρησιµοποιήθηκε για την κα-

τασκευή 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 µονά-

δα κατασκευής έως το πρώτο κατάστηµα λιανικής πώλη-
σης και
ια) του τιµολογίου, του αριθµού παραγγελίας και των

αρχείων πληρωµών όλων των αγοραστών από τη µονά-
δα κατασκευής έως το πρώτο κατάστηµα λιανικής πώ-
λης.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως ζ΄ και, κατά περίπτωση, η΄ της παραγράφου 2 α-
ποτελούν µέρος του µοναδικού αναγνωριστικού κωδικού
ενώ οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία θ΄ έ-
ως ια΄ της ίδιας παραγράφου είναι προσιτές ηλεκτρονι-
κά µέσω συνδέσµου στον µοναδικό αναγνωριστικό κωδι-
κό.

4. Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στο ε-
µπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή έως
τον τελευταίο οικονοµικό φορέα πριν από το πρώτο κα-
τάστηµα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την περιέλευ-
ση 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 κού-
τας, του κιβωτίου ή της παλέτας, υπό τον όρο ότι η πα-
ρακολούθηση και ο εντοπισµός όλων των µονάδων συ-
σκευασίας 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 συ-
ναλλαγές.

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 κα-
τάστηµα λιανικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων των
εισαγωγέων, των αποθηκών και των µεταφορικών εται-
ρειών, τον αναγκαίο εξοπλισµό για την καταγραφή των
προϊόντων καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, αποθη-
κεύονται, µεταφέρονται ή τυγχάνουν άλλου χειρισµού. 
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 ό-
λα τα σχετικά δεδοµένα. Η µονάδα αποθήκευσης πρέπει
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 Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι δραστηριότητες του τρίτου µέρους παρακολουθού-

νται από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται και α-
µείβεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων καπνού
και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εξωτερι-
κός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσια
έκθεση στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικο-
νοµικών 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 πληροφο-
ρίες εξακολουθούν να προστατεύονται επαρκώς σύµφω-
να µε το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

8. Τα καταγεγραµµένα δεδοµένα δεν τροποποιούνται
ούτε διαγράφονται από οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα
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 Ευ-
ρωπαϊκή 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-
σίας των προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά,
φέρουν απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας που α-
ποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία. Το χαρακτη-
ριστικό ασφαλείας τυπώνεται ή επικολλάται κατά τρό-
πον ώστε να µην µπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλο
και δεν κρύβεται ούτε διακόπτεται µε κανένα τρόπο, µε-
ταξύ άλλων από φορολογικά επισήµατα και ετικέτες α-
ναγραφής της τιµής ή από άλλα στοιχεία που επιβάλλο-
νται από τη νοµοθεσία. Τα φορολογικά επισήµατα ή εθνι-
κά 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 ό-
λες τις λειτουργίες του παρόντος άρθρου.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζε-
ται σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται στην παρ.
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3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται

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 συνιστά-
ται µικτό διϋπηρεσιακό συλλογικό όργανο, µε την επω-
νυµία «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 Ε-
πιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Επι-
χειρησιακού Σχεδιασµού που συστήνεται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέµησης του λα-
θρεµπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.». 

2. Σκοπός του είναι η αποτελεσµατικότερη καταπολέ-
µηση της λαθρεµπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε
Ε.Φ.Κ. µέσω του συντονισµού των Υπηρεσιών που ε-
µπλέκονται 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 Α-

ντιπρόεδρο.
γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας για την

Καταπολέµηση 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 Σώ-

µατος 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 υ-
πό στοιχεία α΄ έως και ζ΄ ή και τις λοιπές Υπηρεσίες του
Δηµοσίου Τοµέα.
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επιχει-

ρησιακού Κέντρου παρέχεται µε µέριµνα της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 διακρατικών
δράσεων. Τα σχέδια αυτά πριν την υλοποίησή τους υπο-

βάλλονται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού «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 προϊό-
ντων υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ., µε ίδιες δυνάµεις ή µε τη
συνεργασία άλλων διωκτικών Υπηρεσιών. Αν κρίνεται α-
ναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος αυ-
τού είναι αρµόδιος να ορίσει επισπεύδουσα Υπηρεσία
που θα αναλάβει το συντονισµό των υπολοίπων Υπηρε-
σιών. 
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 ε-
ξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές
πράξεις προς διαπίστωση των αδικηµάτων λαθρεµπο-
ρίας, δασµοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης,
δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δι-
καιώµατα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία µεταξύ των συντονιστι-

κών κέντρων των εµπλεκοµένων Αρχών, µέσω θεσµοθε-
τηµένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράµει τις εµπλε-
κόµενες Υπηρεσίες σε θέµατα έρευνας, ελέγχου, δίω-
ξης και προανάκρισης.
στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατιστι-

κή 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 υ-
πόκεινται 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
προώθηση, νοµοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του
απαιτούµενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδοµών,
µέσων ελέγχου και µεταφοράς, πρόσβασης σε πληρο-
φορικά συστήµατα και νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη δι-
ευκόλυνση του έργου του.

5. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση
των αρµοδιοτήτων, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέ-
ντρο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφο-
ριακά συστήµατα των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών για κά-
θε σύστηµα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι
κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορ-
ρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται. 

6. Κάθε θέµα σχετικό µε τη στελέχωση του Συντονι-
στικού Επιχειρησιακού Κέντρου και το χρόνο απόσπα-
σης υπαλλήλων σε αυτό, καθορίζεται µε κοινές αποφά-
σεις 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. 
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Άρθρο 7
Διοικητικές παραβάσεις – Ποινικές κυρώσεις

Οι παραβάσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ επι-
φέρουν τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 119Α του
ν. 2960/2001. Για τις παραβάσεις που αφορούν την έκδο-
ση 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 α-
πό κοινό φίλτρο, φίλτρο αναδιπλωµένης πολυµερικής
µεµβράνης, κοίλο κύλινδρο και µικρή στήλη που περιέχει
αναδιπλωµένο φύλλο αναγεννηµένου καπνού µε τρόπο
ώστε να σχηµατίζονται πρισµατοειδείς αυλοί κατά µήκος
του, συσκευασµένο σε τσιγαρόχαρτο, το οποίο προορί-
ζεται για κάπνισµα µε τη χρήση µιας ειδικής συσκευής
θέρµανσης από την οποία παράγεται αερόλυµα (κα-
πνός).»

4. Οι διατάξεις του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄
265), για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄ της παραγρά-
φου 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 φό-
ρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεµένης αξίας
που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστα-
τικού δεν εισπράττεται από την αρµόδια τελωνειακή αρ-

χή 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 εισαγω-

γών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον
250.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης
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 υ-
πόψη στοιχεία όπως χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα,
συµµόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατό-
τητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας
ζητηθεί από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετι-
κή άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Οµίλου που
θα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εφαρµογής της πα-
ρούσας διάταξης.
Επί εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε

Όµιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β΄ και γ΄ υ-
πολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου
που ορίζονται στην άδεια. 
β. Ως «Όµιλος Εταιρειών» νοείται κάθε Όµιλος που

περιλαµβάνει 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 κα-
νόνων δικαίου.
γ. Αν µετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα

διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται µία από τις ανω-
τέρω προϋποθέσεις α΄, β΄ ή γ΄: 

(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 διά-
ταξης.»

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 πρό-
στιµο 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

5



ηλεκτρονικά µε διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου εντο-
λών µεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος µε την τήρη-
ση 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 εν-
σωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη της Απόφασης
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, δια-
κριτική παρακολούθηση και ειδικούς ελέγχους και για
τους σκοπούς στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης
και η βελτίωση, δια του τρόπου αυτού, των µεθόδων συ-
νεργασίας 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 ε-
ρευνών, η πρόληψη, έρευνα και δίωξη σοβαρών παραβά-
σεων 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 τελω-
νειακή του αρχή έχει ολική ή µερική αρµοδιότητα σχετι-
κά µε:
α) τη διακίνηση εµπορευµάτων που υπόκεινται σε µέ-

τρα απαγόρευσης, περιορισµών ή ελέγχου και ιδίως στα
µέτρα των άρθρων 30 και 296 της Συνθήκης για την ίδρυ-

ση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
β) τα µέτρα για τον έλεγχο των κινήσεων ρευστών

διαθεσίµων εντός της Κοινότητας, εφόσον τα µέτρα αυ-
τά 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 πα-
ράνοµη εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών ή κατά παρά-
βαση:
αα) νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-

ξεων κράτους - µέλους, για την εφαρµογή των οποίων
είναι εξ ολοκλήρου ή εν µέρει αρµόδια η τελωνειακή αρ-
χή κράτους-µέλους και οι οποίες αφορούν τη διασυνο-
ριακή µεταφορά εµπορευµάτων που υπόκεινται σε µέτρα
απαγορεύσεων, περιορισµών ή ελέγχων, ιδίως στα µέ-
τρα των άρθρων 30 και 296 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τους µη εναρµο-
νισµένους 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 εξα-
γωγή, τη διαµετακόµιση και την παραµονή εµπορευµά-
των κατά τις εµπορικές µεταφορές µεταξύ κρατών - µε-
λών και τρίτων χωρών, καθώς και µεταξύ κρατών - µε-
λών, εφόσον πρόκειται για εµπορεύµατα που δεν υπό-
κεινται στο κοινοτικό καθεστώς κατά την έννοια του άρ-
θρου 23 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ή εµπορεύµατα που υπόκεινται σε επιπρό-
σθετους ελέγχους ή έρευνες προκειµένου να αποκτή-
σουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα ή
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 προστιθέ-
µενης αξίας, επί των εισαγωγών, παράλληλα µε τις εθνι-
κές διατάξεις περί της εφαρµογής τους ή που χρησιµο-
ποιήθηκαν 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, ι-
δίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσο-
τέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την
υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικο-
νοµική, 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, συµπεριλαµβανοµένων

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
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πληροφοριών αυτών µε άλλα σηµαντικά δεδοµένα,
δ) διατύπωση διαπιστώσεων, υποθέσεων ή συστάσεων

που µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα, ως πληροφορίες
σχετικά µε κινδύνους, από µέρους των αρµόδιων αρχών
για την πρόληψη και ανίχνευση άλλων πράξεων που α-
ντίκεινται στους εθνικούς νόµους ή/και για τον επακριβή
προσδιορισµό των προσώπων ή επιχειρήσεων που ενέ-
χονται 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 α-
πάτης 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 α-
πό µια κεντρική βάση στοιχείων, η πρόσβαση στην οποία
επιτυγχάνεται µέσω τερµατικών. Περιλαµβάνει, αποκλει-
στικά, τα δεδοµένα, περιλαµβανοµένων των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση του κατά το άρθρο 13 σκοπού του και τα ο-
ποία κατατάσσονται στις ακόλουθες 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 δια-

θεσίµων.

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 α-
κόλουθα:
α) ως προς τα εµπορεύµατα: περιγραφή, µάρκα, κατα-

σκευαστής, ποσότητα, καθαρό βάρος, µεικτό βάρος, εκ-
δότης και αριθµός τιµολογίου, αξία τιµολογίου σε συ-
νάλλαγµα, αξία τιµολογίου σε ευρώ, καταγωγή, δασµο-
λογική κατάταξη, τελωνειακή διαδικασία, τελωνειακό
καθεστώς, τελωνειακός προορισµός, επισηµάνσεις, ετι-
κέτες, συνοδευτικά και φορτωτικά έγγραφα, 
β) ως προς τα µεταφορικά µέσα: τρόπος µεταφοράς,

αριθµός πινακίδων κυκλοφορίας, αριθµός πλαισίου, µάρ-
κα οχήµατος, στοιχεία άδειας κυκλοφορίας, αριθµός, τό-
πος και ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας,
διαβατηρίου και άδειας οδήγησης του οδηγού, ακολου-

θούµενη διαδροµή, στοιχεία ως προς το µεταφερόµενο
εµπορευµατοκιβώτιο, σηµαία πλοίου, στοιχεία νηολόγη-
σης πλοίου, διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου, χωρητικό-
τητα πλοίου, µήκος πλοίου, είδος τρένου, αριθµός τρέ-
νου, αριθµός βαγονιού, αριθµός σφραγίδων, διαχειρί-
στρια εταιρία του τρένου, είδος αεροσκάφους, αριθµός
πτήσης, αεροπορική εταιρία, αριθµός ταχυδροµικού δέ-
µατος, ταχυδροµική εταιρία, 
γ) ως προς τις επιχειρήσεις: επωνυµία, διακριτικός τίτ-

λος, αντικείµενο δραστηριότητας, στοιχεία νόµιµου/ων
εκπρόσωπου/ων, διεύθυνση έδρας (οδός, αριθµός, ταχυ-
δροµικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθµός τηλεφώνου, α-
ριθµός 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
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: όνοµα,

επώνυµο εµπειρογνωµόνων, είδος της διαθέσιµης εµπει-
ρογνωµοσύνης, χρησιµότητα της διαθέσιµης εµπειρο-
γνωµοσύνης, 
ζ) ως προς τις δεσµεύσεις, κατασχέσεις ή δηµεύσεις

ειδών: περιγραφή/φύση των κατασχεµένων ειδών, ποσό-
τητα, αξία, καταγωγή, δασµολογική κατάταξη, τόπος ε-
πιβολής της δέσµευσης ή κατάσχεσης, αιτία της δέσµευ-
σης ή κατάσχεσης, τύχη των δεσµευµένων ή κατασχεµέ-
νων ειδών,
η) ως προς τις δεσµεύσεις, κατασχέσεις ή δηµεύσεις

ρευστών διαθεσίµων: φύση των ρευστών διαθεσίµων, α-
ξία των ρευστών διαθεσίµων, ποσότητα των ρευστών
διαθεσίµων, προέλευση, σκοπούµενη χρήση, τόπος επι-
βολής της δέσµευσης ή της κατάσχεσης. 

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

2. Όσον αφορά τις κατηγορίες των περιπτώσεων α έ-
ως δ΄ του άρθρου 15 , οι πληροφορίες προσωπικού χα-
ρακτήρα, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύστηµα, περιο-
ρίζονται 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 εγγρά-

φων ταυτότητας (διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας, α-
δειών οδήγησης),
στ) διεύθυνση,
ζ) ιδιαίτερα αντικειµενικά και διαρκή φυσικά χαρακτη-

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

ρικό οπλοφορίας, βιαιοπραγίας ή απόδρασης,
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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 χαρακτή-
ρα, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύστηµα, περιορίζο-
νται 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 α-
ποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολι-
τικά φρονήµατα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποι-
θήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 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 διαπρά-
ξει, 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 ε-

µπορεύµατα, µέσα µεταφοράς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα,
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 διάρ-

κεια µιας διακριτικής παρακολούθησης, πρέπει να λαµ-
βάνονται µέτρα ώστε να µην διακυβεύεται η µυστικότητα
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 νοµοθε-
σία. Αν ο ειδικός έλεγχος δεν επιτρέπεται, επιβάλλεται
παρατήρηση και αναφορά ή διακριτική παρακολούθηση.

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 Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του

κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζο-
νται ως αρµόδιες εθνικές αρχές µε δικαίωµα πρόσβασης
στο Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών και άλλες δηµό-
σιες αρχές που έχουν κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµο-
διότητα 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 καταχωρίζο-
νται στο Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών για τους
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13 και διαθέτουν
αποκλειστικό δικαίωµα ανάγνωσης, καταχώρισης και α-
ναζήτησης στοιχείων στο Τελωνειακό Σύστηµα Πληρο-
φοριών. 

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, στατι-
στικούς, 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 περαιτέρω
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 α-
παραίτητη και ανάλογη για τον άλλο διοικητικό, στατι-
στικό, επιστηµονικό ή ιστορικό σκοπό και να προβλέπο-
νται οι αναγκαίες κάθε φορά διασφαλίσεις όπως π.χ. η α-
νωνυµοποίηση των δεδοµένων. 
Επίσης, η περαιτέρω χρήση πρέπει να λαµβάνει υπόψη

την αρχή 5.2.i της Σύστασης R (87) 15 της Επιτροπής Υ-
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πουργών 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 πα-
ρόντος άρθρου και των άρθρων 23 και 24, µόνο οι οριζό-
µενες κατά το άρθρο 19 αρµόδιες αρχές έχουν το δικαί-
ωµα χρησιµοποίησης των δεδοµένων που έχουν ληφθεί
από το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών για την επί-
τευξη του σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 13. 

3. Δεδοµένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό Σύ-
στηµα Πληροφοριών µπορεί έπειτα από προηγούµενη ά-
δεια του κράτους µέλους που τα καταχώρισε στο σύστη-
µα 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 πα-
ρόντος άρθρου, τρίτων χωρών και διεθνών ή περιφερεια-
κών οργανισµών. Οι όροι που διέπουν τη διαβίβαση ή την
παροχή σε υπηρεσίες εκτός της ελληνικής επικράτειας
των δεδοµένων που έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα
και τα ειδικά µέτρα ασφάλειας των δεδοµένων αυτών, ο-
ρίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2472/1997.

Άρθρο 21
(Άρθρο 9 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Νοµικό πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα κατά την καταχώριση και χρήση των δε-
δοµένων του Τελωνειακού Συστήµατος Πληροφοριών.
Η καταχώριση δεδοµένων στο Τελωνειακό Σύστηµα

Πληροφοριών και η χρήση των δεδοµένων που λαµβάνο-
νται από το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών, περι-
λαµβανοµένης και κάθε ενέργειας παρατήρησης και α-
ναφοράς, διακριτικής παρακολούθησης, ειδικών ελέγ-
χων, στρατηγικής ή επιχειρησιακής ανάλυσης που προ-
τείνεται 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 σύ-
µπτωση 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 Α-
στυνοµικής Υπηρεσίας (Europol).

2. Για τη χρήση των πληροφοριών που λαµβάνονται έ-

πειτα 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 πληροφο-
ριών αυτών, η επεξεργασία τους ρυθµίζεται από την Α-
πόφαση 2009/371/ΔΕΥ. Η Europol µπορεί να διαβιβάζει
τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα κράτη και τρίτους οργα-
νισµούς µόνο µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας κατά το
άρθρο 19 αρχής που καταχώρισε τις πληροφορίες.

3. Οι αρµόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές παρέχουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες στην Europol, ύστερα από αί-
τηµά 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 πληροφορίας
που επεξεργάζεται η Eurojust και καταχώρισης στο Τε-
λωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών, το εν λόγω µέλος ενη-
µερώνει την κατά το άρθρο 19 αρµόδια αρχή. Οι πληρο-
φορίες που λαµβάνονται κατά την έρευνα αυτή µπορεί
να διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες και τρίτους οργανι-
σµούς µόνο µε τη συγκατάθεση της κατά το άρθρο 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 καταχώρι-
σαν είναι ανακριβή ή ότι καταχωρίστηκαν ή διατηρήθη-
καν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης, τροποποι-
ούν, συµπληρώνουν, διορθώνουν ή διαγράφουν τα δεδο-
µένα, 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 σύ-
στηµα πληροφοριών κατά παράβαση της παρούσας από-
φασης, ενηµερώνουν το παρέχον κράτος - µέλος το συ-
ντοµότερο 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 - µέ-
λους έρχεται σε αντίθεση µε µια προηγούµενη αναφορά
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-
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νέχεια να επιλύσουν το ζήτηµα. Σε περίπτωση διαφω-
νίας 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 αρµόδια αρ-
χή λάβει τελεσίδικη απόφαση για τροποποίηση, συµπλή-
ρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδοµένων του Τελωνεια-
κού Συστήµατος Πληροφοριών, τα κράτη - µέλη αναλαµ-
βάνουν αµοιβαία την υποχρέωση να εκτελέσουν την α-
πόφαση αυτή. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των α-
ποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων αρµοδίων αρχών δια-
φορετικών κρατών - µελών, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 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 Σύστη-
µα Πληροφοριών φυλάσσονται µόνο για το χρονικό διά-
στηµα που θεωρείται απαραίτητο από τις αρµόδιες κατά
το άρθρο 19 αρχές για την επίτευξη του επιχειρησιακού
σκοπού της καταχώρισης. Η ανάγκη διατήρησης επανε-
ξετάζεται, τουλάχιστον ετησίως.

2. Οι αρµόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές µπορούν, ε-
ντός της περιόδου επανεξέτασης να αποφασίσουν να
διατηρήσουν τα δεδοµένα µέχρι την επόµενη επανεξέ-
ταση αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τους
σκοπούς για τους οποίους εισήχθησαν. Με την επιφύλα-
ξη τoυ άρθρου 33, αν δεν αποφασισθεί διατήρηση, τα δε-
δοµένα αυτά µεταφέρονται αυτοµάτως στο µέρος εκεί-
νο του Τελωνειακού Συστήµατος Πληροφοριών όπου υ-
πάρχει περιορισµένη πρόσβαση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4.

3. Το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών πληροφορεί
αυτοµάτως τις αρµόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές για
προγραµµατισµένη µεταφορά δεδοµένων του τελωνεια-
κού 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 φυ-
λάσσονται για ένα (1) έτος εντός του Τελωνειακού Συ-
στήµατος 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 Χαρακτήρα
δύναται να συµβουλεύεται τα δεδοµένα µόνο χάριν ε-
λέγχου 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 «Αρ-
χείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». Με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων
28 έως 31, όλες οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ε-
φαρµόζονται και στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ε-
ρευνών. 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 ελευθε-

ρίας, 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 περι-

πτώσεις που συµβουλεύονται το αρχείο φακέλων ερευ-
νών, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον α-
ποθηκευµένο φάκελο ερευνών σχετικά µε πρόσωπο ή ε-
πιχείρηση, ζητούν τη συνδροµή του παρέχοντος κρά-
τους - µέλους, βάσει των ισχυουσών νοµοθετικών πρά-
ξεων 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 καταχω-
ρίζονται στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών µό-
νον για τους στόχους της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
Τα δεδοµένα αυτά θα αφορούν µόνον τις ακόλουθες κα-
τηγορίες:
α) πρόσωπο ή επιχείρηση για τα οποία διεξάγεται ή

διεξήχθη έρευνα από τις αρµόδιες κατά το άρθρο 19 αρ-
χές και:
αβ) για το οποίο, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, υ-

πάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συµµε-
τέχει ή έχει συµµετάσχει στην τέλεση σοβαρής παράβα-
σης 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 κύρωση

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 αρχής
που χειρίζεται τον φάκελο µαζί µε τον αριθµό του φακέ-
λου.
Τα δεδοµένα των σηµείων α΄, β΄ και γ΄ καταχωρίζο-

νται σε αρχείο χωριστά για κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση.
Διασυνδέσεις αρχείων δεν επιτρέπονται.

2. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄ περιορίζονται στα α-
κόλουθα:
α) για τα πρόσωπα: επώνυµο, γένος, όνοµα(-τα), προη-

γούµενα επώνυµα και ψευδώνυµα, ηµεροµηνία και τό-
πος 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.
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Άρθρο 29
(Άρθρο 17 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Οι αρµόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές δεν υποχρεού-
νται να εισαγάγουν καταχωρίσεις σύµφωνα µε το άρθρο
28 σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση εφόσον και όταν η
εισαγωγή τους θα µπορούσε να βλάψει τη δηµόσια τάξη
ή άλλα ουσιώδη συµφέροντα, ιδίως αν µε τον τρόπο αυ-
τό δηµιουργείται άµεση και σοβαρή απειλή κατά της δη-
µόσιας ασφάλειας ή κατά της δηµόσιας ασφάλειας άλ-
λου κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας ή σε περίπτωση
που δηµιουργείται κίνδυνος για ουσιώδη συµφέροντα ί-
σης σηµασίας ή σε περίπτωση που τέτοιες καταχωρίσεις
βλάπτουν σοβαρά τα ατοµικά δικαιώµατα ή θα µπορού-
σαν 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 ηµε-
ροµηνία 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 φορολογι-
κού 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 αρµόδιες
κατά το άρθρο 19 αρχές ο χρόνος διατήρησης των δεδο-
µένων καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια αρ-
χή που έκανε την καταχώριση µε κριτήριο την επίτευξη
των σκοπών της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 

2. Ωστόσο, τα ακόλουθα χρονικά όρια, από την ηµερο-
µηνία εισαγωγής των δεδοµένων στο φάκελο, δεν υπερ-
βαίνονται 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
καµία παράβαση. Τα δεδοµένα διαγράφονται πριν τη λή-
ξη της τριετούς περιόδου εφόσον πέρασαν δώδεκα (12)
µήνες από την τελευταία έρευνα.
β) Τα δεδοµένα σχετικά µε φακέλους ερευνών, οι ο-

ποίες 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 ο-

ποίες οδήγησαν σε καταδικαστική απόφαση ή σε πρόστι-
µο, δεν φυλάσσονται για περίοδο άνω των δέκα (10) ε-
τών.

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 α-
πό τις κατηγορίες, τα δεδοµένα του προσώπου ή της επι-
χείρησης 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 τεχνι-
κούς σκοπούς όταν η αντιγραφή είναι αναγκαία για άµε-
ση 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 συστήµατα
διαχείρισης κινδύνου που χρησιµοποιούνται για να κα-
τευθύνουν τους τελωνειακούς ελέγχους σε εθνικό επί-
πεδο ή σε σύστηµα επιχειρησιακής ανάλυσης που χρησι-
µοποιούνται για το συντονισµό των ενεργειών. Οι αντι-
γραφές αυτές µπορούν να γίνουν στο βαθµό που απαι-
τείται 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 α-
νάλυσης κινδύνου που χρησιµοποιείται για να κατευθύ-
νει 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 Σύ-
στηµα Πληροφοριών στις περιπτώσεις που προβλέπο-
νται 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 α-
πό τους αναλυτές του Τµήµατος Ανάλυσης Κινδύνου για
την αξιολόγηση των παραµέτρων επικινδυνότητας. Η α-
νάγκη αποθήκευσής τους επανεξετάζεται τουλάχιστον
µία φορά το χρόνο. Η περίοδος αποθήκευσης δεν υπερ-
βαίνει τα δέκα (10) έτη. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα που δεν είναι αναγκαία για τη συνέχιση της επι-
χειρησιακής ανάλυσης διαγράφονται αµέσως ή τους α-
φαιρούνται τα αναγνωριστικά στοιχεία.

Άρθρο 33
(Άρθρο 23 Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ )

1. Κάθε πρόσωπο µπορεί να εγείρει αγωγή ή αναλό-
γως της περίπτωσης να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου
ή αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το ν. 2472/1997, σχετικά
µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισα-
χθεί στο Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών και το αφο-
ρούν προκειµένου να:
α) διορθώσει ή διαγράψει ανακριβή δεδοµένα προσω-
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πικού χαρακτήρα,
β) διορθώσει ή διαγράψει δεδοµένα προσωπικού χαρα-

κτήρα που έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί στο Τελωνεια-
κό Σύστηµα Πληροφοριών κατά παράβαση του παρό-
ντος,
γ) επιτύχει πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρα-

κτήρα, 
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 δι-
καστηρίου, ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τις πε-
ριπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1.

Άρθρο 34
(Άρθρο 24 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Αρµόδια εποπτεύουσα αρχή υπεύθυνη για την προστα-
σία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία διε-
νεργεί ανεξάρτητο έλεγχο αυτού του είδους των δεδο-
µένων που έχουν καταχωρισθεί στο Τελωνειακό Σύστη-
µα 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 α-
πό 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 τε-

λωνειακού συστήµατος πληροφοριών από µη εξουσιοδο-
τηµένα άτοµα µέσω συσκευών διαβίβασης δεδοµένων,
ε) να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη χρήση του τε-

λωνειακού συστήµατος πληροφοριών, τα εξουσιοδοτη-
µένα άτοµα έχουν δικαίωµα πρόσβασης µόνο σε δεδοµέ-
να 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,
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 δε-
δοµένων αυτών,

η) να εµποδίζεται η µη εξουσιοδοτηµένη ανάγνωση, α-
ντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδοµένων κα-
τά 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 άρ-
θρο 35, όσον αφορά τα τερµατικά που είναι εγκατεστη-
µένα στην ελληνική επικράτεια, τις λειτουργίες επανεξέ-
τασης 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, επικαιροποιηµένα,
πλήρη, αξιόπιστα, έχουν καταχωρισθεί νοµίµως, η επε-
ξεργασία τους γίνεται για το σκοπό για τον οποίον συλ-
λέχθηκαν και δεν είναι υπερβολική σε σχέση µε το σκο-
πό αυτόν. 

2. Το ελληνικό Δηµόσιο υπέχει ευθύνη σύµφωνα µε
τους ορισµούς του ν. 2472/1997, καθώς και τις γενικές α-
στικές 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 κα-
τά 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 πα-
ρόντα νόµο ανταλλάσσονται απευθείας µεταξύ των αρ-
χών 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
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26 Ιουλίου 1995, 
γ) το Πρωτόκολλο σχετικά µε την ερµηνεία της Σύµβα-

σης 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 άρ-
θρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετι-
κά µε το πεδίο εφαρµογής της νοµιµοποίησης εσόδων α-
πό παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε
τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα, κα-
θώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρι-
σης των µέσων µεταφοράς στη Σύµβαση, καθώς και ο
ν. 3675/2008 (Α΄137) µε τον οποίο κυρώθηκε το Πρωτό-
κολλο σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλ-
λες στις 8 Μαΐου 2003 και το οποίο τροποποιεί τη Σύµ-
βαση για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό
τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων τε-
λωνειακών ερευνών, καταργούνται από την ηµεροµηνία
ισχύος του παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-

ΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(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.»

2.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4174/2013, οι λέξεις «εντός δέκα (10) ηµερών» αντικαθί-
στανται 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 λέ-
ξεις «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 Γενι-
κής 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 δια-
τάξεις της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ σχετικά µε την αµοιβαία
συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε φό-
ρους, 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 κα-
τόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που α-
ναγράφονται ρητά σε αυτήν,».
δ. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και

του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων προσδιορίζε-
ται η εφαρµογή του πλαισίου και των πολιτικών ασφαλεί-
ας του Υπουργείου Οικονοµικών για την τήρηση του φο-
ρολογικού απορρήτου: α) από τα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, β) α-
πό τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων, πλην της περί-
πτωσης α΄της παραγράφου 1, το σύστηµα καταχώρισης
και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων στοιχείων
ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορο-
λογικής Διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

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

«Άρθρο 17Α
Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πλη-
ροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση από
τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται στις διατά-
ξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) συνιστά σε κάθε περίπτω-
ση τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκο-
ντος 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 άρ-
θρου 107 και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα
αυτού.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων επιβάλλεται στα πρόσωπα των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το απόρρητο και απο-
καλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τη-
ρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και περιήλθαν σε γνώ-
ση τους, πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χι-
λιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πα-
ραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.
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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 πραγ-
µατικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικει-
µενική υπόσταση του συγκεκριµένου παραπτώµατος.

3. Η µη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό ή
τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες δια-
χειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονοµικών, τιµωρεί-
ται µε πρόστιµο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευ-
ρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.

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

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

6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των
κυρώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµο-
γή 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 Ελ-
ληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήµατος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πί-
νακα 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),
καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκµη-
ρίωσης 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» α-
ντικαθίστανται 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 α-
πό 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 Φορο-

λογικής 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 ύ-
ψος των οικονοµικών δεδοµένων, διαδικασίες που πρέ-
πει 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλε-
κτρονική µορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωµα
πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόµενα αρχεία. Ειδικό-
τερα, ο φορολογούµενος υποχρεούται να παράσχει κά-
θε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβα-
ση στον οριζόµενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκη-
σης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της
µορφής των δεδοµένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έ-
χουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς
τον φορολογούµενο, οι οποίες σχετίζονται µε την απο-
θήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων, εφόσον
αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογι-
κή διοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρ-
χεία 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 δικα-
στικού λειτουργού.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου οι

λέξεις «τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισµό της φορο-
λογικής οφειλής» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τα
οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει
αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγ-
χου».

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

13. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 προστίθεται παρά-
γραφος 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 Ολοκληρωµέ-

νο Σύστηµα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρή-
ση εγκεκριµένου µοντέλου µηχανισµού σήµανσης
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(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 χι-
λιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι
ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού µη-
χανισµού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος
της παράβασης είναι η επιχείρηση µεταπώλησης ή τεχνι-
κής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε
περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρη-
ση που έχει λάβει έγκριση λογισµικού (software) και υλι-
σµικού (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 στοιχεί-
ων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσµη ή ανακριβή δήλω-
ση, 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 η-
µεροµηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως
αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η εποµένη
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:

«Η προθεσµία του προηγουµένου εδαφίου ορίζεται σε
εξήντα (60) µέρες για φορολογούµενους κατοίκους εξω-
τερικού.»

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 αντικα-

θίσταται ως εξής:
«δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14

του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) οι οποίοι µέχρι τη θέση σε ι-
σχύ 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 ε-
φαρµογής 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 Απεικό-
νισης 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 µό-
νο 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 χρηµατοοι-
κονοµικών καταστάσεων.»
στ. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του ίδιου άρθρου οι

λέξεις «στα αποτελέσµατα της περιόδου» διαγράφο-
νται.

2. Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 καταργεί-
ται. 

3. Στο άρθρο 3 του ν. 4308/2014 προστίθεται παράγρα-
φος 13 ως εξής:

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

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 πα-

ραγράφους 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 Δη-

µόσιο 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 δηµο-
σιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσµη οφειλή προς
το Δηµόσιο ή και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υ-
περβαίνει ανά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστη-
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µα µεγαλύτερο του έτους. Η ενηµέρωση των οφειλετών
που εµπίπτουν στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου
διενεργείται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις δια-
τάξεις 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 τελευ-
ταία δηλωθείσα, στη Φορολογική Διοίκηση, διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου των οφειλετών, µε την οποία
αυτοί καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

2. Από τη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εξαι-
ρούνται:
α) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκό-

λυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ε-
φόσον 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 εί-

σπραξης,
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 Εσόδων

µπορούν να ορίζονται και άλλες οφειλές οι οποίες εξαι-
ρούνται από τη δηµοσιοποίηση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνι-
κές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δηµοσιοποίη-
σης στο διαδίκτυο, η διαδικασία αποστολής της ηλεκτρο-
νικής ειδοποίησης, τα δεδοµένα που δηµοσιοποιούνται, 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, λαµβανοµένων υπόψη των διατά-
ξεων του ν. 2472/1997. Με όµοια απόφαση µπορεί να µε-
ταβάλλεται το ποσό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 το ο-
ποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο 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 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Με όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης τα λοιπά απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία ενηµέρωσης που υ-
ποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις αρµόδιες υπηρε-
σίες, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου.»

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 κερδοσκοπικό
διακυβερνητικό Οργανισµό µε την ονοµασία «Ενδοευ-
ρωπαϊκός Οργανισµός Φορολογικών Διοικήσεων»
(Intraeuropean Organisation of Tax Administrations - IOTA)
που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµ-
φωνα 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 ελληνικού αιτήµα-
τος για ένταξη στον ως άνω Οργανισµό. Από την
1.1.2006 ενεργοποιείται η ισχύς των διατάξεων του κα-
ταστατικού του εν λόγω Οργανισµού σύµφωνα µε το ο-
ποίο 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 εδά-
φιο 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) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
αυτοκίνητα οχήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του παρόντος άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφορετι-
κά και λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της Ο-
δηγίας 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 φο-
ρά στην Ελλάδα ή σε χώρα της 

Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1.11.2010 και µετά, αποκλειστικά µε βά-
ση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια
CO2 ανα χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άν-

θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή-
µατος, ως εξής:
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Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τρο-
χόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επι-

βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από
το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επι-
χειρήσεων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα µε βάση
του α.ν. 89/1967 (Α΄132). Επίσης περιλαµβάνονται και τα
τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρι-
σµό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο-
ρίες: 535 ευρώ.

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

χρήσης επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο ανασταλτικό
τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολο-
γίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητή-
ρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτω-
σης α΄.
ζ) Στα εκποιούµενα από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό

Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυ-
τοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές
σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του
κινητήρα αυτών, σύµφωνα µε τον τρίτο πίνακα της υποπερί-
πτωσης α΄.
Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές δίκυ-

κλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που εµπίπτουν στις δια-
τάξεις του προηγούµενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανε-
ξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησης 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 αναλογούν
στο 60% των τελών των αντίστοιχων συµβατικών.
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου

αυτοκίνητα οχήµατα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δί-
κυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγο-
ρίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινούργια ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτι-

κής χρήσης αυτοκινούµενα τροχόσπιτα και θωρακισµένα ε-
πιβατικά οχήµατα, επειδή εξαιρούνται από τη µέτρηση εκ-
ποµπών 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 αυ-

τοκίνητα, 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 α-
ποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως          ι-
διωτικής 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, Μεταφορών και Δι-
κτύων, επαναταξινοµούνται στη χώρα, ως ηµεροµηνία πρώ-
της ταξινόµησής τους, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης ά-
δειας 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 ταξινοµη-

θεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, έ-
ως 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 εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CΟ2 ανά χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρα-

κα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
ως εξής:
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Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε τα-
ξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις σχετικές δια-
κρατικές 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 ο-

χηµάτων: α) Για µοτοσικλέτες: 30 ευρώ. β) Για λοιπά ο-
χήµατα: 150 ευρώ. 
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων µο-

τοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄152) α-

ντικαθίσταται 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 χρήσης

(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 κυκλο-
φορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τε-
λών 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 κι-

νητήρα, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και µετά,
τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται µε βάση τις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ι-
διωτικής ή δηµοσίας χρήσης οχήµατα.
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνη-

τα ιδιωτικής και δηµοσίας χρήσης, που έχουν ταξινοµη-
θεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φο-
ρά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυ-
κλοφορίας. Για τα οχήµατα αυτά, που ταξινοµούνται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από
την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορί-
ζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, α-
νάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης οχή-
µατα.
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, απαλ-
λάσσονται 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 ταξι-
νόµησής 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 ι-

διωτικής χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.549
κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξι-
νόµησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, α-
παλλάσσονται 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 δίκυκλες

και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµοσίας χρή-
σης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξι-
νόµησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, α-
παλλάσσονται 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 ή-
ταν 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 φό-
ρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγα-
θών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν
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 αυ-

τής, ως αξία των παραδιδόµενων προϊόντων ή των παρε-
χόµενων υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει α-
πό τα οικεία νόµιµα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά),
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µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η πα-
ροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκµετάλλευση περιου-
σιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά
κυριότητα είτε έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης µε οποι-
αδήποτε έννοµη σχέση.
Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από

τρίτους υποκείµενους στο φόρο, για λογαριασµό των
παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαµβάνεται χω-
ρίς 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 αναγρά-
φεται επί του ειδικού στοιχείου λαµβάνεται υπόψη για
τον προσδιορισµό της αξίας του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 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 άρ-
θρου, αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι α-
γρότες οι οποίοι:
α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν

τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 42, µε τη µορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύ-
που 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 δραστηριό-

τητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογι-
στικά αρχεία (βιβλία) σύµφωνα µε τη φορολογική νοµο-
θεσία. 
δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές

αγορές ή από δικό τους κατάστηµα ή πραγµατοποιούν ε-
ξαγωγές 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 προϋποθέσε-
ων της ανωτέρω περίπτωσης. Για την ένταξη στο κανονι-
κό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή µεταβο-
λών, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170). Αν η ένταξη στο κα-
νονικό καθεστώς πραγµατοποιείται εντός του φορολογι-
κού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωµα επιστροφής, σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, για πράξεις που πραγ-
µατοποιούνται κατά το χρόνο ένταξής τους στο καθε-
στώς 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 τριε-
τίας, είτε από την ηµεροµηνία υποβολής της ανωτέρω
δήλωσης αν η µετάταξη πραγµατοποιείται κατά τη διάρ-
κεια του φορολογικού έτους και δεν µπορεί να ανακλη-
θεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έ-
ναρξη του επόµενου από τη µετάταξη φορολογικού έ-
τους.
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 καθε-

στώς του παρόντος άρθρου µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους µε υποβο-
λή δήλωσης µεταβολών στη Φορολογική Διοίκηση, µε
την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρα-
γράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισµοί των περι-
πτώσεων 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 πα-

ραγωγής, όπως σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων,
ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φό-
ρου,
γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον χρησιµοποιούνται για

τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πεντα-
ετής περίοδος του διακανονισµού.
Τα αποθέµατα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ α-

πογράφονται 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 παρό-
ντος άρθρου στο κανονικό καθεστώς,
β) ως παράδοση αγαθών σε τιµή πώλησης, υποκείµενη

στο φόρο µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται
µετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθε-
στώς.

9. Σε περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς
στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι µετα-
τασσόµενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο µε τον ο-
ποίο έχουν επιβαρυνθεί: 
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής πα-

ραγωγής,
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 µε-
τατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν το
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φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής πα-

ραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος τους που ανα-

λογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισµού της πενταε-
τούς 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 διατά-
ξεις 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 υπο-
βάλλεται η δήλωση αποθεµάτων. Για τους αγρότες που
µετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό κα-
θεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση για την απόδο-
ση του φόρου υποβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν που υποβάλλε-
ται η δήλωση αποθεµάτων.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργα-
σίες τους και επιθυµούν να υπαχθούν στο κανονικό κα-
θεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης.
Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του

παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης - αίτη-
σης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς
αυτό µε δηλούµενη ηµεροµηνία τουλάχιστον την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου φορολογικού έτους,
προκειµένου να έχουν δικαίωµα επιστροφής για πωλή-
σεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπη-
ρεσιών που πραγµατοποίησαν κατά το φορολογικό έτος
αυτό. 
Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στο ειδικό καθε-

στώς αγροτών καταλαµβάνει και τους αγρότες που
πραγµατοποιούν αποκλειστικά τις πράξεις της παραγρά-
φου 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 – αί-

τησης 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 ε-
πιστροφής 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 κτη-
ρίων του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως προσδιορίστη-
καν µε την ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/ 30.10.2015 (Β΄2347)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να επανα-
συνάπτονται ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου, µε η-
µεροµηνία λήξης 31.12.2016, µε ιδιώτες που απασχο-
λούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων µε οποια-
δήποτε 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 παρό-
ντος. 
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 ε-
ξής:

«ι) τον κηδεµόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολά-
ζουσας κληρονοµιάς, διαχωρισµένη από την ατοµική του
περιουσία, για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται, 
ια) τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή κληρο-

νοµίας, για την κληρονοµιαία ακίνητη περιουσία, διαχω-
ρισµένη από την ατοµική του περιουσία, για όσο διάστη-
µα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, 
ιβ) το σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακί-

νητη περιουσία, διαχωρισµένη από την ατοµική του περι-
ουσία,
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 ε-
ξής:

«γ) Ο κηδεµόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολά-
ζουσας 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
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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. 
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική α-

κίνητη περιουσία, διαχωρισµένη από την ατοµική του πε-
ριουσία.» 

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 ε-
πιβαρύνεται 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, α-

θροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενή-
ντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος
είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συ-
στήµατος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτω-
ση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης δι-
πλογραφικού 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 εί-
ναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των
πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολο-
γούµενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογι-
στικού συστήµατος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περί-
πτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος.
Στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης στο

πλαίσιο µεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από
την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιµο
διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέ-

κυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, α-
ντίστοιχα, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο, αθροι-
στικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ,
σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος
τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήµατος και των
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολο-
γούµενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογι-
στικού 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 παρα-
γράφου 2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής προστίµων
για παραβάσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες συ-
ντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 2, α-
φαιρείται το αναλογικό πρόστιµο του 50% και όχι το ε-
λάχιστο πρόστιµο των διακοσίων πενήντα (250) ή πεντα-
κοσίων (500) ευρώ ή το επιβληθέν σε επόµενους ελέγ-
χους διπλάσιο ή τετραπλάσιο πρόστιµο για διάπραξη ι-
δίων 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 αξιολόγηση
των κρινόµενων των Συµβουλίων προσλήψεων —κρίσε-
ων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των Συµ-
βουλίων Επιλογής Διευθυντών και Επιλογής Συντονι-
στών Διευθυντών των υποπεριπτώσεων β΄ και δ΄ της πε-
ρίπτωσης Θ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), ό-
πως ισχύει, καθώς και των Συµβουλίων προσλήψεων-κρί-
σεων και Επιλογής Διευθυντών του ΕΚΑΒ των περιπτώ-
σεων Α΄ και Β΄ της παρ. 24 του άρθρου 11 του
ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως ισχύει µετά την αντικατάστα-
σή 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 άρ-
θρου 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
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τους, ήτοι από 1.7.2016, µέχρι την υπογραφή των νέων
συµβάσεων µεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ανωτέρω παρό-
χων. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλµατοποιούνται και εκκαθαρίζο-
νται από αυτόν, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατι-
κά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

5. Οι µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού,
συµπεριλαµβανοµένου και του ιατρικού, των υπηρεσιών
των Δ.Υ.Πε. και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας εντός της αυτής Δ.Υ.Πε. ή/και µεταξύ διαφορετικών
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 προϋπο-
λογισµό 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 αντικαθί-
σταται 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) ευ-
ρώ παρακρατούνται µε απόφαση της/του Προισταµέ-
νης/ου της αρµόδια, Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων,
που θα καταβληθούν κατά τους επόµενους µήνες σε ισό-
ποσες 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 µη-
νιαίας δόσης δεν µπορεί υπολείπεται του ποσού των πε-

νήντα (50) ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόµενου πο-
σού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών.
Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης

για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης
του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπό-
λοιπο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-
κα 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 τε-
χνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή
εταιρεία στην οποία συµµετέχει και ο ίδιος, η προβλεπό-
µενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) της παρούσας
περίπτωσης ενεργείται µόνο από τον εργοδότη κατά την
καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος στον αρχικό
ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συµ-
ψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευά-
στριας εταιρείας ή κοινοπραξίας µε βάση βεβαίωση που
χορηγεί ο ανάδοχος. Οι διατάξεις των δύο προηγούµε-
νων εδαφίων εφαρµόζονται και σε περίπτωση που τµήµα
του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή ε-
ταιρεία, στην οποία συµµετέχουν µόνο µέλη της αρχικής
αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρείας. Επίσης, εφαρµόζο-
νται και στην περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργα-
σίας εκτελείται από εταιρεία µέλος της αρχικής αναδό-
χου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων µέ-
λους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδή-
µατα 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 Ελληνι-
κής 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 µεταχει-
ρισµένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές µο-
νάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα µε δω-
ρεά στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄ Βαθµού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, ε-
φόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από το οι-
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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 προη-
γηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.»

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 α-
νώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης,
καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσε-
ων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το πι-
στοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω ε-
ταιρείες 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 υποχρε-
ούνται 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
χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 τίθενται σε ι-
σχύ 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 αρ-
µόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έ-
λεγχο, 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 καθηκό-
ντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων
που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έ-
λεγχο, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν µε δό-
λο ή βαρεία αµέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του α-
πορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλ-
θαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
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 α-
πό 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 µε-
τά την 31η Δεκεµβρίου, η καταβολή γίνεται µέχρι την τε-
λευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκ-
δοση 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 προ-
βλέπονται 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 επι-
βατικά αυτοκίνητα 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 έ-
χουν κατατεθεί, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία δηλω-
τικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα α-
ποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειµένου για µετοικού-
ντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προ-
διαγραφές του αµέσως προηγούµενου από το ισχύον,
ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπο-
µπών 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 φορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που προ-
βλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, όπως αυτοί διαµορφώνονται, σύµφωνα µε
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την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτο-
κίνητα 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 αυ-
ξάνονται κατά 50% όπως προβλέπεται από την περίπτω-
ση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, µε την προϋ-
πόθεση ότι µέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και
εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόµενες φορολογικές επιβα-
ρύνσεις. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέ-
λους ταξινόµησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα διαµορ-
φώνεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 126 του
ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που προ-
βλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, όπως αυτοί διαµορφώνονται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτο-
κίνητα 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 πλη-
ρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέσως
προηγούµενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόµηση
ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (euro), διαµορ-
φώνονται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 4 του ιδίου άρθρου και η φορολογητέα αξία για την
επιβολή του τέλους ταξινόµησης για τα υπό κρίση αυτο-
κίνητα διαµορφώνεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 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 τετράκυκλα
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.
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5. Η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Τα υβριδικά µηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, ό-
πως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46, ό-
πως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν.
692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του
προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέ-
λους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ό-
πως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως
ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατά-
ξεις 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 κατασκευ-
ής τις προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή µεταγενέστε-
ρης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης, ως ακολού-
θως:
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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 λιανι-
κή τιµή πώλησης προ φόρων.»

8. Η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχί-
ζει 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
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µετά από κα-
ταγραφή τους, µε διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού
Οικονοµικών. Η διαδικασία της µεταφοράς θα ολοκληρω-
θεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος 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 παραγγε-

λία 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 βι-
βλία, στοιχεία, έγγραφα, µέσα αποθήκευσης δεδοµένων
και αντικείµενα, που σχετίζονται µε τις υποθέσεις της
παραγράφου 2 µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που µεταφέρονται προτεραιοποιού-
νται 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, µπορούν
να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέ-
σεων πλην των οριζόµενων στην παράγραφο 1 του πα-
ρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη α-

ναγκαία λεπτοµέρεια για τη µεταφορά των ως άνω υπο-
θέσεων.

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 Φορολο-
γικής 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. συµπεριλαµβα-
νοµένου του Γενικού Γραµµατέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τα
όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συµπεριλαµβανοµένου του Ει-
δικού Γραµµατέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρ-
χική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρό-
νου παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για έκ-
δοση πράξεων προσδιορισµού φόρου, τέλους, εισφοράς
ή πράξεων επιβολής προστίµου.

8. Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του
Δηµοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιµώµενου
ή διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών
για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για
αυτές που µεταφέρθηκαν στη Γενική Γραµµατεία Δηµο-
σίων Εσόδων µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υπο-
παραγράφου 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.4 389/2016
(Α΄ 94), προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:

«Κατά παρέκκλιση του π.δ. 69/2016 (Α' 127), για τις ε-
πιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γ ενικής
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) λαµβάνεται υπό-
ψη από τα γνωµοδοτικά συµβούλια επιλογής προϊσταµέ-
νων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων για τη
µοριοδότηση της οµάδας κριτηρίων (β) «Εργασιακή ε-
µπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης», ανεξαρτήτως
συνάφειας αυτού µε την προς πλήρωση θέση, εφόσον:
(α) έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του βασικού τίτ-
λου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθµίδας,
στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της έ-
νταξης, και µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης ε-
παγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται, και (β) αποδεικνύε-
ται µε ένα τουλάχιστον από τα προβλεπόµενα στις πα-
ραγράφους 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: 
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«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 δικαιω-
µάτων 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 ο-
ποία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφια-
κή Σύγκλιση 2007-2013, έχουν χαρακτηριστεί ως τµηµα-
τοποιηµένα έργα (phasing) και υλοποιούνται µε τη µέθο-
δο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, παρατείνονται α-
πό τη λήξη τους έως την ένταξη των ως άνω τµηµατο-
ποιηµένων έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Ε-
ΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.12.2016.
Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας

του απασχολούµενου προσωπικού θα καλυφθεί από πό-
ρους 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 έ-
ναν συνταξιούχο ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουρ-
γό, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχό-
λησης, µε τον αναπληρωτή του και έξι (6) µέλη, ως ακο-
λούθως:
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 Γενι-

κού Εµπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού, κατηγορίας ΠΕ, υποδεικνυόµε-
νο από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, 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 α-

θλητισµού, µε τον αναπληρωτή του.
Ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής µε τους ανα-

πληρωτές τους διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ε-
τών.
Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών µετέ-

χουν χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις της Επι-
τροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτι-
κά µέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύο-
νται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπο-
ρεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές,
οπότε οι τελευταίοι µετέχουν στη συνεδρίαση µε ψήφο,
ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού
µέλους. Η θητεία κάθε αναπληρωτή είναι ίση µε τη θη-
τεία 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 παγκό-
σµια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - γυ-
ναικών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρό-
ντος άρθρου, παρέχεται οικονοµική επιβράβευση, το ύ-
ψος 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 δι-
καιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα
για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής ε-
πιβράβευσης. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προ-
θεσµίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υ-
πουργικής 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 υ-
πέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών
στην προθεσµία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφό-
σον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις µπο-
ρούν να αποδειχθούν µε τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα στον ι-
σχύοντα νόµο. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυ-
τής ως αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων ή οµαδικά α-
θλήµατα νοούνται όσα περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ι-
σχύον επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων,
των Παραολυµπιακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώ-
νων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας και διεξά-
γονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις τεχνικές
προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Οµοσπονδίας.

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

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

ται η Κεντρική Βάση Δεδοµένων του άρθρου αυτού, πε-
ριλαµβανοµένης της λίστας φυσικών προσώπων στα ο-
ποία 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 Ε-

πιµέρους Σύστηµα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες λει-
τουργίες 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 κα-
ταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν
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 α-
θλητικές εγκαταστάσεις µεταφέρονται δύο φορές την ε-
βδοµάδα. 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 Η-

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. Για την ε-
γκατάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εισιτηρίων
του στοιχείου α' της παραγράφου αυτής αποκλειστικά
αρµόδιες είναι οι οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώ-
νων. Η πρόσβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης στο εν λόγω σύστηµα γίνεται
χωρίς κόστος και δη µέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να
απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισµού (hardware).
Κατά τις δύο (2) πρώτες αγωνιστικές περιόδους από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ήτοι κατά τις α-
γωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018, η ως ά-
νω αρµοδιότητα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές Super
League και Ε.Σ.Α.Κ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, άνευ α-
νταλλάγµατος, να διαθέτουν το σύστηµα, τόσο στις
Α.Α.Ε. µέλη αυτών, όσο και στις Α.Α.Ε. που συµµετέχουν
στους αγώνες του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και στις
Οµοσπονδίες, για τις περιπτώσεις που αυτές διοργανώ-
νουν 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 Υπουρ-
γού Πολιτισµού και Αθλητισµού, συστήνεται επιτροπή,
αποτελούµενη από εκπροσώπους όλων των διοργανω-
τριών αρχών και των Οµοσπονδιών που οργανώνουν α-
γώνες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος, µε αποφασιστική για κάθε σχετικό ζήτηµα αρµο-
διότητα.
Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., δια των Διοικητικών

Συµβουλίων τους, έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυ-
νου επεξεργασίας, σύµφωνα µε το ν. 2472/1997, διατη-
ρούν δε, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, την υποχρέωση
να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας των αρ-
χείων, απαγορευµένης απολύτως της χρήσης του συ-
στήµατος και των δεδοµένων που παράγει για οποιουσ-
δήποτε άλλους, πέραν αυτών που ορίζονται στον παρό-
ντα νόµο λόγους.
γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η Κεντρική Βάση

Δεδοµένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, τηρεί-
ται στο Κεντρικό Σύστηµα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και
περιλαµβάνει τα κατά το προηγούµενο άρθρο στοιχεία
των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποί-
ων είναι κάτοχοι.
Στην Κεντρική Βάση Δεδοµένων καταχωρίζονται, α-

µελλητί, οι αρµοδίως και νοµίµως επιβαλλόµενες κυρώ-
σεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι ο-
ποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώ-
ρους. Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στοιχεία θα παρέ-
χονται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του στοιχείου δ΄ της πα-
ραγράφου αυτής και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα
των Οµοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών.
Η τήρηση των δεδοµένων, που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρόνο
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 υ-
πηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Προσωπικά δεδοµένα φυσικών προσώπων που προµη-

θεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα οποία
δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό διά-
στηµα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διε-
ξαγωγή του συγκεκριµένου αγώνα και στην περίπτωση
που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται περιστα-
τικό βίας.
δ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Τα οικεία πειθαρχικά

όργανα των αθλητικών Οµοσπονδιών ή των διοργανω-
τριών αρχών, καθώς και οι οικείες γραµµατείες των δικα-
στηρίων της χώρας, στην περίπτωση επιβολής στον ο-
ποιονδήποτε βαθµό κυρώσεων και παρεπόµενων ποινών
σε βάρος φυσικών προσώπων για αδικήµατα βίας µε α-
φορµή αθλητικές εκδηλώσεις, διαβιβάζουν αµελλητί τα
σχετικά στοιχεία στις κατά τόπους αρµόδιες αστυνοµι-
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κές αρχές, καθώς και στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, που περιλαµ-
βάνει ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων µε αρχείο παρεπό-
µενων ποινών, που δηµιουργείται µε προεδρικό διάταγ-
µα έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υ-
πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 2472/1997, µε το οποίο καθορίζο-
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο
συναφές µε την εισαγωγή, εγκατάσταση, χρήση, λει-
τουργία, διαχείριση και συντήρηση της προαναφερόµε-
νης 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 διε-
θνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους µετέχουν οµά-
δες Α.Α.Ε. και προκειµένου να εισέλθει σε οικεία αθλητι-
κή εγκατάσταση, υποχρεωτικά: α) επιδεικνύει την κάρτα
φιλάθλου, κατά την αγορά εντύπου ονοµαστικού εισιτη-
ρίου, β) εισάγει τον ειδικό αριθµό της, στην περίπτωση η-
λεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. µέ-
σω διαδικτύου), καθώς επίσης γ) φέρει και επιδεικνύει
αυτήν, όταν του ζητείται, κατά την είσοδό του στην α-
θλητική εγκατάσταση.
Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι µεµονω-

µένοι φίλαθλοι αλλοδαποί ή µόνιµοι κάτοικοι εξωτερι-
κού, Έλληνες ή οµογενείς, οι οποίοι µπορούν να αγορά-
ζουν ονοµαστικό και αριθµηµένο εισιτήριο και να εισέρ-
χονται στους αγωνιστικούς χώρους µε την επίδειξη του
δελτίου της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή του διαβα-
τηρίου 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 περίο-
δο να θέσουν σε ισχύ την εφαρµογή της Κάρτας Φιλά-
θλου, τόσο στο Κεντρικό Σύστηµα, όσο και στα επιµέ-
ρους Συστήµατα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Εφόσον η έκ-
δοση και αγορά εισιτηρίου γίνεται µέσω κάρτας φιλά-
θλου, τούτο προϋποθέτει την εισαγωγή στο Σύστηµα της
Κάρτας Φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία
του Επιµέρους Συστήµατος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου µε
την Κεντρική Βάση Δεδοµένων, όσο και για τους ειδικό-
τερους ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλι-
σης της χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, µόνον, µία φορά.
Για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού απαιτείται η συ-

νεργασία πάσης αρµοδίας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα µε
την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., η οποία και υποχρεούται
να παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή και σχετικό στοι-
χείο, ως κατά νόµο υπεύθυνη για την τήρηση του Εθνι-

κού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α..
Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου υποβάλλεται έγγρα-

φη αίτηση του ενδιαφεροµένου φιλάθλου σε οποιαδήπο-
τε 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 α-
ριθµό αναγνώρισης του κατόχου της, σύµφωνα µε τα
Διεθνή Πρότυπα Σήµανσης και εκδίδεται µε την κατάθε-
ση της αίτησης, την οποία και παραλαµβάνει ο αιτών φί-
λαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως και δύο (2,00) ευρώ,
ως δαπάνη για την έκδοσή της.
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικώς, µε ποινή α-

κυρότητας, 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 αστυνοµι-
κής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραµο-
νής, η ηµεροµηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Α-
ριθµός 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 γο-
νέα που έχει την επιµέλεια του ανήλικου τέκνου. Σε πε-
ρίπτωση 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 αµελλη-
τί, µε φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.
Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτι-

κά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», την ελληνική
σηµαία, τον ειδικό αριθµό σήµανσης, το ονοµατεπώνυ-
µο, τη φωτογραφία και τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α. του κατόχου
της. Η διοργανώτρια αρχή µπορεί να θέτει επί της πρό-
σθιας ή οπίσθιας όψης της Κάρτας λογότυπα χορηγών
της, οπότε και στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνει το κό-
στος έκδοσής της. Δεν επιτρέπεται, σε καµία περίπτωση,
η ένθεση στην Κάρτα φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων
από τα οποία να προκύπτει η οµάδα προτίµησης του κα-
τόχου της, ή η ταυτότητα της Α.Α.Ε. που εξέδωσε αυτή.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται

στους αγώνες των εθνικών πρωταθληµάτων Α' κατηγο-
ρίας 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
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διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορί-
ζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα σχετικά µε τις τε-
χνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, οι προϋπο-
θέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές µε την εισα-
γωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρη-
σης του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και
οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα σε περίπτωση αθέ-
τησης λειτουργίας του παραπάνω συστήµατος.
Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η εφαρµο-

γή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και σε άλλες,
πέρα από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 6, διοργα-
νώσεις ή κατηγορίες εθνικών πρωταθληµάτων, οποιου-
δήποτε οµαδικού αθλήµατος.
η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορί-

ζεται η 30ή Σεπτεµβρίου 2016.
Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής καταρ-

γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που µε αυτήν ρυθµίζο-
νται.
Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδό-

τηση της ισχύουσας µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας
παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 και δεν αντίκει-
νται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθµίζουν διαφο-
ρετικά τα θέµατα που µε αυτήν ρυθµίζονται, εξακολου-
θούν να ισχύουν.»

4. Το άρθρο 111 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«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 αυτοδικαίως το ι-
δρυτικό της Αθλητικό Σωµατείο. Αν το ιδρυτικό Αθλητικό
Σωµατείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για
την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή 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 εγγε-
γραµµένα 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 Α-
θλητικό Σωµατείο σε καµία περίπτωση δεν αναλαµβάνει
τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονοµικές υπο-
χρεώσεις της Α.Α.Ε. που τέθηκε σε εκκαθάριση.

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 Συ-
νέλευση 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 παρό-
ντος νόµου αγωνιστική περίοδο και εφεξής, σε περίπτω-
ση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. τίθεται σε καθε-
στώς εκκαθάρισης, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθληµα
νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο ή, σε
περίπτωση συγχώνευσης, από το Σωµατείο που θα προ-
έλθει ή θα παραµείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή
Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούµενη σε ό-
λες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δηµόσιο, τους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδή-
ποτε τρίτον, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται
στο χρονικό διάστηµα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, ε-
φόσον δεν έχει επέλθει για καθεµία από αυτές παραγρα-
φή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση δια-
τάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει µε έγερ-
ση αγωγής ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλε-
ται 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 κα-
τά 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 Α-
θλητικό Σωµατείο µπορεί να συστήσει νέα Α.Α.Ε. πριν α-
πό 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 τρόπο διοί-
κηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το
ίδιο Αθλητικό Σωµατείο για το ίδιο άθληµα, είτε και οποι-
ασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωµατείου, πρόσω-
πα τα οποία στην προηγούµενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα
του µέλους του Δ.Σ. αυτής ή του µετόχου της µε ποσο-
στό 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 Α-
θλητισµού, 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 Διε-
θνούς Ολυµπιακής Επιτροπής.
β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθµίζουν τη συµπεριφο-

ρά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφε-
ρόµενων στο στοιχείο α΄ της παραγράφου αυτής ανα-
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γνωρισµένων αθλητικών οµοσπονδιών και των προσώ-
πων που σχετίζονται µε οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο
µε τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται
από αυτές ή τις ενώσεις-µέλη τους και διέπουν ιδίως τη
διαχείριση των οικονοµικών τους υποθέσεων, την ακε-
ραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δη-
µόσια εκδηλούµενες συµπεριφορές και δηλώσεις που
πλήττουν τη φήµη των αντίστοιχων αθληµάτων.
γ. Στις αναφερόµενες στο στοιχείο α΄ της παραγρά-

φου αυτής αθλητικές οµοσπονδίες συστήνονται υποχρε-
ωτικά Επιτροπές Δεοντολογίας, µε αντικείµενο τη διε-
ρεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικηµάτων, που
σχετίζονται µε τις υποθέσεις που αναφέρονται στα στοι-
χεία α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής. Οι Επιτροπές Δε-
οντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προ-
σώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόµενων στο
στοιχείο α΄ της παραγράφου αυτής αθλητικών οµοσπον-
διών, ως επίσης των προσώπων που σχετίζονται µε οποι-
αδήποτε ιδιότητα και τρόπο µε τις διοργανώσεις και
τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-
µέλη τους.
δ. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ε-

ρευνητικό και δικαστικό τµήµα και συγκροτούνται υπο-
χρεωτικά από τακτικούς δικαστές, µε τριετή θητεία, η ο-
ποία δεν ανανεώνεται.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαρα-
γράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α' 94) προστί-
θεται εδάφιο, ως εξής:

«Από τις ρυθµίσεις των ανωτέρω εδαφίων εξαιρούνται
οι συνοδοί ασφαλείας και τα µέλη της αποστολής που
συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρω-

θυπουργό, στους οποίους δεν εφαρµόζεται το προβλε-
πόµενο 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. Ο-
µοίως και τα µέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υ-
πουργό Εθνικής Άµυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών και
τον Υπουργό Οικονοµικών διαµένουν στο ίδιο ξενοδο-
χείο µε το πρόσωπο που συνοδεύουν και τα εν λόγω έ-
ξοδα Δηµοσίου. Τα µέλη των συνοδευτικών αποστολών
του εδαφίου β΄ της παρούσας καθορίζονται µε τις απο-
φάσεις µετάβασης που εκδίδει ο εκάστοτε αρµόδιος φο-
ρέας 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 ανωτέ-
ρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.10.2016. Η
ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16.8.2016.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος

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


