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AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ  

 
«ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ  ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΞΤΓΗΑΝΖ – ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ» 

 
Α. Γενική παποςζίαζη  
 
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 
θαη καθξννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν είλαη 
απνιχησο θξίζηκν θαη θαζνξηζηηθφ γηα ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, ηνπ 
λνηθνθπξηνχ, ηεο αηνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ θάζε Έιιελα 
πνιίηε. Ζ Διιάδα πξέπεη λα βξεη μαλά ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο αλεμαξηεζία θαη 
αμηνπξέπεηα, λα απνθηήζεη ην πιενλέθηεκα ησλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 
απφ ην επφκελν έηνο θαη λα είλαη ζε ζέζε, παξφηη δαλεηδφκελε, λα κεηέρεη 
ηζφηηκα θαη κε ηζρπξφ ιφγν ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο εηαίξνπο ηεο θαη ηνπο 
δηεζλείο ζπλνκηιεηέο ηεο.  
 
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη θξίζηκνη απηνί ζηφρνη, πξέπεη πξσηίζησο λα αλαθηεζεί ε 
αμηνπηζηία ηεο ρψξαο απέλαληη ζηνπο εηαίξνπο θαη πηζησηέο θαη λα απνδεηρζεί 
ε ζηαζεξή πξνζήισζε ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο. Με 
ζθνπφ ηε ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
δεζκεχζεψλ καο, πξνσζνχληαη κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ξπζκίζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο ζεκεξηλήο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
ηεο ρψξαο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 
θνηλσλίαο κε ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ πγηψλ δσληαλψλ παξαγσγηθψλ 
δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.  
 
Σν γεγνλφο φηη ςεθίζηεθε ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα θαη ν εθαξκνζηηθφο 
λφκνο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ είραλ νξηνζεηεζεί, ππήξμε ζπκθσλία επί ηεο 
δηαδηθαζίαο κε ηελ αληηπνιίηεπζε, φπσο επίζεο θαη φηη άκεζα αλαθνηλψζεθε ε  
ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Ηδησηηθνπνηήζεσλ κε 
επξχηαηε πνιηηηθή ζπλαίλεζε, ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά ζηηο πξφζθαηεο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εηαίξνπο καο. Κάζε πξάμε ζπλέπεηαο έλαληη ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί εληζρχεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο 
ρψξαο, ζπκβάιιεη ζε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα θαη ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα 
ηνλ θάζε Έιιελα πνιίηε, ηνπ νπνίνπ ην πξνζσπηθφ βηνηηθφ επίπεδν είλαη 
άκεζα θαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ην επίπεδν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 
 
Άκεζε πξνηεξαηφηεηα δσηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη ε επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ηνπ 
2011. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ην ζχλνιν ησλ 
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη 
ππάξρεη κηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην κεληαίν εηζφδεκα θάζε πνιίηε, θάζε 
νηθνγέλεηαο, φκσο, αλ δελ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη 
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επηπηψζεηο ζα είλαη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο θαη ζα επεξεαζηεί δξακαηηθά ην 
εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη νη πξννπηηθέο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. 
Γηα ην ιφγν απηφ απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία ε αίζζεζε επζχλεο, 
ζνβαξφηεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο ζηελ έγθαηξε θαη απξφζθνπηε εθαξκνγή 
ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  
 
ην πιαίζην απηφ, κε ην παξφλ λνκνζρέδην πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 
ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, αιιά θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 
Αλαζπγθξφηεζεο, ην νπνίν θηινδνμεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά δεκνζηνλνκηθά, 
αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα. 
 
ην Μέπορ Α΄ θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κε εηδηθή 
πξφβιεςε γηα ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε 
επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, 
δεδνκέλνπ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ φρεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή αλάηαμε ηεο ρψξαο θαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα 
ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμή ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  
 
ην Μέπορ Β’ αληηκεησπίδνληαη επί κέξνπο, εθθξεκή δεηήκαηα 
ζπληαμηνδνηηθήο, θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, δηνηθεηηθήο 
νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ 
κεραληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ καο ζηφρσλ. Καη ζην 
Μέπορ Γ΄ ξπζκίδεηαη ε αγνξά θαη ε επνπηεία ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ζχκθσλα 
κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο δεκνζίαο ηάμεσο θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα θαη 
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ.  
 
Β. Διδικόηεπα επί ηυν Κεθαλαίυν Α΄και Β΄ 
 
Γενικό μέπορ   
 
Απνηειεί θνηλή επηδίσμε γηα ηελ πνιηηεία θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ άκεζα ή 
έκκεζα εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, λα ηεζνχλ λέεο βάζεηο 
αλάπηπμεο, κε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πνπ επί ρξφληα πξπηάλεπζε, κε ηελ 
αλνρή ή/θαη ζπλππαηηηφηεηα ηνπ θξάηνπο (π.ρ. ζπζηήκαηα επηδνηήζεσλ,  
έιιεηςε κεζν-καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θ.ιπ).  
 
Ηζηνξηθά, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο, έπεηηα απφ κία εηθνζαεηία αλάπηπμεο 
βαζηζκέλεο απνθιεηζηηθά ζην κνληέιν «ήιηνο θαη ζάιαζζα» αληηκεησπίδεη 
ζήκεξα κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο.  Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο έρνπλ σο εμήο: 
 
- Άμβλςνζη ηηρ εποσικόηηηαρ. Σν 52% ησλ αθίμεσλ ζηε ρψξα καο 

επηθεληξψλεηαη ζην 3ν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ ην κεξίδην ηνπ 1νπ θαη ηνπ 
2νπ ηξηκήλνπ είλαη ζην 7% θαη 15% αληίζηνηρα. Άκεζα αληαγσλίζηξηεο 
ρψξεο (Ηηαιία, Σνπξθία) παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα, ελψ 
ε Αίγππηνο έρεη ηζνκεξή θαηακεξηζκφ ησλ αθίμεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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- Υαμηλή δαπάνη ανά επιζκέπηη. Ζ Διιάδα έρεη ρακειή ζπλνιηθή κέζε 
δαπάλε αλά επηζθέπηε (ρακειφηεξε απφ Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Σνπξθία), 
αιιά ηελ πςειφηεξε ζηε θαηεγνξία «δηακνλή – δηαηξνθή».  

- Μικπόρ απιθμόρ ξενοδοσείυν ςτηλήρ ποιόηηηαρ ςπηπεζιών και 
ςποδομών.  Σν πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ 4* θαη 5* αλέξρεηαη κφλν ζην 
15% ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρείσλ (3*=23%, 2*=46%, 1*=16%). 

- Υαμηλή διείζδςζη διεθνών  αλςζίδυν επώνςμυν ξενοδοσείυν 
(brands).  Ζ  δηείζδπζε ησλ μελνδνρείσλ απηψλ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη 
κφιηο ζην 4% ησλ κνλάδσλ θαη ζην 19% ησλ θιηλψλ, ζε ζχγθξηζε κε 25% 
θαη 40% αληηζηνίρσο ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

- Πανηελήρ αποςζία ζύγσπονυν ηοςπιζηικών πποφόνηυν, φπσο π.ρ. 
ηνπξηζηηθή θαηνηθία.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ρψξα καο είλαη επνρηαθφο πξννξηζκφο, 
κε  αληαγσληζηηθφο ζε επίπεδν θφζηνπο ππεξεζηψλ, θαη κε ζρεηηθά ρακειήο 
πνηφηεηαο μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. Σν πςειφ θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά αλειαζηηθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί 
κφλν κε ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πςειφηεξεο αγνξαζηηθήο ηθαλφηεηαο, 
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απαηηνχλ πξντφληα, ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ.  
 
Τπφ ην πξίζκα απηφ, έλα λέν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ εμππεξεηεί ζηξαηεγηθά 
ηελ πνιηηηθή γηα ηνπξηζκφ φιν ην ρξφλν, ζε φιε ηελ Διιάδα θαη απφ φιν ηνλ 
θφζκν είλαη ε ηνπξηζηηθή θαηνηθία.  Γηα λα επηηεπρζεί ε ζηξαηεγηθή απηή 
ζηφρεπζε απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ κε  ππεξεζίεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζε έλα θνηλφ 
ηνπξηζηψλ/επηζθεπηψλ πνπ αλαδεηεί ηηο απζεληηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο 
κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρψξα καο. Ζ ηνπξηζηηθή θαηνηθία, δηακνξθσκέλε, 
ξπζκηζκέλε  θαη εζηηαζκέλε πξνο έλα ηέηνην θνηλφ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηε 
ζηφρεπζε απηή, κε πνιιαπιά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θαη 
εζληθή νηθνλνκία.  
 
Γηεζλψο, ε ηνπξηζηηθή θαηνηθία αθνξά ζε απηνηειή επηπισκέλε θαηνηθία, 
εληφο ιεηηνπξγνχληνο ηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη ηδηφθηεηεο επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ 
ζπλππάξρνπλ, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη 
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απηνχ, κε αληίζηνηρεο επηπισκέλεο θαηνηθίεο 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ κηζζψλνληαη εκεξεζίσο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 
ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.  Τπφ απηή ηελ έλλνηα θαη κνξθή, ε ηνπξηζηηθή 
θαηνηθία κε επηηπρία εθαξκφδεηαη ζε αλαπηπγκέλνπο θαη αλαπηπζζφκελνπο 
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο, απνηειψληαο κία ηδηαίηεξε θαη 
δηαθξηηή θαηεγνξία ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ππεξεζίαο. Μηα θαηεγνξία πνπ 
δεκηνπξγεί  ηδηαίηεξνπο ‘πξννξηζκνχο’ κε ηεξάζηηα νθέιε γηα ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηχπνπ 
ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν επέλδπζεο 
θνξπθαίσλ δηεζλψλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ θαη brands. 
 
Απαληψληαο ζηελ αλάγθε απηή, ην παξφλ λνκνζρέδην εηζάγεη ηελ ηνπξηζηηθή 
θαηνηθία θαη ζηε ρψξα καο, κε ηε κνξθή ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 
(mixed use resorts). Ζ ιεηηνπξγηθή κνξθή ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο πνπ 
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εηζάγεηαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο απαληά άκεζα ζε δχν ζηξαηεγηθέο 
απαηηήζεηο ηεο ρψξαο: 
 
- Σε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κε ζηφρν ηελ αλάηαμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. 
- Σελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ ζε έλα καθξνπξφζεζκα 

βηψζηκν θαη αληαγσληζηηθφ πιαίζην, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη 
ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην θιάδν. 

 
Με ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο κέξνπο ησλ θαηνηθηψλ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ 
επελδπηή νη πξνυπνζέζεηο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αλαθχθιεζεο ηνπ αξρηθνχ 
θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εηζξνέο απφ ηηο πσιήζεηο, ν 
επελδπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη πνηνηηθφηεξεο θαη δαπαλεξφηεξεο 
θαηαζθεπέο. 
 
ε κία πεξίνδν πνπ ε πξνζέιθπζε  επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη πην 
επηηαθηηθή απφ πνηέ, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη πιελ 
ειάρηζησλ -ζηαηηζηηθψο νπδέηεξσλ εμαηξέζεσλ- νπδεκία δηεζλήο 
μελνδνρεηαθή αιπζίδα έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ζηηο 
πφιεηο θαη θπξίσο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, δηφηη ε ηδηνθηεζία δελ 
δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηνχκελεο επελδχζεηο πνπ ηίζεληαη σο 
πξνυπφζεζε απφ ηηο δηεζλείο αιπζίδεο management. Απηή ε εμαίξεζε αθνξά 
κφλν ηελ Διιάδα, αθνχ ην ζχλνιν ησλ αληαγσληζηηθψλ Μεζνγεηαθψλ 
πξννξηζκψλ, εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο, απνιακβάλεη ηα πξνλφκηα πνπ 
πξνζθέξνπλ νη δηεζλείο αιπζίδεο. 
 
Δπί ηυν άπθπυν 1 - 3   
 
Δηδηθφηεξα, με ηο άπθπο 1 δίδεηαη ζαθήο νξηζκφο ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ, κε ηελ πξνζζήθε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή 
λνκνζεζία θαη θαζνξίδεηαη ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ δπλάκελσλ λα 
κεηαβηβαζζνχλ ή εθκηζζσζνχλ καθξνρξνλίσο ηκεκάησλ ηνπ ζχλζεηνπ 
ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ 
ζπγθξνηήκαηνο. ην ίδην άξζξν νξίδεηαη φηη ζηηο ξπζκίζεηο πεξί ζχλζεησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ κπνξεί λα ππάγνληαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, θαη 
πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. εκεηψλεηαη φηη, ελφςεη ηεο εηδηθήο 
θχζεσο ηνπ λένπ απηνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ν ζεζκφο ηεο ρξνλνκίζζσζεο 
δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ εηζάγνληαη κε ην 
άξζξν απηφ.  
 
Με ηο άπθπο 2 θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ 
ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 
εθάζηνηε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. εκεηψλεηαη ηδίσο ην γεγνλφο φηη ε 
ρσξνζέηεζε ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε γήπεδα επηθαλείαο άλσ 
ησλ 800 ζηξεκκάησλ είλαη επηηξεπηή κφλν ζε νξγαλσκέλνπο ηνπξηζηηθνχο 
ππνδνρείο (Π.Ο.Σ.Α.). Απνζαθελίδεηαη, επίζεο, εηδηθψο γηα ηα ζχλζεηα 
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηα δηέπεη θαη ηδίσο ν 
ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ είλαη εληαίνο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζχλζεηνπ 
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ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη αξθεηά κηθξφηεξνο (0,15) απφ απηφλ πνπ ηζρχεη 
ζήκεξα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ (0,20).   
 
εκεηψλεηαη, πξνο άξζε νπνηαζδήπνηε ηπρφλ παξεξκελείαο, φηη ηα ζχλζεηα 
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηνπ 
λνκνζρεδίνπ απνηεινχλ λέα  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά πξντφληα μελνδνρεηαθνχ 
ραξαθηήξα, απνηεινχλ δειαδή κέξνο κηαο ακηγψο ηνπξηζηηθήο επέλδπζεο θαη 
δελ έρνπλ ζρέζε κε ζπκβαηηθέο (νηθηζηηθέο ή άιιεο) αλαπηχμεηο. Σα 
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηφζν γηα ηηο  πεξηνρέο ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επελδχζεσλ κηθηνχ ηχπνπ φζν θαη γηα ηε ρψξα ζπλνιηθά, είλαη πνιχ 
ζεκαληηθά θαη αθνξνχλ ηδίσο ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αθνχ 
ε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ  ζα δηαρέεηαη ζε φινπο ηνπο κήλεο ηνπ 
ρξφλνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ζεηηθφ ηφζν γηα ηηο πεξηνρέο 
ρσξνζέηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ φζν θαη γηα ηηο «θεληξηθέο» κνλάδεο 
ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο 
(δεκηνπξγψληαο κηα αληίζηνηρα δηεπξπκέλε απφ ρξνληθή άπνςε ξνή εζφδσλ, 
κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο / ρξήζηεο ησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ).  
 
Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ησλ κηθηψλ 
επελδχζεσλ, ιφγσ ηεο ζπρλήο δηακνλήο ζε απηέο, απνθηνχλ εθ ησλ 
πξαγκάησλ δηαζπλδέζεηο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ 
απ’ φηη νη θιαζηθνί ηνπξίζηεο. Σν ζηνηρείν απηφ έρεη πξνθαλείο ζεηηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, αιιά ελίνηε θαη ζην θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζκηθφ πεδίν. Μεηψλεηαη επίζεο ε εμάξηεζε απφ ηελ θπκαηλφκελε 
νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αθνχ ε επέλδπζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ 
θαηάιπκα γίλεηαη εθάπαμ (ζε πεξηφδνπο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο) θαη ε 
δηάζεζε απφζβεζήο ηεο ελζαξξχλεη ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο απηήλ αθφκα θαη 
ππφ ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαη 
ηα «κεηξηθά» ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα αιιά θαη νη πεξηνρέο ρσξνζέηεζήο 
ηνπο, φπσο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, επσθεινχληαη απφ κηα δήηεζε αθφκε θαη 
ζε πεξηφδνπο χθεζεο ησλ θιαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ.  
 
ηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ζεκαληηθήο θαη 
επαλαιακβαλφκελεο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αιιά 
θαη ε ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ. Ωο 
πξνο ην ηειεπηαίν ζεκείν, κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζπληζηψζα είλαη ν 
θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, πνπ ζα ηνλσζεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 
πξντφλησλ, θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ιεηηνπξγήζεη πξνσζεηηθά γηα ην ζχλνιν 
ηεο νηθνλνκίαο. πγρξφλσο, δηεπξχλεηαη ε γεσγξαθηθή βάζε ηνπ ηνπξηζκνχ, 
επεηδή ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρσξνζέηεζε 
ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο θιαζηθνχο θαη 
ελίνηε θνξεζκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο (ζάιαζζα, θιίκα) αιιά θαιχπηνπλ 
έλα επξχηεξν θάζκα. Πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, εθηφο θιαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
ξνψλ, κπνξνχλ έηζη λα πξνζειθχζνπλ κηθηέο επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα κηα 
πην ηζφξξνπε ρσξηθή αλάπηπμε. Οη δε επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε είλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθέο, θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ 
πεξηνξίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, αιιά επεθηείλνληαη θαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα 
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ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη δεκηνπξγνχλ 
πξφζζεηε δήηεζε ππεξεζηψλ. 
 
Ζ δεκηνπξγία ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, έηζη φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηα άπθπα 1 και 2,  απνηειεί έλα εξγαιείν πνιιαπιήο 
απνζάξξπλζεο θαη πεξηνξηζκνχ, κε ζεηηθφ ηξφπν θαη φρη κε απαγνξεχζεηο, 
ηεο αλνξγάλσηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Καη ηνχην δηφηη νη κεγαιχηεξεο 
επελδχζεηο εκπεξηέρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο κηα θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ 
ρψξνπ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα (αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηππηθφ ραξαθηήξα ηνπ 
εξγαιείνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηνχληαη), έρνπλ ρακειφηεξεο ζπλνιηθέο 
ππθλφηεηεο απφ απηέο ζηηο νπνίεο νδεγεί ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε φηαλ 
ππάξρεη κεγάιε πίεζε, θαη θαζηζηνχλ πνιχ πην δχζθνιε ηελ απζαίξεηε 
δφκεζε, ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ ειέγρνπ ζηηο κεγάιεο θαη 
«πεξίνπηεο» αλαπηχμεηο. Παξάιιεια, νη ζχλζεηεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο 
ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζηελ πξνζηαζία 
ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ, αιιά δίλνπλ θαη ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
 
Δπίζεο, κε ην άπθπο 3,  ε Πνιηηεία επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ην ρξφλην 
πξφβιεκα ησλ πεπαιαησκέλσλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ πνπ είηε έρνπλ δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο εδψ θαη πάξα 
πνιιά ρξφληα, είηε ππνιεηηνπξγνχλ επεηδή έρνπλ αλεγεξζεί κε πξνδηαγξαθέο 
πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο μελνδνρείαο ή 
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απσιέζεη πιένλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα 
ηνπο ή πεξηνρέο κε θζίλνπζα δήηεζε ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, αιιά 
απμεκέλε δήηεζε ζε παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε 
επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία πξνθαιείηαη 
απφ ηελ εγθαηάιεηςε πθηζηάκελσλ εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ παιαηψλ 
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.  Σα πνζά απηά απνδίδνληαη ζην Πξάζηλν Σακείν 
θαη δηαηίζεληαη γηα  πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ρψξσλ κε ηδηαίηεξε  πνιηηηζηηθή, ηνπξηζηηθή 
θαη ηζηνξηθή ζεκαζία. Παξάιιεια, παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ θαηεδάθηζε 
παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα 
δφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ρξήζε επίζεο ηνπξηζηηθή. Δηδηθφηεξα παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε 
ζπληειεζηή δφκεζεο έσο 0,05, ηα νπνία ζα απνηεινχληαη απφ ηνπξηζηηθέο 
επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ κία, θαη’ ειάρηζηνλ, εηδηθή 
ηνπξηζηηθή ππνδνκή.  
 
Δπί ηυν άπθπυν 4 – 7  
 
Δπίζεο, κε ηο άπθπο 4 ηξνπνπνηείηαη θαη βειηηψλεηαη ην θαλνληζηηθφ 
θαζεζηψο ησλ Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ) 
πξνθεηκέλνπ αθελφο λα πξνζαξκνζζεί πξνο ηα θξηζέληα απφ ηε λνκνινγία 
ηνπ ηΔ (ηΔ Οινκ. 3396-3397/2010) θαη αθεηέξνπ λα αληηκεησπηζζνχλ 
ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ αλεθχεζαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε. 
πγθεθξηκέλα, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ΠΟΣΑ γίλεηαη πιένλ κε 
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα 
ζηνλ λφκν, ελψ παξαιιήισο πξνβιέπεηαη φηη  ν θαζνξηζκφο πεξηνρήο σο 
Π.Ο.Σ.Α. πξέπεη λα απνηειεί νπσζδήπνηε αληηθείκελν πξνεγνχκελεο 
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ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ), φπσο απαηηεί ε νδεγία 
2001/42/ΔΚ θαη ε εζληθή λνκνζεζία.  
 
Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαη θξηζηκφηεξνπο ζηφρνπο ησλ πξνηεηλνκέλσλ 
ξπζκίζεσλ, πέξαλ ηεο εηζαγσγήο ζηελ ηνπξηζηηθή λνκνζεζία θαη 
ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, είλαη ν 
εμνξζνινγηζκφο, ε απινπνίεζε θαη  ε επηηάρπλζε ηεο  αδεηνδνηηθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνηείλνληαη 
ξπζκίζεηο (άπθπο 7, παπ. 5 και 6) πνπ απνβιέπνπλ θπξίσο ζηνλ θαζνξηζκφ 
γεληθψλ θαλφλσλ δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κε άκεζε 
εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επέξρεηαη δπζκελήο κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο, ε 
νπνία απνθιείεη εθεμήο ηε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. ηφρνο 
ηεο φιεο ξχζκηζεο είλαη λα απνθεπρζνχλ κε λφκηκεο κεηαβνιέο ηνπ 
πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, δεκηνπξγψληαο δηνηθεηηθέο πξνζηξηβέο θαη 
δηθαζηηθέο ακθηζβεηήζεηο. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αδεηνδνηηθήο 
δηαδηθαζίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ νινθιεξψλνληαη κε ηξεηο 
ζεκαληηθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα άπθπα 5 και 6: α) ηελ 
ίδξπζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ ζηνλ ΔΟΣ, 
πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο «ππεξεζία κηαο ζηάζεσο» γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, β) ηελ ίδξπζε απηνηεινχο πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ 
ζηνλ ΔΟΣ, ην νπνίν ζα επηιακβάλεηαη ηεο έθδνζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ 
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηηο κεγάιεο ή ζχλζεηεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο θαη γ) 
ηε ζχζηαζε Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο 
κε εθπξνζψπνπο ησλ ππνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Δξγν ηεο νκάδαο είλαη ν ζπληνληζκφο 
θαη ε επίζπεπζε ησλ αδεηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
αξκνδηφηεηαο ησλ 2 ππνπξγείσλ (ρσξνζέηεζε, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ, πνιενδνκηθή αδεηνδφηεζε, θ.ιπ.) θαη ε επίιπζε ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ 
δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ. 
 
Πεξαηηέξσ, κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ παπαγπάθυν 2, 3 και 4 ηος άπθπος 7 
αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ 
Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ ηα νπνία αθνξνχλ θαηά ζεηξά ηε ξχζκηζε ηεο 
ηχρεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ πνπ είραλ ήδε εμνπιηζηεί κε άδεηεο ησλ 
αξκνδίσλ αξρψλ θαηά ηνλ ρξφλν εγθξίζεσο ηνπ σο άλσ πιαηζίνπ, ηελ 
εμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ ησλ 
αηηήζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ 1ε 
επηεκβξίνπ 2008 θαη αθνξνχλ ππξφπιεθηεο πεξηνρέο  θαη, ηέινο, ηελ 
θαηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πην πάλσ πιαηζίνπ, ηα 
ζέκαηα ηεο νπνίαο ξπζκίδνληαη πιένλ εηδηθψο θαη πιήξσο απφ ην παξφλ 
ζρέδην λφκνπ. Σέινο, κε ηηο παπαγπάθοςρ 7 έυρ και 10 ηος άπθπος 7 
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηαθηνπνίεζε ζεκάησλ γηα ηα αθίλεηα 
ηεο ΔΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο κε ζηφρν 
ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αλαβαζκίζεη ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη 
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ηελ απαζρφιεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, κε 
ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε 
εθηέιεζεο έξγσλ ζηνλ αηγηαιφ, ηελ παξαιία θαη ηε ζάιαζζα πξνο 
εμππεξέηεζε ηνπξηζηηθψλ ζθνπψλ, ζε αθίλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 
Σνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα ή γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ζρεηηθή Πξάμε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
δεκηνπξγνχκελεο δηαηνκεαθήο Δπηηξνπήο, επηηαρχλνληαη νη ρξνλνβφξεο 
δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ θαη επηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε 
επελδπηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνπζίαο ράξηλ ηνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλαιφγσο, ιακβάλεηαη κέξηκλα  γηα ηα δεκφζηα 
θηήκαηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, πνπ επξίζθνληαη 
κεηαμχ αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ζηελ 
ΔΣΑ θαη ηεο αθηνγξακκήο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απηνδηθαίσο σο 
Σνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα θαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο πεξηέξρεηαη 
ρσξίο άιιε πξφζζεηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηελ ΔΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηεζεί ν ζπλνιηθφο θαη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο ηνπξηζηηθήο 
αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δεκνζίσλ θηεκάησλ. 
 
Γ. Διδικόηεπα επί ηος Κεθαλαίος Γ΄ 
 
Γενικό Μέπορ  
 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, θαηαξγνχληαη αλελεξγείο απφ πνιινχ ρξφλνπ 
δηαηάμεηο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θσδίθσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνηνχληαη 
επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ θσδίθσλ απηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 
ιεηηνπξγηθέο. Πεξαηηέξσ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3865/2010,  
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, ξπζκίδεηαη ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ησλ κεηαηαζζνκέλσλ απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ζε θνξείο 
πνπ δηέπνληαη απφ άιιν αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, 
αληηκεησπίδνληαη αζθαιηζηηθά – ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα εξγαδνκέλσλ 
Ν.Π.Γ.Γ. θαη αλαδηαξζξψλεηαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ Γ.Λ.Κ, έηζη 
ψζηε λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα 
κεησζεί ν ρξφλνο εμέηαζεο ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαζψο θαη ην 
ιεηηνπξγηθφ θαη δηνηθεηηθφ ηεο θφζηνο.  
 
Δπί ηος άπθπος 8    
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 1, επηρεηξείηαη ε  εμάιεηςε εξκελεπηηθψλ-
ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπλ αλαθχςεη κεηά ηελ ππαγσγή απφ 
1.1.1985 ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ, δπζρεξαίλνληαο ην έξγν ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο πληάμεσλ. 
Ζ επηθχιαμε σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3865/2010, ζπλίζηαηαη 
ζην φηη ην πξνζιακβαλφκελν απφ 1.1.2011 πξνζσπηθφ ζηνπο Γήκνπο, 
ππάγεηαη βάζεη απηψλ ζην αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ-
ΔΣΑΜ (φπσο θαη φινη νη πξνζιακβαλφκελνη ζην Γεκφζην απφ ηελ ίδηα σο 
άλσ εκεξνκελία) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηζρχνπλ γη’ απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ 
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Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ πληάμεσλ ή ηνπ λ. 2084/1992, θαηά 
πεξίπησζε.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 2, θαιχπηεηαη θαη ηππηθά ε ελζσκάησζε ζην 
ζπληάμηκν κηζζφ ησλ κειψλ ΔΠ ηεο ΑΠΑΗΣΔ ηνπ επηδφκαηνο βηβιηνζήθεο ην 
νπνίν θαηαβάιιεηαη κε ηηο απνδνρέο ηνπο, αθνχ ε αξκφδηα Γ/λζε Καλνληζκνχ 
πληάμεσλ ηνπ Γ.Λ.Κ., εξκελεχνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
λ.3620/2007 κε ηηο νπνίεο ελζσκαηψζεθε ην αλσηέξσ επίδνκα ζηηο 
ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ κειψλ ΓΔΠ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΔΠ ησλ Σ.Δ.Η. 
θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηελ Τπεξεζία 
πληάμεσλ, είρε ήδε ελζσκαηψζεη ην επίδνκα απηφ ζην ζπληάμηκν κηζζφ ησλ 
κειψλ ΔΠ ηεο ΑΠΑΗΣΔ.   
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 3, θαζνξίδεηαη ν ζπληάμηκνο κηζζφο ησλ ζπκβνχισλ 
θαη κφληκσλ Παξέδξσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η) πνπ εληάζζνληαη 
ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π), κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ.  
Ο θαζνξηδφκελνο κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ζπληάμηκνο κηζζφο, ηαπηίδεηαη 
κε ην ζπληάμηκν κηζζφ πνπ ειάκβαλαλ ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 4, επαλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ 
άξζξνπ 6  ηνπ λ. 3865/2010, ψζηε λα απνζαθεληζζεί πιήξσο  φηη: α) φζνη 
ππάιιεινη έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη ηελ 31-12-2010 δελ 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο θαη β) ν αλαγλσξηδφκελνο κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο απηέο ρξφλνο παηδηψλ, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ, κε ζπλππνινγηζκφ 
ηνπ ρξφλνπ απηνχ, δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη ηελ 31-12-2010, ιακβάλεηαη 
ππφςε κφλν γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζχληαμεο θαη φρη θαη γηα ηελ 
πξνζαχμεζε απηήο. Οη δηαηάμεηο απηέο θξίζεθαλ επηβεβιεκέλεο γηαηί θαη ζηηο 
δχν πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δελ δηαςεχδνληαη νη ζπληαμηνδνηηθέο 
πξνζδνθίεο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ, αιιά αληηζέησο εμαθνινπζνχλ λα 
ππάγνληαη ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 
3865/2010.  
 

Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παπ. 5, πξνβιέπεηαη φηη ε πξνυπεξεζία 
ηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη απνηειέζεη πξνζφλ δηνξηζκνχ θαη γηα ηελ νπνία 
έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ 
θχξηαο αζθάιηζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.1405/1983 (δηαδνρηθή 
αζθάιηζε), πξαθηηθή άιισζηε πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 
ζπληάμεσλ απφ ηελ 1-1-1993 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 2084/1992). 
Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ζεζπίδεηαη φηη γηα ην ζπληάμηκν ηνπ ρξφλνπ πνπ 
δηαλχζεθε ζε Υψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν 
ρξφλνο απηφο απνηέιεζε πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 
ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα, έρνπλ εθαξκνγή νη νηθείνη Καλνληζκνί ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη φρη ην Διιεληθφ δίθαην, 
δεδνκέλνπ φηη απφ 25-10-1998 εκεξνκελία επέθηαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ 1408/71 θαη 574/72 γηα ηελ αζθάιηζε ησλ 
εξγαζηαθά κεηαθηλνχκελσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη πξνθχςεη 
δηνηθεηηθή αιιά θαη δηθαζηηθή δηρνγλσκία σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο 
πεξηπηψζεηο επηθάιπςεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ.6 επηρεηξείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ θαλνλίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3029/2002. 
Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο απηφο  ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα 
θαηαηείλεη ζην ίδην απνηέιεζκα (δει. ζην ίδην ζπλνιηθφ πνζφ ζχληαμεο) κε 
βάζε φκσο ζπληαμηνδνηηθά «γλσξίζκαηα» (Μηζζνινγηθφ Κιηκάθην θαη 
ρηιηνζηά) δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ιεηηνπξγνχ ν νπνίνο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα κέρξη 31.12.2007 (πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3029/2002) 
ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία. Έηζη ν ζπληαμηνχρνο απηφο ζην εμήο ζα 
αλαγλσξίδεηαη σο ζπληαμηνχρνο ηνπ Γεκνζίνπ κε Μ.Κ. θαη ρηιηνζηά πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ δχν δηαθνξεηηθά ππνινγηδφκελσλ ρξφλσλ 
αζθάιηζεο (πξν θαη κεηά ηελ 31-12-2007) θαη θάζε θνξά πνπ ζα απμάλεηαη ή 
ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ε ζχληαμε δεκνζίνπ ππαιιήινπ κε ηα ίδηα 
«ραξαθηεξηζηηθά», ζα απμάλεηαη ή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά εληαίν ηξφπν 
θαη ε ζχληαμε πνπ έρεη θαλνληζζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3029/2002. Ζ 
ιχζε απηή πξνθξίζεθε δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πξνεγνχκελν εθαξκνγήο 
παξεκθεξψλ κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή δηαδνρηθή 
αζθάιηζε (παξ. 10, άξζξν 5 ηνπ λ. 2703/99) θαη επνκέλσο έρεη ελζσκαησζεί 
ζηελ πξαθηηθή ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 7, ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πιεξεμνπζηφηεηαο 
ηνπ π.δ. 169/2007, έηζη ψζηε αθ ελφο κελ λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα κείδνλα 
ζέκαηα (αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ή επηδφκαηνο θιπ) ην εηδηθφ 
πιεξεμνχζην πνπ νξίδεηαη απφ απηέο είλαη πιεξεμνχζην πνπ ζπληάζζεηαη 
ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, αθεηέξνπ δε νξίδεηαη φηη γηα ειάζζνλα δεηήκαηα, 
αξθεί ε ππνβνιή εμνπζηνδφηεζεο ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
απφ Γεκφζηα Αξρή θαη πξνθεηκέλνπ γηα θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ απφ ηελ νηθεία 
Πξνμεληθή Αξρή.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3865/2010 κε ηηο νπνίεο απφ 
1.1.2011, απμάλνληαλ ηα έηε ππεξεζίαο απφ 18 ή 20 θαηά πεξίπησζε, ζε 25, 
κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ, κπνξνχζε λα δηπιαζηαζηεί ν ρξφλνο 
ππεξεζίαο ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο, πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηεηηθήο ή θαηαδπηηθήο ελέξγεηαο θ.ι.π. 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηηρ παπ. 8, ε θαηά ηα αλσηέξσ αχμεζε ησλ 
εηψλ γίλεηαη ζηαδηαθά ζε βάζνο 5εηίαο, ψζηε λα κελ ππάξμεη βίαηε 
πξνζαξκνγή ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, δεδνκέλσλ θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ελέρεη ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.   
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 9, επαλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 
ηνπ π.δ. 169/2007, πεξί αλσηάηνπ νξίνπ ζχληαμεο  ψζηε λα απινπζηεπζνχλ 
θαη λα είλαη δπλαηή ε επρεξήο εθαξκνγή ηνπο. Έηζη:  
 α) νξίδεηαη φηη θαη’ εμαίξεζε ην πνζφ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην κεληαίν ζπληάμηκν κηζζφ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχληαμε 
πξνζαπμάλεηαη κε πηεηηθά θ.ι.π. εμάκελα ή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1897/1990 θαη 1977/1991 (ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο), νπφηε 
γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζχγθξηζε, ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ 
πξνζαπμάλεηαη θαηά 50% (παξ. α) θαη 
  β) νξίδεηαη φηη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιακβάλνπλ 
θαη άιιε ζχληαμε απφ ην Γεκφζην ή απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα 
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θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ην αθαζάξηζην πνζφ ηεο ζχληαμήο ηνπο ή ην 
άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ πνζψλ ζπληάμεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
αθαζάξηζην πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
κε 35 ρξφληα ππεξεζίαο, φπσο απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3670/2008, εηδηθά δε γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο 
φπσο νη απνδνρέο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 10, επαλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ 169/2007 νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3865/2010, ψζηε λα 
απνζαθεληζζνχλ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηνπο.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 11: 
 α) Απζηεξνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ β’ εδαθίνπ ηεο ππνπεξίπησζεο 
αα ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007, πνπ 
πξνβιέπνπλ φηη ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο δελ ηζρχνπλ φηαλ ν 
ππάιιεινο έρνληαο ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο, απνρσξεί απφ ηελ 
ππεξεζία πξηλ απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη θαζίζηαηαη ελ ησ  κεηαμχ 
αλίθαλνο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%.  Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, 
ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαβιεζεί άκεζα ε ζχληαμε, πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ αληθαλφηεηαο  πνπ 
πξνυπήξρε πξνζηίζεηαη θαη ε πξνυπφζεζε ηεο αληθαλφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο (πεξ. α΄). 
 β) Καηαξγνχληαη απφ 1-1-2013 νη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ζην 
θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαζψο θαη ζηνπο 
παηδνλφκνπο ησλ ηδξπκάησλ αγσγήο αλειίθσλ, ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο 
ζχληαμεο αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο (πεξ. β) θαη νξίδεηαη φηη ην 
πξναλαθεξφκελν πξνζσπηθφ, εμηζψλεηαη, απφ 1.1.2013 σο πξνο ηα φξηα 
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ κε ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ 
(πεξ. γ’). 
 Οη δηαηάμεηο απηέο θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο, αθνχ κεηά ην λ.3865/2010, 
θακία θαηεγνξία ππαιιήισλ-ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ δελ ζπληαμηνδνηείηαη 
αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 12 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ 
άξζξνπ 58 ηνπ π.δ. 169/2007, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ θαηαζηεί αλελεξγείο.   
 
Δπεηδή έρεη παξαηεξεζεί ζε επξεία θιίκαθα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιεζεο 
πξάμεσλ αλαγλψξηζεο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ κεηά απφ λέα αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή  ππνβνιή άιιεο αίηεζεο γηα ηελ εθ λένπ αλαγλψξηζε 
πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ σο ζπληάμηκνπ θ.ν.θ., κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13, 
ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ αλάθιεζε ησλ πξάμεσλ αλαγλψξηζεο ζπληάμηκνπ 
ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άζθνπε επηβάξπλζε ησλ αξκνδίσλ 
δηεπζχλζεσλ ηεο ππεξεζίαο ζπληάμεσλ θαη λα πεξηνξηζηεί ην ζρεηηθφ 
δηνηθεηηθφ θφζηνο. Δηδηθά νη πξάμεηο πνπ έρνπλε εθδνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 1405/1984 κπνξεί λα αλαθιεζνχλ εθφζνλ ν ρξφλνο πνπ έρεη 
αλαγλσξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξεί λα 
ρξεζηκεχζεη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ην Γεκφζην ή 
απφ άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Απηνλφεην είλαη, φηη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί 
δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλαγλσξηζηηθέο πξάμεηο έρνπλ 
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εθδνζεί κε ζχλλνκα ή ππάξρνπλ ζε απηέο ιάζε (ππνινγηζηηθά, 
νλνκαηεπψλπκν θιπ). 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1405/83 νξίδεηαη φηη ην πνζφ ην νπνίν 
πξέπεη λα επηζηξαθεί, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ζπληάμηκνο ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ Γεκνζίνπ, φζσλ ππαιιήισλ έρνπλ δηνξηζζεί κέρξη 
31-12-1982, παξαθξαηείηαη απφ ηηο απνδνρέο ηνπο ή ηε ζχληαμή ηνπο, θαηά 
πεξίπησζε, ζε κεληαίεο δφζεηο. Δθφζνλ ε αλαγλψξηζε δηελεξγεζεί κεηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο   δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ ηα ¾ ηεο αχμεζεο ηεο ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1405/1983. Δπεηδή νη 
δηαηάμεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ππνινγηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα κε 
δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηελ Τπεξεζία πληάμεσλ, θξίζεθε ζθφπηκε ε 
ηξνπνπνίεζή ηνπο θαη έηζη κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παπ. 14 
νξίδεηαη φηη ην παξαθξαηνχκελν απφ ηελ ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
κεληαίν πνζφ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα ¾ ηεο κεληαίαο δφζεο 
πνπ παξαθξαηείηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ ηηο απνδνρέο ηνπ ελ ελεξγεία 
ππαιιήινπ.  
εκεηψλεηαη φηη κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο επηκεθχλεηαη θαηά ηη, επ’ 
σθειεία ηνπ ζπληαμηνχρνπ, ν αξηζκφο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ.  
 

Δπί ηος άπθπος 9 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 1: 
α)  παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζε φζνπο έρνπλ αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά απφ 
1.1.1993 θαη κεηά θαη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ 1.1.2013 θαη κεηά, 
λα ιακβάλνπλ ζχληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 40 εηψλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. Οη δηαηάμεηο απηέο θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμηζσζνχλ σο πξνο ην δηθαίσκα ζχληαμεο κε ηνπο 
ππαιιήινπο-ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ αζθαιηζζεί κέρξη 
31.12.1992 (πεξ. α). 
β) επεθηείλνληαη γηα ιφγνπο ηζφηεηαο θαη ζε φζνπο έρνπλ αζθαιηζζεί γηα 
πξψηε θνξά απφ 1.1.1993 θαη κεηά, νη επλντθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνπο βαξηά αλαπήξνπο (ηπθινί, ηεηξαπιεγηθνί, λεθξνπαζείο θ.ι.π) θαη νη 
νπνίεο πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ 
κε ηε ζπκπιήξσζε 15 εηψλ ππεξεζίαο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμήο ηνπο κε βάζε ηα 35 έηε ππεξεζίαο (πεξ. β’ θαη γ’).  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 2: 
α) Πξνβιέπεηαη φηη, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ 
ΟΣΑ, πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά, γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην 
Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Μεραληθνί, γηαηξνί θ.ιπ.), έρνπλ 
εθαξκνγή, σο πξνο ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπο νη 
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηνκέσλ ηνπ Σακείνπ απηνχ (πεξ. α). 
β)  Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ έρνπλ αζθαιηζζεί γηα 
πξψηε θνξά απφ 1.1.1993 θαη κεηά, γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη 
ππνρξεσηηθή, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, αζθάιηζε ζην Δληαίν Σακείν 
Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Μεραληθνί, γηαηξνί θ.ιπ.), λα αζθαιίδνληαη  
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θαη ζην Γεκφζην θαηφπηλ επηινγήο ηνπο, κε αλάινγε πξναηξεηηθή ππαγσγή 
ηνπο θαη ζηα αληίζηνηρα Μεηνρηθά Σακεία, ζηελ πεξίπησζε δε απηή, 
ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ε θαηά ηδηφηεηα αζθάιηζή ηνπο ζην ΣΜΔΓΔ ή ζην 
ΣΑΤ, κε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ πξψηνπ θαη κε 
εμαίξεζε απφ ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ δεχηεξνπ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αζθαιηζηεί απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο κέρξη θαη ηελ 
ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ ζην Γεκφζην θαη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ 
αζθάιηζή ηνπο ζε απηφ πξναηξεηηθά, νη εηζθνξέο πνπ παξαθξαηήζεθαλ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ζεσξνχληαη εηζθνξέο ππέξ ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, ελψ 
εάλ δελ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ πξναηξεηηθά ζην Γεκφζην θαζψο θαη ζηνπο 
θνξείο – ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο,  νη εηζθνξέο πνπ έρνπλ 
θαηαβιεζεί γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο ζην Γεκφζην θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο 
– ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, απνδίδνληαη ζηνπο Σνκείο 
Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Τγεηνλνκηθψλ ησλ θιάδσλ 
θχξηαο αζθάιηζεο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε αζθάιηζή ηνπο.  
Σαπηφρξνλα, ξπζκίδνληαη αλαθχπηνληα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαη νξίδεηαη ζε 
πεξίπησζε ειιείπνληνο αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ, ε θαηά πεξίπησζε θαηαβνιή ή 
κε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (πεξ.β). 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 3:  
α) επεθηείλνληαη νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β ηεο  παξ. 3 ηνπ 
λ.3865/2010 θαη ζηε ρήξα ζχδπγν θαη ζηα ηέθλα παζφλησλ ή θνλεπζέλησλ 
ιφγσ βίαηνπ ζπκβάληνο, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1977/1991 (πεξ. 
α’). 
β) δηνξζψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 3,  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ησλ  παξ. 5 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ.3865/2010 επεηδή ζηηο δηαηάμεηο απηέο είραλ, εθ παξαδξνκήο, 
πεξηιεθζεί (πεξ. β’ θαη δ’) ή απαιεηθζεί (πεξ. γ’ θαη ε’) ζηνηρεία ηα νπνία είηε 
αιινίσλαλ ην λφεκα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ είηε δεκηνπξγνχζαλ ζπληαθηηθφ θαη 
θαηά ζπλέπεηα λνεκαηηθφ πξφβιεκα. 
 
Με ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2084/1992 πξνβιέπεηαη ε 
θαηά παξέθθιηζε, απφ ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο, ζεκειίσζε 
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηελ ζπκπιήξσζε 15εηνχο πιήξνπο 
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχληαμε 
θαηαβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη πξνθεηκέλνπ 
γηα γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ 60νχ. Δπεηδή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 11 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3865/2010 πξνβιέπεηαη φηη δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ 
ζεκειησζεί κέρξη  31.12.2010 δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ  
(άξζξν 6 ηνπ λ. 3865/2010) θαη πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ, πξνηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε θαηά 
ηα αλσηέξσ θαηά παξέθθιηζε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ζπληειείηαη 
κε ηελ ζπκπιήξσζε 15εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 65νπ 
έηνπο ηεο ειηθίαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ 60νχ. Οη 
πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ελαξκνλίδνληαη θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ησλ 
παξ. 1 θαη 3 ησλ άξζξσλ 3 θαη 7, αληίζηνηρα, 2084/1992 κε ηηο νπνίεο 
πξνβιέπεηαη φηη φζνη έρνπλ αζθαιηζηεί γηα πξψηε θνξά απφ 1-1-1993 θαη 
κεηά ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηε ζπκπιήξσζε 15εηνχο 
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πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Γειαδή 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3865/2010 ππάγνληαη φζνη 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ 31-12-2010 15εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε 
ππεξεζία θαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο 
ππαιιήινπο ην 60ν (πεξ. α’ θαη β’).  
εκεηψλεηαη φηη ήδε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
λ. 3865/2010 ην θαηά ηα αλσηέξσ φξην ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ ππαιιήισλ 
(60ν) έρεη απμεζεί απφ 1-1-2011 ζην 65ν. 
 
α)  Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ 
λ.2676/1999, φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3863/2010, ν επηδψλ ζχδπγνο ιακβάλεη ηελ εθ κεηαβηβάζεσο 
ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα κία ηξηεηία. Μεηά ηελ πάξνδν 
ηεο ηξηεηίαο πξνβιέπεηαη πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο απηήο εθφζνλ εξγάδεηαη ή 
απηναπαζρνιείηαη ή ιακβάλεη θαη άιιε ζχληαμε θαηά 50% ή 30%, ζε 
πεξίπησζε πνπ είλαη θάησ ή άλσ ησλ 65 εηψλ αληίζηνηρα.  
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο  πεξ. δ’ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν επηδψλ ζχδπγνο ιακβάλεη θαη ζχληαμε απφ ίδην δηθαίσκα ή 
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθ κεηαβηβάζεσο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ, θχξηεο ή 
επηθνπξηθέο, κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζχληαμε ζηελ νπνία ζα γίλεη ν αλσηέξσ 
πεξηνξηζκφο. 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3865/2010, επεθηάζεθαλ νη 
αλσηέξσ δηαηάμεηο ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ 
λ.2676/1999 θαη ζηνπο επηδψληεο ζπδχγνπο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην 
Γεκφζην, φρη φκσο θαη απηέο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαη 
λφκνπ θαη επνκέλσο ηα πξφζσπα απηά δελ είραλ ην δηθαίσκα επηινγήο ηεο 
ζχληαμεο πνπ ζα πεξηθνπεί.  
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παπ 5 παξέρεηαη ην πξναλαθεξφκελν 
δηθαίσκα επηινγήο θαη ζηνπο επηδψληεο ζπδχγνπο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε 
είηε θαηά κεηαβίβαζε είηε εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο απφ ην Γεκφζην θαη ζχληαμε, 
γεληθά, απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (πεξ. α’).  
β) Με ην άξζξν 13 ηνπ λ.3863/2010 (115 Α΄) αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.2676/1999,  φπσο απηέο ίζρπαλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπο κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.3385/2005 (210 Α΄) θαη ξπζκίζηεθε εληαία ην ζέκα 
ηεο ρνξήγεζεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ζηνλ επηδψληα ησλ ζπδχγσλ, έηζη 
ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη ελ ιφγσ δηθαηνχρνη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο 
ηνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο ηεο δηάηαμεο απηήο (15.7.2010) θαη εθεμήο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
ζάλαηνο επέιζεη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 
 
πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξ.4 ηνπ ίδηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ άξζξνπ 
νξίδεηαη ξεηά πξνο απνθπγή ακθηζβεηήζεσλ φηη, νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ απηνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηνπο θνξείο θαη ηνκείο 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη αζθαιηζκέλνη ησλ νπνίσλ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ 
ην Γεκφζην ή απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κε θαζεζηψο εμνκνηνχκελν κε 
απηφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη αθνξά κφλνλ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν ζάλαηνο 
έρεη επέιζεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ (15.7.2010). 
 
Με ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 
επηθνπξηθνχο θνξείο θαη ηνκείο νη πεξηπηψζεηο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία, 
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απφ 1-1-2008 θαη κεηά, έρνπλ ρνξεγεζεί δχν ζπληάμεηο απφ ην Γεκφζην, κία 
εμ’ ηδίνπ δηθαηψκαηνο θαη κία απφ κεηαβίβαζε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, 
επεηδή ν ζάλαηνο έρεη επέιζεη πξηλ ηηο 15-7-2010. 
Έηζη, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ ζε φκνηα 
θαηάζηαζε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 5, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, 
ζηνπο επηδψληεο ησλ ζπδχγσλ πνπ έρνπλ δηθαησζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 4 παξ.9 ηνπ λ.3620/2007 εθ κεηαβηβάζεσο ζχληαμε απφ ην Γεκφζην, 
λα δηθαησζνχλ γηα ηελ απηή αηηία ζχληαμε θαη απφ ηνλ επηθνπξηθφ θνξέα – 
ηνκέα ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη επέιζεη ν ζάλαηνο, θαηά 
ηα νξηδφκελα θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3863/2010. 
 γ) Μεηψλεηαη ε ζχληαμε πνπ δηθαηνχηαη ν επηδψλ ζχδπγνο, κε ηελ 
εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαθνξάο ειηθίαο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ θαη ηεο 
δηάξθεηαο ηνπ εγγάκνπ βίνπ ηνπο. 
 Ζ ζέζπηζε ηεο δηάηαμεο απηήο θξίζεθε επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνχλ εηθνληθνί γάκνη, νη νπνίνη επηβαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ κε πςειά πνζά ζχληαμεο γηα πιεζψξα εηψλ. εκεηψλεηαη, 
φηη αλάινγεο δηαηάμεηο δηέπνπλ θαη ηνλ Καλνληζκφ Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο 
ησλ Τπαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ν νπνίνο σο πξνο ην 
ζπληαμηνδνηηθφ ηνπ ζθέινο είλαη ην πιένλ επλντθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζήκεξα (πεξ. γ΄). 
 Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο έρνπλ εθαξκνγή γηα φζα 
δηθαηψκαηα γελλεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 6 : 
         α) επαλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3865/2010 (πεξ. α) θαη 
        β) επεθηείλεηαη θαη ζηνπο ζηξαηησηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ αζθαιηζζεί γηα 
πξψηε θνξά απφ 1.1.1993 θαη κεηά, ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ κε ηελ 
θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνλ ειάρηζην ρξφλν 
ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 
(πεξ. β). 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 7, νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ π.δ. 169/2007, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε ππαιιήινπο λ.π.δ.δ. ησλ ν.η.α. κε 
πξνυπεξεζία ζε άιια λ.π.δ.δ., νη νπνίνη ελψ δηέπνληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζή 
ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε πξνυπεξεζία 
ππνβάιινληαη ζηε βάζαλν ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 
164/1973, δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζπλέπεηα πέξα απφ ην απμεκέλν δηνηθεηηθφ 
θφζηνο, ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο ζχληαμήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ 
αλαίηηα νηθνλνκηθή ηνπο επηβάξπλζε. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 8, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
5 ηνπ λ.1976/1991 κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ηεο ζχληαμεο ησλ 
γηαηξψλ Δ..Τ. εθφζνλ απηνί κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο αζθνχλ ην 
επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ, αθνχ απηέο έρνπλ θαη’ επαλάιεςε θξηζεί σο 
αληηζπληαγκαηηθέο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Άιισζηε, κεηά ηελ επέθηαζε 
ησλ ζρεηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ή κεηψλνπλ θαηά 
πεξίπησζε ηελ θαηαβαιιφκελε ζχληαμε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 
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ππαιιήινπο, δελ πθίζηαηαη θακία νπζηαζηηθή βάζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
θαηαξγνπκέλσλ δηαηάμεσλ ζε ηζρχ. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 9, πξνβιέπεηαη φηη νη άγακεο ή δηαδεπγκέλεο 
ζπγαηέξεο, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ησλ νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 
169/2007, δηαηεξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ Γεκνζίνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν 
θνξέα θαη εθφζνλ θαηαβάιινπλ νη ίδηεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο. 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007, «Κψδηθαο 
Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 
λ.π.δ.δ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 
3839/2010, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιεγνχλ απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην 
Δπηινγήο Πξντζηάκελσλ (ΔΗ..Δ.Π.) σο πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 
φινη νη ππάιιεινη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο 
θαη ππάγνληαη ζην βαζκνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Κψδηθα Γεκνζίσλ Γηνηθεηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη ππαιιήισλ λ.π.δ.δ. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παπ. 
10, νξίδεηαη φηη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηά ηα αλσηέξσ 
επηιέγεζαλ σο πξντζηάκελνη Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη  
απνζπάζηεθαλ ζε απηά, ινγίδεηαη σο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ηνπο 
ζέζε γηα θάζε ζπλέπεηα παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα θξίζεο ηνπ 
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπο ζαλ λα είραλ επηιεγεί Γεληθνί Γηεπζπληέο 
ζηελ Τπεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, κε ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 169/2007, νη νπνίεο θαη ξπζκίδνπλ ηε 
ζπληαμηνδφηεζε ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ απφ ην Γεκφζην.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 11, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππαιιήινπο 
θξαηηθψλ Ν.Π.Η.Γ. θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε 
δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή 
σο κέηνρνο, θαζψο θαη ζε ππαιιήινπο ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ.  πνπ κεηαηάζζνληαη ή 
κεηαθέξνληαη ή εληάζζνληαη ζε θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 
αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο απφ απηφ ζην νπνίν ππάγνληαλ 
κέρξη ηε κεηάηαμε, ηε κεηαθνξά ή ηελ έληαμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κε 
δηαςεπζζνχλ νη ζπληαμηνδνηηθέο ηνπο πξνζδνθίεο, λα δηαηεξήζνπλ, θαηφπηλ 
επηινγήο ηνπο, ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θχξηαο, 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ είραλ 
ζηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη θαη φιε ε εθ’εμήο ππεξεζία ηνπο ζηε 
λέα ηνπο ζέζε, λα ζεσξείηαη φηη δηαλχεηαη ζην θαζεζηψο  απηφ.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παπ. 12,13 και 14 επαλαιακβάλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ  32 ηνπ λ.3896/2010,  ησλ παξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 
λ.3986/2011 θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα πεξηβιεζνχλ ηνλ ηχπν ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ πληάγκαηνο. 
 
Δπί ηος άπθπος 10  
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ λ. 3232/2004 θαη θαζίζηαληαη σο επί ην πιείζηνλ  επλντθφηεξνη νη φξνη 
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ρνξήγεζεο εθ κεηαβηβάζεσο  ζχληαμεο ζηνπο δηαδεπγκέλνπο κεηά ην ζάλαην 
ησλ πξψελ ζπδχγσλ ηνπο, απφ ηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη ην 
Γεκφζην. 
 πγθεθξηκέλα : 
 1. Οη δηαδεπγκέλνη ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιελ ηεο θχξηαο θαη 
επηθνπξηθή ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ησλ πξψελ ζπδχγσλ ηνπο (παξ. 1). 
 2. Γελ απαηηείηαη πιένλ 15εηήο δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ αιιά 10εηήο 
, κέρξη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε (παξ. 2). 
 3. Απμάλεηαη ην πξνβιεπφκελν φξην εηζνδήκαηνο πνπ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ν δηαδεπγκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαησζεί ζχληαμεο ιφγσ 
ζαλάηνπ ηνπ πξψελ ζπδχγνπ. Δηδηθφηεξα, ην εηζφδεκα ηνπ δηαδεπγκέλνπ δελ 
ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ εηήζησλ ζπληάμεσλ πνπ 
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Ο.Γ.Α. ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο (παξ. 3). 
 4. Γηαθνξνπνηείηαη ην πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο πνπ ιακβάλεη ν 
δηαδεπγκέλνο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ. Με ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο,  ν επηδψλ ζχδπγνο δηθαηνχηαη ην 70% ηεο εθ κεηαβηβάζεσο 
ζχληαμεο ιφγν ζαλάηνπ θαη ν δηαδεπγκέλνο ην 30% απηήο. ε πεξίπησζε πνπ 
ν έγγακνο βίνο είρε δηαξθέζεη 25 έηε θαη άλσ, ην δηθαηνχκελα πνζνζηά 
θαζνξίδνληαη ζε 60% θαη 40% αληίζηνηρα. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, ηα 
δηθαηνχκελα πνζνζηά ζχληαμεο θιηκαθψλνληαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έγγακνπ βίνπ. Δθφζνλ ν γάκνο έρεη δηαξθέζεη 10 έηε, ν επηδψλ ζχδπγνο 
ιακβάλεη ην 75% ηεο ζχληαμεο ζαλάηνπ θαη ν δηαδεπγκέλνο ην 25% απηήο. Γηα 
θάζε επηπιένλ έηνο έγγακνπ βίνπ ην πνζνζηφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν 
επηδψλ ζχδπγνο, κεηψλεηαη θαηά 1%, ελψ απμάλεηαη αληίζηνηρα ην πνζνζηφ 
πνπ δηθαηνχηαη ν δηαδεπγκέλνο. Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα, ν έγγακνο βίνο έρεη 
δηαξθέζεη 28 έηε, ν  επηδψλ ζχδπγνο δηθαηνχηαη ην 57% ηεο ζχληαμεο ζαλάηνπ 
θαη ν δηαδεπγκέλνο ην 43% απηήο. ε πεξίπησζε πνπ ν έγγακνο βίνο έρεη 
δηαξθέζεη πέξαλ ησλ 35 εηψλ, ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ επηκεξίδεηαη θαηά 50% 
ζηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη 50% ζηνλ δηαδεπγκέλν. Σα αλσηέξσ πνζνζηά, 
φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, δηθαηνχηαη ν δηαδεπγκέλνο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηδψλ ζχδπγνο (παξ. 4). 
Οξίδεηαη φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
ζάλαηνο επέιζεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεπηεί ε λνκηθή βεβαηφηεηα ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ήδε 
ζπγθαηαβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ζχληαμε, ή ππάξρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα 
αιιά αθφκα δελ έρεη αζθεζεί.  
 

Δπί ηος άπθπος 11  
Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ πξψελ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ΣΤΓΚΤ, ΣΑΠΔΛ 
θαη ΣΑΓΚΤ, ζπληαμηνδνηείην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Νφκσλ 3620/07 θαη 
317/76, θαζψο θαη ηνπ λ.δ. 4239/62  αληίζηνηρα, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο 
κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ 
Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3655/2008, ηα αλσηέξσ ΝΠΓΓ εληάρζεθαλ σο Σνκείο 
ζε άιινπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα ην  Σακείν Τγείαο 
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (ΣΤΓΚΤ) εληάρζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ 
Πεξηζάιςεσο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ) σο Σνκέαο ΣΤΓΚΤ, ν 
θιάδνο Πξφλνηαο ησλ Ληκελεξγαηψλ ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Δξγαδνκέλσλ ζηα 
Ληκάληα (ΣΑΠΔΛ) εληάρζεθε ζην ΣΑΠΗΣ σο Σνκέαο Πξφλνηαο Ληκελεξγαηψλ, ν 
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Κιάδνο Δπηθνπξηθήο χληαμεο ηνπ ΣΑΓΚΤ εληάρζεθε ζην ΣΔΑΓΤ σο Σνκέαο 
Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ν θιάδνο Πξφλνηαο 
ΣΑΓΚΤ εληάρζεθε ζην ΣΠΓΤ σο Σνκέαο  Πξφλνηαο ΣΑΓΚΤ. 
 
Με ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/06, ζην ηαθηηθφ 
πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξζεθε ζηνπο αλσηέξσ Φνξείο, παξαζρέζεθε ε 
δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 
ζέζεο απφ ηελ νπνία πξνήξρεην. 
 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παπαγπάθυν 1 και 2, νξίδνληαη ξεηά νη 
Σνκείο ζηνπο νπνίνπο  ζα απνδίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηελ 
θχξηα αζθάιηζή ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ πξψελ ΣΤΓΚΤ θαη ΣΑΚΓΤ 
θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε άιιεο 
ππεξεζίεο ή θνξείο, νη νπνίνη ζα βαξχλνληαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο 
ηφζν ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ φζν θαη απηνχ πνπ έρεη ήδε 
ζπληαμηνδνηεζεί.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπαγπάθος 3, νξίδεηαη ξεηά ε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε 
ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ λ.δ. 4277/1962, ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ ΣΑΠΔΛ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
έρεη κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηαηήξεζε ην 
πξνεγνχκελν ηεο κεηαθνξάο ηνπ αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο.  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπαγπάθος 4, ρνξεγείηαη λέα πξνζεζκία ππνβνιήο 
αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε, σο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο ππαιιήισλ ζε λπδδ, γηα ηνλ νπνίν εζθαικέλα είρε ρσξίζεη 
αζθάιηζε ζην Γεκφζην. 
Όπσο είλαη γλσζηφ, νη κφληκνη ππάιιεινη λπδδ ησλ ΟΣΑ ππάγνληαη θαηά 
θαλφλα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ, κε εμαίξεζε νξηζκέλα κφλν λπδδ, 
ησλ νπνίσλ  νη κφληκνη ππάιιεινη κε ξεηέο δηαηάμεηο λφκσλ ππάγνληαη ζηελ 
αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ. Δληνχηνηο, ζε νξηζκέλα λπδδ δήκσλ, 
παξφηη νη κφληκνη ππάιιεινη ηνπο έπξεπε λα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ 
ΗΚΑ – ΔΣΑΜ,  ππάγνληαλ,  ιφγσ άγλνηαο ή ζχγρπζεο ησλ εθθαζαξηζηψλ 
απνδνρψλ ηνπο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη κάιηζηα γηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πέξαλ ηεο 10εηίαο, γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, ην δηθαίσκα ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ γηα βεβαίσζε θαη θαηαινγηζκφ 
εηζθνξψλ είρε πιένλ παξαγξαθεί. Ωο απνηέιεζκα, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα 
παξνπζίαδαλ πεξηφδνπο απαζρφιεζεο ρσξίο αζθαιηζηηθή πξνζηαζία. 
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαιπθζνχλ αζθαιηζηηθά ηα πξφζσπα απηά, κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3232/2004, είρε 
παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο, σο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ. Ζ ζρεηηθή φκσο 
αίηεζε, κπνξνχζε λα ππνβιεζεί κφλν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο 
(1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3232/2004, δειαδή έσο θαη ηελ 11ε 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005. 
Γεδνκέλνπ φηη, παξνπζηάδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ 
λπδδ πνπ δελ αμηνπνίεζαλ ηελ πξνεθηεζείζα παξερφκελε δπλαηφηεηα γηα 
αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο, σο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ - 
ΔΣΑΜ, θξίλεηαη ζθφπηκε, ε παξνρή λέαο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο γηα 
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο αλαγλψξηζεο, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
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έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί ην πξν 
πεξηγξαθέλ αζθαιηζηηθφ δήηεκα. 
 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3655/2008 ζπζηάζεθαλ λέα Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηηο επσλπκίεο «Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα 
Απαζρνινπκέλσλ» (ΔΣΑΑ),  «Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο » (ΔΣΑΠ ΜΜΔ), «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 
Ηδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΔΑΗΣ), «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη  
Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο» (ΣΑΤΣΔΚΩ), «Σακείν Δπηθνπξηθήο 
Αζθάιηζεο θαη  Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο» 
(ΣΔΑΠΑΑ), «Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΑΠΗΣ), ζηα νπνία 
εληάρζεθαλ αζθαιηζηηθνί θνξείο σο θιάδνη ή Σνκείο κε πιήξε ινγηζηηθή θαη 
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. 
 Με ηνλ ίδην λφκν πξνβιέθζεθε θαη ε κεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ λ. 
3655/08 ζηα λέα λπδδ, κε ηηο δηαηάμεηο δε ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
3513/06, δφζεθε ζην πξνζσπηθφ απηφ ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηεο κεηαθνξάο θαζεζηψηνο αζθάιηζεο (εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ). 
 Γεδνκέλνπ φηη απφ 1.10.2008, εκεξνκελία έληαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
θνξέσλ ζηα λέα σο άλσ ΝΠΓΓ, ην πξνζιακβαλφκελν απφ απηά ηαθηηθφ 
πξνζσπηθφ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θνηλήο λνκνζεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 5, πξνθεηκέλνπ θαη ην πξναλαθεξφκελν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ λα 
ππαρζεί ζην αζθαιηζηηθφ -  ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ 
4277/62 (εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ). 
 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2676/1999, ζπζηάζεθε λέν 
λπδδ, κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ 
(ΟΑΔΔ)» θαη πξνβιέθζεθε ε θαηάξγεζε ησλ λπδδ ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΣΑ απφ 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 Με ην π.δ 154/2006, πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πξνβιέθζεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη 
ε κεηαθνξά ζηνλ ΟΑΔΔ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ησλ θαηαξγνχκελσλ 
Σακείσλ ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΣΑ , νη νπνίνη έσο ηε κεηαθνξά ηνπο ππάγνληαλ ζε 
εηδηθά ζπληαμηνδνηηθά θαζεζηψηα. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17  ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ λ. 3513/2006, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο λα 
δηαηεξήζνπλ ην πξνεγνχκελν ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαζεζηψο αζθάιηζεο. 
 Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη ην αζθαιηζηηθφ  θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ λένπ λπδδ, είλαη απηφ ην θνηλνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, κε 
ζπλέπεηα νη πξνζιακβαλφκελνη γηα πξψηε θνξά απφ 1.1.2007 ζε απηφ λα 
ππάγνληαη ζην θνηλφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ, πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6, πξνθεηκέλνπ θαη νη πξναλαθεξφκελνη 
ππάιιεινη λα ππαρζνχλ ζην αζθαιηζηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ αξ. 
11 ηνπ λ.δ 4277/1962 (εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ)   
 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1276/82, ν Κιάδνο πληάμεσλ ηνπ Σακείνπ 
Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΔΓΔΜΔΓ θαηαξγήζεθε θαη φζνη αζθαιίδνληαλ ζηνλ 
Κιάδν απηφ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ πληάμεσλ ηνπ ΗΚΑ 
ΔΣΑΜ. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
θαηαξγεζέληνο Σακείνπ πνπ πιεξνχζαλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηηο 
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πξνυπνζέζεηο, ρνξεγήζεθε ζχληαμε απφ ην ΗΚΑ - 
ΔΣΑΜ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νη αλσηέξσ ειάκβαλαλ ηε ζχληαμε, 
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πνπ δηθαηψζεθαλ ιφγσ απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ ΔΓΔΜΔΓ, πξνζιήθζεθαλ 
σο ππάιιεινη ζην ΗΚΑ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ζχληαμε θαη απνδνρέο, κε 
ζπλέπεηα ηε κε αλαγλψξηζε, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, σο ζπληάμηκνπ 
ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ηελ πξνζκέηξεζε απηνχ ζηελ 
ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπο.  
 Δπεηδή ε αλσηέξσ θαηεγνξία ππαιιήισλ πνπ απνιχζεθε κεηά ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Κξαηηθψλ Μνλνπσιίσλ, έιαβε απφ ην ΗΚΑ έλα κηθξφ πνζφ γηα 
ζχληαμε, σο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε ζε απηνχο απφ ηελ 
σο άλσ θαηάξγεζε, πξνηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7, κε ηηο 
νπνίεο θαη’ εμαίξεζε ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο ζην 
ΗΚΑ, κε ηελ πξνυπφζεζε επηζηξνθήο ησλ πνζψλ ησλ ζπληάμεσλ πνπ 
εηζέπξαμαλ. 
Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν είραλ θαηαβιεζεί 
εηζθνξέο θαηά ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 
Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαζψο θαη ζην ΔΣΔΑΜ, παξακέλεη 
ηζρπξφο. 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8, πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε, απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ, λέαο ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 17 ηνπ αξ. 4 ηνπ λ. 3513/2006 πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο δήισζεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο 
αζθαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο, ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3328/2005, ηδξχζεθε λέν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 
δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ)» θαη πξνβιέθζεθε ε θαηάξγεζε 
ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία ΓΗΚΑΣΑ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ σο άλσ 
λφκνπ. 
Δπεηδή ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαηαξγεζέληνο ΓΗΚΑΣΑ είρε ππαρζεί κε 
ηελ  αξηζκ. 21/21/589 Τπνπξγηθή Απφθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ 
ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ θαη δεδνκέλνπ φηη,  κε ηελ 
θαηάξγεζή ηνπ, νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηήιζαλ ζην ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία 
«Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ)», ην νπνίν θαη ππνθαηέζηεζε απηνδηθαίσο ην  
θαηαξγεζέλ λνκηθφ πξφζσπν, πξνηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παπ. 9, 
πξνθεηκέλνπ θαη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, λα ππαρζεί ζην σο άλσ 
εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο. 
 
 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπ. 10, νξίδεηαη φηη ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔ 
θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ πνπ κεηαθέξεηαη ή κεηαηάζζεηαη ζηνπο θνξείο ππνδνρήο 
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3891/2010, δειαδή ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ), Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ 
βαζκνχ θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην 
αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 
πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην νπνίν ππαγφηαλ πξηλ απφ ηελ 
θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ή κεηάηαμή ηνπ, επεηδή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο 
παξ. 9 ηνπ άξζξνπ  16 ηνπ σο άλσ λ. 3891/2010, κε ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθε 
ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα δηαηήξεζε απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο δελ είραλ 
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πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
πληάγκαηνο.  
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11, νξίδεηαη φηη ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ησλ 
θνξέσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3920/2011 (πξνζσπηθφ ησλ 
εηαηξηψλ ΔΘΔΛ, ΖΛΠΑΠ, ΑΜΔΛ, ΖΑΠ θαη ΣΡΑΜ) πνπ κεηαθέξεηαη ή 
κεηαηάζζεηαη ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3920/2011, 
δειαδή ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεμαξηήησλ 
αξρψλ), Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 
εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο 
θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην 
νπνίν ππαγφηαλ πξηλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ή κεηάηαμή ηνπ, 
εθηφο εάλ επηιέμεη κε δήισζή ηνπ ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο 
ζην νπνίν ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ απηψλ, επεηδή νη δηαηάμεηο ηεο 
πεξ. γ’ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ λ. 3920/2011, κε ηηο νπνίεο κε ηηο 
νπνίεο θαηαγξάθεθε ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα επηινγή απφ ηα αλσηέξσ 
πξφζσπα ηνπ αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο δελ είραλ 
πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
πληάγκαηνο.  
 
  
Δπί ηος άπθπος 12  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 πξνβιέπεηαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο πληάμεσλ, φπσο κεηνλνκάζηεθε ε πξψελ Γεληθή Γηεχζπλζε 
Μηζζψλ θαη πληάμεσλ,  κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 
απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
Δπεηδή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο επηβαξχλεη γηα πνιιά έηε ηνλ Κξαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, αθνχ απφ ηε θχζε ηεο είλαη πιεξσηέα ηζφβηα ζηνλ 
δηθαηνχρν κε δηθαίσκα κεηαβίβαζήο ηεο ζηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζε 
πεξίπησζε ζαλάηνπ, ν ηφηε λνκνζέηεο ηνπ Α.Ν. 599/68 ζεψξεζε ζθφπηκν λα 
δηαθνξνπνηήζεη ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 
εληνιήο πιεξσκήο ηεο, έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη πνιιαπιά (ζε δχν ζηάδηα) θαη 
εμαληιεηηθά ε λνκηκφηεηά ηεο. 
 
Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν, εκπνδίδνληαο ηελ 
πιεξσκή ζπληάμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, 
ηα ηειεπηαία έηε φκσο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο θαιά ελεκεξσκέλνπ 
κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, κε δπλαηφηεηεο ειέγρσλ ησλ παξακέηξσλ 
θαλνληζκνχ θαη θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, ην αλσηέξσ ζχζηεκα ειέγρνπ 
μεπεξάζηεθε, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα γξαθεηνθξαηηθή ηξνρνπέδε σο πξνο 
ηελ ηαρχηεηα έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, ν θαλνληζκφο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ηεο 
ζχληαμεο ελνπνηνχληαη, γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 
ρξφλνπ έθδνζεο απφθαζεο απνλνκήο ζχληαμεο ζην ήκηζπ (πεξαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο κε ηελ εκπινθή ηξηψλ ππαιιήισλ αληί ησλ έμη πνπ απαηηνχλην). 
 
Σαπηφρξνλα, αλαθαηαλέκνληαη εζσηεξηθά νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο 
Σκεκάησλ ησλ λέσλ Γηεπζχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί 
απνηειεζκαηηθφηεξα ε πνιπλνκία θαη ε πεξηπησζηνινγία ησλ 
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ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ, αθελφο κελ κε ηε ζπζζψξεπζε κέζσ ηεο 
εμεηδίθεπζεο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο, αθεηέξνπ δε, κε ηελ παξάιιειε 
απνξξφθεζε Σκεκάησλ, νη ζπληαμηνχρνη ησλ νπνίσλ θζίλνπλ (πνιεκηθνί, 
ζηδεξνδξνκηθνί, Δζληθήο Αληίζηαζεο, Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ θιπ). Δπίζεο, 
ζεζπίδεηαη εζσηεξηθφο εηήζηνο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, έηζη ψζηε λα 
ειέγρεηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ε λνκηκφηεηα ηεο 
απνλνκήο ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην. 
 
εκεηψλεηαη φηη κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο 
πληάμεσλ, κεηψλεηαη θαηά κία ν αξηζκφο ησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ ήδε 
ιεηηνπξγνχλ, ελψ ν αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ κεηψλεηαη θαηά ηέζζεξα, κε 
ζπλεπαγφκελε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θαη 
δηνηθεηηθνχ θφζηνπο.  
 
Δπί ηος άπθπος 13  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο θαη 15 ηνπ άξζξνπ 13 ηξνπνπνηνχληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη 168/2007 πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ, έηζη ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ 
αλαδηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ απηήο θαη κεηψλεηαη ε πξνζεζκία ηεο άζθεζεο 
ελδίθσλ κέζσλ θαηά πξάμεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο απφ 12 ζε 6 κήλεο, 
δεδνκέλνπ φηη: α) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ είλαη ππέξ επαξθέο γηα 
λα δηαπηζηψζεη ν ελδηαθεξφκελνο ηπρψλ ιάζε σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ζχληαμήο ηνπ θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ δηφξζσζή ηνπο, β) Ζ πξνζεζκία ησλ 12 
κελψλ, είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο γεληθά πεξί ησλ 
πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ πνπ ηζρχνπλ ζην δηθαητθφ ζχζηεκα ηεο 
ρψξαο θαη γ) Μεηψλεηαη ν ρξφλνο νξηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πνζνχ πνπ 
νθείιεη λα θαηαβάιεη ην Γεκφζην γηα ζχληαμε.   
 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
έηζη ψζηε κε απφθαζή ηνπ λα θαζνξίζεη ην ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπνκέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ηε δηαδηθαζία 
δηεθπεξαίσζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ.  
 
Δπί ηος άπθπος 14   
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νξίδεηαη ε έθηαζε εθαξκνγήο ησλ 
πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ.  
      
                    

     
Σ. Διδικόηεπα επί ηος Κεθαλαίος Δ΄ 
 
Δπί ηος άπθπος 15   
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 15 θπξψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 
θπξσκέλνπ κε λφκν Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε απφ 18 
Απξηιίνπ 2011 απφθαζε ηεο 78εο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 
Μεηφρσλ ηεο αλσηέξσ Σξάπεδαο, πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 
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απηήο, γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί θαη ε πξνβιεπφκελε Γλψκε ηεο ΔΚΣ 
(CON/2011/36). 
 
Με ηελ παπάγπαθο 1 θπξψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θπξσκέλνπ κε 
λφκν Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε απφ 18 Απξηιίνπ 2011 
απφθαζε ηεο 78εο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 
αλσηέξσ Σξάπεδαο, πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηήο, γηα ηελ 
νπνία έρεη εθδνζεί θαη ε πξνβιεπφκελε Γλψκε ηεο ΔΚΣ (CON/2011/36). 
πγθεθξηκέλα: 
Με ηηο ππφ ζηνηρεία α) θαη δ) ηξνπνπνηήζεηο ζπκπιεξψλνληαη νη νηθείεο 
δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ κε ηελ ζπκπεξίιεςε, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο επνπηείαο ηεο ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο, ε νπνία αλεηέζε ζηελ Σξάπεδα κε ην λ. 3867/2010. Δπί πιένλ κε 
ηελ ππφ ζηνηρείν δ) ηξνπνπνίεζε ζπκπιεξψλεηαη ε απαξίζκεζε ησλ ινηπψλ 
επνπηεπφκελσλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 55Α΄. 
Με ηελ ππφ ζηνηρείν β) ηξνπνπνίεζε ε πξφβιεςε ηνπ σο αλσηέξσ λ. 
3867/2010 γηα ηελ ππνβνιή πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Δηήζηαο Έθζεζεο 
ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επνπηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο επί ησλ 
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ εληάζζεηαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη κάιηζηα θαηά 
ηξφπν επξχηεξν, ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηελ επνπηεία επί ησλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ, ε νπνία άιισζηε απνηειεί ην κείδνλ θαη βαξχλνλ ζθέινο ηεο φιεο 
αξκνδηφηεηαο. 
Με ηηο ππφ ζηνηρεία γ), δ) θαη ε) ηξνπνπνηήζεηο δηαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε 
ηνπ Καηαζηαηηθνχ κε ην επξσπατθφ θνηλνηηθφ δίθαην, δεδνκέλεο άιισζηε ηεο 
ππεξνρήο ηνπ πξσηεχνληνο θαη ηνπ παξάγσγνπ απηνχ δηθαίνπ, αλεμαξηήησο 
ηεο ηδηάδνπζαο λνκηθήο θχζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
Καηαξράο ηξνπνπνηείηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ άξζξνπ 14 πεξ. α΄, θαηά ηνλ 
νπνίν κφλν κέηνρνη ειιεληθήο ππεθνφηεηαο κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα 
δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σνπ ινηπνχ δπλαηφηεηα 
άζθεζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζα έρνπλ θαη νη κέηνρνη πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. (θαη ηνπ Δ.Ο.Υ.). Με ηνλ ηξφπν απηφλ ε ξχζκηζε 
ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ειεπζεξία θηλήζεσο ησλ θεθαιαίσλ, πνπ θαηνρπξψλεηαη 
ζην άξζξν 63 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα θηήζεο κεηνρψλ θαη άζθεζεο ησλ 
εμ απηψλ δηθαησκάησλ ζε εηαηξίεο εδξεχνπζεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο  
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Πεξαηηέξσ, κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο δηαζθαιίδεηαη φηη ην 
Καηαζηαηηθφ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Οδεγία 2007/36/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 
νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ απφ κεηφρνπο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα, κε 
ηε κεηαβνιή ηεο θξίζηκεο γηα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 
«εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο» (record date) ηνπ άξζξνπ 13 εδ. α, ε νπνία πιένλ 
ηνπνζεηείηαη φρη ηξεηο κήλεο αιιά πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 
ζπλέιεπζεο, απνηξέπεηαη ε δπζρέξεηα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ γηα 
ππεξβνιηθά καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηνλ ρξφλν κεηαμχ εκεξνκελίαο 
θαηαγξαθήο θαη δηεμαγσγήο ηεο ζπλέιεπζεο. Δπίζεο, κε ηελ πξφβιεςε φηη ηα 
πιεξεμνχζηα έγγξαθα γηα ην δηθαίσκα ςήθνπ πξέπεη λα θαηαηίζεληαη κφλν 
ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο, δηεπθνιχλεηαη ε ςήθνο 
κε πιεξεμνχζην σο κέζνδνο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ. Άιισζηε, απηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17, θαηά ηελ νπνία ηα 
πιεξεμνχζηα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη κφλν ηξεηο, θαη φρη πιένλ επηά, εκέξεο 
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πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε, θαζίζηαηαη αλαγθαία ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
άξζξνπ 13 εδ. α, βάζεη ηεο νπνίαο ε εκεξνκελία θαηαγξαθήο νξίδεηαη ζηηο 
πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε, θαζψο δελ είλαη βέβαηα δπλαηφλ λα 
απαηηείηαη θαηάζεζε πιεξεμνπζίσλ εγγξάθσλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο 
εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο. 
 
Με ηελ ππφ ζηνηρείν ζη) πξνζζήθε εληάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο Σξάπεδαο ην πκβνχιην Αζθάιηζεο, πνπ ηδξχζεθε κε ην άξζξν 
64 ηνπ λ. 3863/2010, πξνθεηκέλνπ λα επηιακβάλεηαη δεηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο 
σο θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Καηά ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ, ειήθζε πξφλνηα, θαηφπηλ θαη ησλ 
εηδηθφηεξσλ παξαηεξήζεσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο Γλψκεο ηεο ΔΚΣ, ψζηε νη 
αξκνδηφηεηεο, ε ζπγθξφηεζε θαη ε ζχλζεζή ηνπ λα ελαξκνλίδνληαη απνιχησο 
κε ηελ φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο 
νξγάλσλ, ηδίσο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο, εμ νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ 
άιισζηε ην πκβνχιην Αζθάιηζεο αζθεί, βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ, ηελ επξεία αξκνδηφηεηά ηνπ ζε θνηλσληθναζθαιηζηηθά 
δεηήκαηα, κε ζπκκεηνρή κάιηζηα Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ ζε φζα απφ απηά 
αθνξνχλ ηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο.   
Με ηελ πξνηεηλφκελε ππφ ζηνηρείν ε) πξνζζήθε δηεπθνιχλεηαη ε ηαρχηεξε θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε εθθαζάξηζε ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, δηαζθαιίδεηαη φηη ν εθθαζαξηζηήο 
ζα ιακβάλεη ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδά ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα, αλ απηή ην θξίλεη 
απαξαίηεην, ψζηε λα κπνξεί λα πξνρσξεί ε εθθαζάξηζε αλεμαξηήησο ηεο 
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππφ εθθαζάξηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ 
Σξάπεδα, παξεκβαιιφκελε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θάιπςε ηεο ακνηβήο θαη 
ησλ εμφδσλ, έρεη αμίσζε απφδνζεο ησλ δαπαλψλ ηεο απφ ην ππφ 
εθθαζάξηζε λνκηθφ πξφζσπν, ε νπνία ηθαλνπνηείηαη πξν πάζεο άιιεο 
αμηψζεσο απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, αθνχ ε Σξάπεδα θαζηζηά δπλαηή 
ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο.  

 
Με ηελ παπάγπαθο 2 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ θαηαξγνχληαη, πξνο 
απνθπγή ζχγρπζεο, νη δηαηάμεηο εθείλεο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ, κε ηελ 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θχξσζε ηεο απφθαζεο πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελζσκαηψλεηαη 
ήδε θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν αξηηφηεξν, ζην ελ ιφγσ Καηαζηαηηθφ. 
 
Δπί ηος άπθπος 16  
 
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 26 ηνπ λ. 3601/2007 (Α’ 178) 
ζρεηηθά κε ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ε 
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 2010/76/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 (ΔΔ L 
329/14.12.2010).  
 
Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ζεζπίδεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ λα ζεζκνζεηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 
απνδνρψλ, νη νπνίεο λα είλαη ζπλεπείο θαη λα πξνσζνχλ ηελ νξζή θαη  
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ή πξφθεηηαη λα 



 25 

αλαιάβνπλ. θνπφο ηεο δηάηαμεο είλαη λα δηαζθαιηζηεί πεξαηηέξσ ε ρξεζηή 
θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη λα ιεθζεί κέξηκλα, 
αθελφο κελ γηα ηα ελδερνκέλσο επηδήκηα απνηειέζκαηα εζθαικέλσλ ηξφπσλ 
ππνινγηζκνχ ησλ απνδνρψλ ζηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, αθεηέξνπ 
δε, γηα ηε ζπκπεξηθνξά  αλάιεςεο θηλδχλσλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα.  
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε δηαθάλεηα αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο 
απνδνρψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ 
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα παξέρνπλ ηε ζρεηηθή κε απηέο πιεξνθφξεζε ζηελ 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ πξναλαθεξζείζα πιεξνθφξεζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ζθνπνχο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηάζεσλ ζηηο απνδνρέο ζχκθσλα 
κε ηηο πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ραξαθηήξα θαηεγνξίεο ηεο απαηηνχκελεο 
πιεξνθφξεζεο, ηελ νπνία ζα δεκνζηεχνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζην 
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ 
σο αλσηέξσ πιεξνθφξεζε ζηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ 
λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηεμαγσγή αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   Ζ δηάηαμε ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1.1.2011 ιφγσ 
ξεηήο επηηαγήο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο.  
 
Δπί ηος άπθπος 17   
 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο  4 επέξρνληαη 
νξηζκέλεο βειηηψζεηο  ζηηο ξπζκίζεηο  ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ λ. 3867/2010, κε ηηο 
νπνίεο  επηρεηξείηαη  ε κεηαβίβαζε ζε αλάδνρν αζθαιηζηηθή εηαηξεία ησλ 
ραξηνθπιαθίσλ δσήο θάπνησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ είρε 
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ 
(3/8/2010).  
 
Δηδηθφηεξα:  
α) ε πξνζεζκία  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3867/2010 (Α. 128) γηα 
ηελ παξάδνζε  ζηνηρείσλ απφ ηνλ επφπηε  ραξηνθπιαθίσλ ηνπ θιάδνπ  δσήο 
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  παξαηείλεηαη έσο ηελ  31ε  Ννεκβξίνπ   2011, γηα  
λα δνζεί ν αλαγθαίνο ρξφλνο  γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο  
αλάξηεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ ραξηνθπιαθίνπ δσήο ηεο ππφ αλάθιεζε ηεο 
άδεηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δπλεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα 
αζθήζνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 
Αληίζηνηρα, ε  πξνζεζκία ηεο  παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ  γηα ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο , κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη  ε ζχκβαζε 
κεηαβίβαζεο  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δσήο, παξαηείλεηαη έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ  
2012.  
 
β) Οξίδεηαη  φηη  νη δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο  ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ νπνίσλ δελ 
έγηλαλ δεθηά ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, αζθνχληαη θαηά ηνπ εθθαζαξηζηή  
θαη φρη θαηά ηνπ αλαδφρνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο. 
 
γ) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο  ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο θαη πάλησο  
κέρξη ην έηνο 2024, κε δπλαηφηεηα θαη πξφσξεο εμφθιεζεο εθφζνλ ππάξρεη  
νηθνλνκηθή  επάξθεηα. 
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δ) Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην λα δαλείζεη ρξεκαηηθά πνζά ζην 
Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο, κε ηελ έθδνζε νκνιφγσλ, ψζηε λα  επηηεπρζεί ε 
θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε  εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, κε 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο  πξνεγνχκελεο παξαίηεζεο απηψλ απφ θάζε ζρεηηθή 
αμίσζή ηνπο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε ππάξρνπζα 
θνηλσληθή αλαζηάησζε  
 
Ε. Διδικόηεπα επί ηος Κεθαλαίος Σ΄ 
 
Δπί ηος άπθπος 18  
 

Με ηελ ςποπαπάγπαθο α) ηηρ  παπ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δίλεηαη δπλαηφηεηα 
ζηνπο θνξνινγνχκελνπο λα ξπζκίζνπλ θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο 
ην δεκφζην, κε επλντθνχο φξνπο φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. Ζ 
ξχζκηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνβνιή δειψζεσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 
κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ έλαξμε  ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη θαηαβνιή ηνπ 
νθεηιφκελνπ θφξνπ θαη αθνξά ηνπο θφξνπο πνπ ξεηά θαηνλνκάδνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο α), β) θαη γ).  

Γηα ην θφξν πνπ νθείιεηαη κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο, δελ επηβάιιεηαη 
πξφζζεηνο θφξνο, εθφζνλ απηφο θαηαβιεζεί εθ’ άπαμ, ελψ αλ ε θχξηα νθεηιή 
θαηαβιεζεί ζε δφζεηο απηή πξνζαπμάλεηαη κε ηελ επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ 
10% γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε 
κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 3% γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο. 

ε πεξίπησζε πνπ κε ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα 
θαηαβνιή, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ςποπαπαγπάθος ε) ηηρ παπ. 1 νξίδεηαη ν ηξφπνο 
θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θαη ηηο ινηπέο ξεηά πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ξχζκηζε θνξνινγίεο. 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη εθ’ άπαμ γηα κελ ηα λνκηθά πξφζσπα κε 
ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γηα δε ηα θπζηθά πξφζσπα κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ 
βεβαίσζε. 

Γηα ηηο ινηπέο θνξνινγίεο ν θφξνο κπνξεί λα θαηαβιεζεί είηε εθ’ άπαμ (ρσξίο 
πξφζζεην θφξν) είηε ζε έμη δφζεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε ησλ 300 επξψ, ηεο πξψηεο θαηαβαιινκέλεο ηαπηφρξνλα κε 
ηελ ππνβνιή  ησλ δειψζεσλ θαη ησλ επνκέλσλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 
εκέξα ησλ επνκέλσλ κελψλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ςποπαπαγπάθος ζη) ηηρ παπ.1 θαζνξίδνληαη νη 
εμαηξνχκελεο απφ ηελ ξχζκηζε πεξηπηψζεηο. 

Ζ παξνχζα ξχζκηζε έρεη ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ππφρξεσλ λα 
εθπιεξψζνπλ ηηο δεισηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δεδνκέλεο ηεο δηεζλνχο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εμ’ αηηίαο 
απηήο. Ζ ξχζκηζε θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο ε εκπεηξία ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ 
απνδεηθλχεη φηη πάληα ππάξρεη έλαο αξηζκφο θνξνινγνπκέλσλ, πνπ γηα 
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δηάθνξνπο ιφγνπο δελ εθπιεξψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψλνπλ κελ αιιά κεξηθψο. 

Με ηελ παπάγπαθο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 
παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31.12.2011 κέρξη 31.12.2012, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνχ παξαγξαθφκελσλ ππνζέζεσλ. H πξνηεηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 
παξαγξαθήο θξίλεηαη αλαγθαία ιφγσ αληηθεηκεληθήο δπζρέξεηαο ειέγρνπ ησλ 
ππνζέζεσλ ησλ παξαγξαθφκελσλ ρξήζεσλ κέρξη 31.12.2011, εμαηηίαο θαη ηεο 
ελαζρφιεζεο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ ειεγθηηθψλ θέληξσλ θπξίσο κε ηε δηελέξγεηα 
πξνζσξηλψλ ειέγρσλ (Φ.Π.Α. θ.ιπ.) ζην πιαίζην ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ θαη πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ, αιιά θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

Με ηελ παπάγπαθο 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3610/2007 κε ηηο νπνίεο πξνβιεπφηαλ φηη εθφζνλ ν 
θνξνινγνχκελνο επηιεγεί γηα πξνζσξηλφ ή ηαθηηθφ έιεγρν, κπνξνχζε λα ππνβάιεη 
αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θαη 
ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, κε κείσζε ζην 1/2 ησλ πξφζζεησλ 
θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη επί εθπξνζέζκσλ δειψζεσλ.  

Απφ ηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
αλαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 
επσθειεζνχλ ησλ κεησκέλσλ πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ, θαζψο θαη ηελ 
επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, εμάιινπ 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 62 κε 
ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε επίδνζε αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο θαη θαηά 
ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ. 

Με ηελ παπάγπαθο 4 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 1-13 ηνπ λ. 3888/2010 έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηηεδεπκαηηψλ, 
εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ  επηβαξπληηθά ζηνηρεία  απφ ηνλ έιεγρν ηνπ γξαθείνπ θαη 
απηφ ζα έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ θαη επηπιένλ ζα 
απειεπζεξψζεη ειεγθηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ 
έιεγρν ζνβαξφηεξσλ ππνζέζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ εληφο 
ηνπ δείγκαηνο, κέζσ αλάιπζεο θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 80 
ηνπ Ν. 3842/2010.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παπαγπάθος 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε ξχζκηζε 
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α, ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ 
ΟΣΑ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηέο. 

Ζ ππαγσγή ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε θαη ε ηήξεζε ησλ 
φξσλ απηήο ζα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα  εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κε 
ηαπηφρξνλε ζηαζεξή απνπιεξσκή, ζε κεληαία βάζε, ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 
πξνο ην Γεκφζην. 

Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο είηε ηεο  
εθάπαμ εμφθιεζεο ηεο βαζηθήο νθεηιήο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ πξφζζεησλ 
θφξσλ, πξνζαπμήζεσλ θφξνπ, θνξνινγηθψλ πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ 
βεβαησζεί θαη αθνξνχλ ζ’ απηή, θαζψο θαη πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο 
θαηαβνιήο, είηε ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο απηήο ζε δφζεηο κε απαιιαγή κφλν 
απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 
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Ζ απαιιαγή απφ ηηο αλσηέξσ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο θαη εθφζνλ ν 
νθεηιέηεο  εμνθιήζεη ηε βαζηθή νθεηιή, θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ, λα 
κπνξέζνπλ ηα ππαγφκελα πξφζσπα λα αληαπνθξηζνχλ ηακεηαθά ζηηο 
ζεκεξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζα  επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ζα δνζεί θίλεηξν γηα 
ηε ζηαδηαθή εμφθιεζή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο είζπξαμεο 
αθνχ ζα απεκπιαθνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ απφ δηαδηθαζίεο 
θαη κέηξα πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ επηθέξεη ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. 

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παπ. 6 δίλεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ 
έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ νίθνζελ βεβαίσζε 
αλαινγνχλησλ θαη πξφζζεησλ θφξσλ, κέζσ ηεο Γ.Γ.Π.. κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλεο δηαζηαπξψζεηο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ζε ηνκείο 
φπνπ ζεκεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά θνξνδηαθπγή π.ρ. ηφθνη εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, 
νξίδεηαη φηη εθδίδεηαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ 
ππφρξεν θαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο δφζεηο.   
 
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παπ. 7 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ λα κελ εθδψζεη θαη κελ απνζηείιεη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα 
θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα φζνπο ππφρξενπο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα 
θαηαβνιή, πνπ αθνξά πεξίπνπ πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ησλ ππφρξεσλ ζε 
δήισζε.  
ηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
απφ ηε κε εθηχπσζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
(Γ.Γ.Π.. θαη Γ.Ο.Τ.), εκθαθέισζε θαη ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ 
απηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ επηθέξνπλ θαηαξρήλ, βάζεη δήισζεο, έζνδα ζηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
 
Με ηελ παπ. 8 πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε ηδηψηεο πνπ έρνπλ 
αλαιάβεη βάζεη ζπκβάζεσο θάπνην έξγν έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ 
ππνβνήζεζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. 
 
Με ηελ παπ. 9 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε, ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα 
αλαζέζεηο έξεπλαο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ππφρξεσλ ή ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή δηθεγνξηθά 
γξαθεία ή θνηλνπξαμίεο ηνπο  
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Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
ε αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηνπ 
αληαγσληζκνχ ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ κεηξψνπ ησλ 
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο απφ ηα πινία ηα νπνία είλαη 
ραξαθηεξηζκέλα σο επαγγεικαηηθά θαη ε ρξήζε ηνπο ειέγρεηαη σο κε λφκηκε.  
Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφζν απφ 
ηελ θαηαβνιή θφξσλ γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη ηνλ 
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απνραξαθηεξηζκφ ησλ ζθαθψλ απφ επαγγεικαηηθψλ ζε ηδησηηθψλ, φζν θαη 
απφ ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη 
ινηπά εθφδηα κε ηα νπνία ζα εθνδηάδνληαη εθεμήο ηα ελ ιφγσ ζθάθε, γηα ηα 
νπνία κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη ηνλ 
απνραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ηδησηηθψλ δελ πξνβιέπνληαη θνξναπαιιαγέο απφ 
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ηπρφλ έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη απφ ην 
θφξν εηζνδήκαηνο θαζψο ηα ζθάθε κεηά ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπο ζα 
δεισζνχλ σο ηδησηηθά αλαςπρήο.  
 
Δηδηθφηεξα, κε ην παξφλ άξζξν παξέρεηαη θίλεηξν ζε ηδηνθηήηεο  
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο ηνπ λ.2743/99 (Α΄ 211), λα πξνβνχλ ζε 
άξζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζθαθψλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά ηα 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηδησηηθή ρξήζε. 
 
Οη ελ ιφγσ ηδηνθηήηεο αμηνπνηψληαο ηηο αηέιεηεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζθαθψλ σο 
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, θνξναπνθεχγνπλ θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ 
νπζηαζηηθά γηα ηδησηηθή ρξήζε ζθάθε γηα ηα νπνία έηπραλ απαιιαγήο απφ ην 
Φ.Π.Α εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ιφγσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο 
πξννξηζκνχ θαη ζπλερίδνπλ λα απαιιάζζνληαη απφ ηηο αλαινγνχζεο 
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο (Φ.Π.Α. θαη Δ.Φ.Κ) ησλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ, κε ηα νπνία εθνδηάδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
Σν θίλεηξν ηνπ απνραξαθηεξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ ζθαθψλ κε βάζε ηελ 
παξνχζα ξχζκηζε, ζπλίζηαηαη ζηελ απφζβεζε ηεο νθεηιήο απφ ηα ηέιε 
εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο, πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα θαη ζηελ άξζε ησλ 
θπξψζεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ηεισλεηαθή 
λνκνζεζία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ηδησηηθή ρξήζε ησλ ελ 
ιφγσ ζθαθψλ βάζεη εηθνληθψλ λαπιψζεσλ.   
 
Γηα ηελ ππαγσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε πξνβιέπεηαη ε 
άκεζε θαηαβνιή πνζνζηνχ ηνπ Φ.Π.Α πνπ είραλ ηχρεη απαιιαγήο θαηά ηελ 
εηζαγσγή ή ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ηνπ ζθάθνπο κε βάζε ηελ 
παιαηφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α θαη ηνπ Δ.Φ.Κ γηα ηα 
θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη ινηπά πιηθά, κε ηα νπνία εθνδηάζηεθαλ αηειψο, θαηά 
ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Γελ πξνβιέπεηαη ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
πξνζθνκίζζεθαλ πιαζηά ηηκνιφγηα, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ 
πινηνθηήηε έσο ηηο  30 επηεκβξίνπ 2011 ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ε θαηαβνιή 
εθάπαμ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο σο άλσ αίηεζεο ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α ηνπ ζθάθνπο θαη  ησλ θφξσλ 
πνπ αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη ινηπά εθφδηα γηα ηνπο νπνίνπο ην 
ζθάθνο έηπρε απαιιαγήο απφ ην ρξφλν πνπ έπαπζε λα ηζρχεη ε άδεηα έσο ην 
ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
Γηα ζθάθε γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ.2743/99 Απφθαζε παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ 
αλαςπρήο έσο θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, 
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πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα θαχζηκα, ιηπαληηθά 
θαη ινηπά εθφδηα γηα ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο έηπρε απαιιαγήο απφ 1-7-2010 
έσο ην ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
Δπηπιένλ, κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε νξίδεηαη φηη ε θνξνινγεηέα αμία ηνπ 
ζθάθνπο πξνθχπηεη απφ ηελ αμία ζηελ νπνία απηφ ηεισλίζηεθε, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή ή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ ζθάθνπο ή ηελ 
αξρηθή ηηκή ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
εηζαγσγή ή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλνπ ζθάθνπο, ε νπνία 
κεηψλεηαη ιφγσ παιαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
λ.3790/2009 (Α΄ 143). 
Σέινο, γηα λα απνθεπρζεί ε θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α ηνπ ζθάθνπο κε 
πξνεγνχκελνπο θαηψηεξνπο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη ίζρπαλ θαηά ηελ έθδνζε 
ηεο Απφθαζεο παχζεο ηζρχνο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ ζθάθνπο 
νξίδεηαη φηη εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο Φ.Π.Α πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο 
ππαγσγήο ηνπ ζθάθνπο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε.  
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Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παπ. 1 και 2 ιακβάλεηαη  πξφλνηα  ψζηε ζε  πεξηπηψζεηο  
πνπ νη επίζεκνη δηαλνκείο ή έκπνξνη απηνθηλήησλ ηεισλίδνπλ απηνθίλεηα  κε 
βεβαίσζε ή θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ  ηέινπο ηαμηλφκεζεο, 
φπσο  είλαη ηα εθζεζηαθά ή εθείλα ζηα νπνία παξαθξαηείηαη ε θπξηφηεηά ηνπο, 
λα παξέρεηαη  ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ηνπο  ζην  θαζεζηψο ηεο απφζπξζεο  
θαη επηζηξνθήο  ηεο δηαθνξάο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Ζ ξχζκηζε απηή  
αθνξά κφλν ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ηεισληζζνχλ κεηά ηελ ηζρχ ηεο δηάηαμεο  
θαη φρη εθείλα πνπ ηεισλίζζεθαλ πξνεγνχκελα. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα δηάηαμε 
θαζνξίδεηαη ε πξνζεζκία  κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηεισληζζνχλ  ηα 
απηνθίλεηα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηεο απφζπξζεο. 
 

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παπ. 3 παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία πνπ είρε 
δνζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3943/2011, κε 
ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη, «επηβαηηθά νρήκαηα πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ Οδεγηψλ 68/69/ΔΚ Φάζε Β (L 350/28.12.1998) ή 
κεηαγελέζηεξεο (EURO 4), εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο 
ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.2960/2001(ΦΔΚ 265/Α), εθφζνλ κέρξη 
θαη 29.6.2011 ηεισληζζνχλ θαη θαηαβιεζνχλ γη’ απηά, νθεηιφκελεο 
δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο»,  κέρξη θαη ηελ 30/12/2011. θνπφο ηεο 
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο είλαη, αθελφο ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 
νκαιφηεξεο κεηάβαζεο ζην λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο, αθεηέξνπ ε κεησκέλε 
θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 
EURO 4 θαη ε ηφλσζε ηεο αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ.  

 
Ζ. Διδικόηεπα επί ηος Κεθαλαίος Ε ΄ 

 

Δπί ηος άπθπος 21  
 

Δίλαη γεγνλφο παζίδειν  φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ήδε απφ ην έηνο 
2009 θαη ε δνθεξή θαη απειπηζηηθή νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 
ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα, ε ππαγσγή ηεο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο, ε 
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πεξηθνπή κηζζψλ, επηδνκάησλ θαη ζπληάμεσλ θιπ κε ηνπο λφκνπο 3833/2010 
θαη 3845/2010, θιπ είρε ζαλ απνηέιεζκα, πιελ άιισλ, ηε ζπξξίθλσζε ηεο 
αγνξάο, ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο δήηεζεο αθηλήησλ γηα κίζζσζε 
ζπλεθδνρηθά ηε ζεκαληηθφηαηε πηψζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Ζ 
απξφνπηε απηή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ θαηάξηηζε 
ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ αλέηξεςε ην δηθαηνπξαθηηθφ ζεκέιην ζην νπνίν 
ζηεξίρζεθαλ ηα κέξε κε απνηέιεζκα ε θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεζέληνο κε ηηο 
ζπκβάζεηο απηέο κηζζψκαηνο λα θαζίζηαηαη ππέξκεηξα επαρζήο γηα ηνλ 
κηζζσηή. Καη φζνλ αθνξά κελ ηηο κηζζψζεηο κεηαμχ ηδησηψλ ε αγνξά, ιφγσ 
ηεο επειημίαο ηεο θαη ηεο έιιεηςεο γξαθεηνθξαηίαο επθνιφηεξα ή ιηγφηεξν 
εχθνια  πξνζαξκφζηεθε ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ηηο κηζζψζεηο φκσο αθηλήησλ 
πνπ κηζζσηήο είλαη ην Γεκφζην ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ε αθακςία 
ηεο αγνξάο επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιιεη ην 
Γεκφζην θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ην ιφγν κείσζεο ηεο 
κηζζσηηθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ ιφγσ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απξνβιέπησλ 
θαη εθηάθησλ ζπλζεθψλ. 
 
 Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε επηρεηξείηαη ν εμνξζνινγηζκφο, ε αλαγσγή 
δειαδή ζην κέηξν πνπ αξκφδεη, ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιεη ην Γεκφζην 
θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ έρνπλ 
ζπλαθζεί πξηλ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ έηνπο 2010, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε 
κηζζσηηθή αμία ησλ αθηλήησλ θαη λα κε θαζίζηαηαη ε εθηέιεζε ηεο κηζζσηηθήο 
ζχκβαζεο ππέξκεηξα δπζκελήο κνλνκεξψο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ .  
 
Με ην ππώηο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1 θαζηεξψλεηαη καρεηφ ηεθκήξην 
κείσζεο, θαηά 20% , ηεο κηζζσηηθήο αμίαο  ησλ αθηλήησλ πνπ έρεη κηζζψζεη 
ην Γεκφζην θαη νη παξαπάλσ θνξείο κέρξη 30.6.2010. Ζ κείσζε ηεο 
κηζζσηηθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ  πνπ κηζζψλεη ην Γεκφζην θαη νη παξαπάλσ 
θνξείο είλαη γεγνλφο φηη είλαη κεγαιχηεξε  θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο  είλαη πνιχ 
κεγαιχηεξε ηνπ 20%. Παξφια απηά φκσο θαζηεξψλεηαη ην ηεθκήξην ηνπ 
πνζνζηνχ κείσζεο  20% γηαηί ζε απηφ ην πνζνζηφ , ηνπιάρηζηνλ, έρεη επέιζεη 
κείσζε ζε φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πξνθεηκέλνπ δε λα απνθεπρζεί 
πιήζνο δηθψλ θαη εμφδσλ ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ φζν θαη ησλ ηδησηψλ 
εθκηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα δηθαζηηθή κείσζε ησλ κηζζσκάησλ απηψλ, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 388 θαη 288 ηνπ Α.Κ., με ηο δεύηεπο εδάθιο νξίδεηαη 
φηη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ην Γεκφζην 
θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ ζηα νπνία 
ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 20%,  πνζνζηφ πνπ 
ππνινγίδεηαη ζην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιινληαλ γηα ηε ρξήζε 
Ηνπιίνπ 2010 θαη φηη απαγνξεχεηαη κέρξη 30.6.2013 νπνηαδήπνηε 
αλαπξνζαξκνγή ηνπο. 
 
Δπεηδή φκσο πνιινί εθκηζζσηέο  είραλ ζπκθσλήζεη κε ην Γεκφζην θαη ηνπο 
παξαπάλσ θνξείο ηε κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ζ’ απηνχο κηζζψκαηνο απφ 
1.7.2010 θαη εθεμήο, ιφγσ αθξηβψο ηεο κείσζεο ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ησλ 
αθηλήησλ ηνπο,  γη’ απηφ κε ηελ παπάγπαθο 2 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 
νξίδεηαη φηη αλ είραλ ζπκθσλήζεη κείσζε 20% δελ ηνπο γίλεηαη λέα κείσζε. ε 
πεξίπησζε δε πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κείσζε κηθξφηεξε ηνπ 20%, ηφηε 
κεηψλεηαη πεξαηηέξσ ην κίζζσκα θαηά ην ππφινηπν πνζνζηφ κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ 20%.  
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ε πεξίπησζε δε πνπ κεηά ηελ 1.7.2010 είραλ αλαπξνζαξκνζζεί  ηα 
κηζζψκαηα απηά, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο, ε αλαπξνζαξκνγή 
απηή θαηαξγείηαη θαη ε θαηαβιεζείζα ζπκςεθίδεηαη κε ηα νθεηιφκελα 
κηζζψκαηα.  
 
Με ηα δύο ηελεςηαία εδάθια ηηρ παπαγπάθος 1 θαζηεξψλεηαη ην καρεηφ 
ηνπ ηεθκεξίνπ, αθνχ νξίδεηαη φηη, δηθαηνχληαη λα πξνζθχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα, 
νη κελ εθκηζζσηέο αλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ηνπ ηεθκεξίνπ θαη ηεο κείσζεο ηνπ 
κηζζψκαηνο, ην δε Γεκφζην θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλ  
απνδεηθλχνπλ φηη ε κείσζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη αληηζηνίρσο 
ηνπ κηζζψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 
 
Με ηελ παπάγπαθο 3 θαη πξνο άξζε  ηπρφλ αδηθηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 
εηήζην κίζζσκα είλαη θαηψηεξν ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 θαη 41 α ηνπ λ. 1249/1982 (ηεθκαξηφ 
κίζζσκα) κε ηελ επηβνιή ζπληειεζηή 5%, επηηξέπεηαη ζηνλ εθκηζζσηή λα 
ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ππεξεζία, 
ζηελ νπνία πξέπεη λα επηζπλάπηεη θχιιν ππνινγηζκνχ ηεο αληηθεηκεληθήο 
αμίαο ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ 
εθκηζζσηή Γ.Ο.Τ., λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο κέρξη ην χςνο 
απηνχ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ή ηελ κεδεληθή κείσζε απηνχ 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε κείσζε, είλαη ίζν ή 
θαηψηεξν απηνχ.                  
 

Δπί ηος άπθπος 22   
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κείσζε ησλ 
επηδνκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν απφδνζεο ή ηαρχηεξεο 
δηεθπεξαίσζεο ή εηδηθήο απαζρφιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ 
θαη ππαιιήισλ, ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη 
ηεο απνζπκπίεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κε ηειηθφ ζηφρν ηε κείσζε ησλ 
δεκνζίσλ δαπαλψλ.  

 
Δπί ηος άπθπος 23  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ζπληζηάηαη Τπεξεζία ρεδηαζκνχ θαη 
Παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 
Δπηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Ζ 
ζχζηαζε ηεο ππεξεζίαο απηήο απνζθνπεί ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 
ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε θαη έιεγρν, θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο.       
 
 
Δπί ηος άπθπος 24  
 
Με ηελ παπ. 1 επεθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο η) ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3812/2009 θαη ζηνπο εηδηθνχο εξεπλεηέο 
θαη επηζηήκνλεο ζπλεξγάηεο ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ 
Δκπεηξνγλσκφλσλ.   
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Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παπ. 2 θαηαξγείηαη, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, ε παξνρή ηνπ παξαθάησ θηλήηξνπ, δεδνκέλνπ 
φηη εμέιηπαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεζπίζηεθε. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ λ.3320/2005 (Α’ 48) αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 1943/1991, φπσο ίζρπε θαη πξνβιέπεηαη φηη: ι) ζε 
ππαιιήινπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λ.π.δ.δ. θαη ν.η.α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
βαζκνχ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ζε ππεξεζία πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ή κεηαηίζεληαη ή 
κεηαηάζζνληαη απφ ππεξεζία κε πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζε ππεξεζία 
πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ή απφ ππεξεζία πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζε 
ππεξεζία άιιεο πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο, θαηαβάιιεηαη ππφ ηηο νξηδφκελεο 
πξνυπνζέζεηο, ην 40% ηεο αμίαο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο ζε 
πεξίπησζε αλέγεξζεο, φπσο ε αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
θνξνινγηθή αξρή, θαηά ην ρξφλν αγνξάο ηεο θαηνηθίαο ή θαηά ην ρξφλν 
πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο. ιι) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 
εθαξκφδνληαη ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ππεξεζία 
πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ή έρνπλ κεηαηεζεί ή κεηαηαγεί απφ ππεξεζία κε 
πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζε ππεξεζία πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ή απφ 
ππεξεζία πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζε ππεξεζία άιιεο πξνβιεκαηηθήο 
πεξηνρήο κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο 
πξνυπνζέζεηο.  
 

Με ηελ παπ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηεπξχλεηαη ην πιαίζην ηεο εμνπζηνδφηεζεο 
πνπ έρεη παξαζρεζεί κε ηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 38 
ηνπ λ.3986/2011, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζεί ηζφπνζα θαη λα ζπλεηζπξαρζεί 
ε εηζθνξά  απφ 1.1.2011 έσο 31.7.2011 βάζεη φζσλ νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ απηήο.   
 
Παπ. 4- 7  
Ζ Κπβέξλεζε ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ζεζκηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 
Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο απνθάζηζε λα 
πξνηείλεη ζηελ Δζληθή Αληηπξνζσπεία ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, σο απηνηειέο 
ζρέδην λφκνπ, ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα. Δληνχηνηο, ελφςεη ηεο 
ζεκαληηθήο αχμεζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηέζεθαλ ζην Ν..Κ. κε ζεηξά 
πξφζθαησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζνβαξέο εθθξεκείο 
ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ, ρσξίο αληηζηνίρσο λα έρνπλ 
θαιπθζεί ηα ππάξρνληα θελά ζηηο ζέζεηο ηνπ θπξίνπ, αιιά θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εηζαρζνχλ πξνο ςήθηζε κε ην παξφλ 
ζρέδην λφκνπ νξηζκέλεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο είλαη απνιχησο 
αλαγθαίεο αθελφο κελ γηα ηελ πξνθήξπμε θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ πξνο 
θάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ Ν..Κ., αθεηέξνπ δε γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ζηνηρεησδψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο απηνχ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ.  
 
Με ηελ παπ. 4 ηεο πξνηεηλφκελεο παξαγξάθνπ, ζεζπίδεηαη ε επαλαθνξά, σο 
ηππηθνχ πξνζφληνο, ηεο άξηζηεο γλψζεο κίαο εθ ησλ ηξηψλ μέλσλ γισζζψλ 
(αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο), ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Σαπηφρξνλα, θαη κε 
δεδνκέλν φηη ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηνπ Ν..Κ., φπσο δηαγξάθνληαη απφ ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο, απαηηνχλ κεηαμχ άιισλ ηελ παξάζηαζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ 
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ζε φια ηα δηθαζηήξηα νπζίαο, ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, ζεζπίδεηαη σο 
ηππηθφ πξνζφλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ε δηεηήο άζθεζε δηθεγνξίαο, 
κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ειάρηζηνο ρξφλνο εκπεηξίαο ζην ρεηξηζκφ ηέηνηνπ 
είδνπο ππνζέζεσλ.    
 
Με ηελ ςποπαπάγπαθο α) ηηρ παπ. 5, ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία γηα παξνρή 
δπλαηφηεηαο ππεξάζπηζεο απφ κέιε ηνπ Ν..Κ., ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ 
δηθαζηεξίσλ, ππαιιήινπ θαηά ηνπ νπνίνπ αζθείηαη πνηληθή δίσμε γηα αδίθεκα 
πνπ ηνπ απνδίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζζεί φηη δελ ζα ζπγθξνχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ κε ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ππαιιήινπ.  
 
Με ηελ ςποπαπάγπαθο β) ηηρ ίδιαρ παπαγπάθος ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Ν..Κ ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη γεληθά ζε 
ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Οη ιεηηνπξγνί 
ηνπ ΝΚ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2993/2002 (Α΄ 58), θιήζεθαλ, 
θαη’ νπζίαλ απνθιεηζηηθψο, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο 
πνπ ζπκκεηείραλ α’ απηά. Ζ έιιεηςε αλαινγίαο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ηνπ (κηθξνχ) αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Ν..Κ., ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ θαηέζηε εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
άιιεο δχν πξνβιεπφκελεο απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε θαηεγνξίεο, λπλ ή πξψελ 
δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ (κέιε Α.Δ.Η. ή επίηηκνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί), νδήγεζε 
ζηελ ππέξκεηξε απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηνπ Ν..Κ. ζε βάξνο ησλ θπξίσλ 
θαζεθφλησλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ δπζρέξεηα εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε 
επηρεηξείηαη ε άξζε ηνπ αδηεμφδνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 
 
Με ηελ παπ. 6 ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 15 ηνπ 
άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2579/1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3790/2009, πξνθεηκέλνπ ε ξχζκηζε απηή λα ελαξκνλίδεηαη 
πξνο ην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ δηάηαμε επέηξεπε, θαηά παξέθθιηζε 
θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο θαη ζπλεπψο θαηά παξάβαζε θάζε 
αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηε κεηάηαμε ζην Ν..Κ., απνζπαζκέλσλ ή κε ζε 
απηφ ππαιιήισλ Τπνπξγείσλ, λ.π.δ.δ., ν.η.α., επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο 
κε εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη επνπηεπφκελσλ απφ ην θξάηνο λ.π.η.δ. 
ή επηρεηξήζεσλ ησλ ν.η.α.. Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο πνπ 
δηαηαξάρζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηα λφκνπ αλάθιεζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ δηαδηθαζίαο κεηαηάμεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαη’ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πνπ αληηθαζίζηαηαη θαη ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ησλ κεηαηάμεσλ απηψλ, εθφζνλ βεβαίσο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 
απηνχ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ε ζρεηηθή πξάμε 
κεηάηαμεο.  
 
Με ηελ παπ. 7, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ν..Κ., ζε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπ Ν..Κ., λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ηε ζπιινγή ή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, 
θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηερληθψλ ή άιισλ εθζέζεσλ, ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη 
νθείινπλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα ηα γεγνλφηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Οη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
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ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεη ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαηά παξέθθιηζε 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 82 έσο θαη 85 ηνπ λ. 2362/1995 (Α΄ 247) θαη θάζε 
αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξνβιέπεηαη λα 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ..   
 
Θ. Διδικόηεπα επί ηος Κεθαλαίος H΄ 
 
Γενικό μέπορ 
 
Ζ αγνξά ηπρεξψλ παηγλίσλ δελ απνηειεί νχηε ζπλήζε εκπνξηθή 
δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλήζε κνξθή παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 
πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν απζηεξήο λνκνζεηηθήο πιαηζίσζεο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζνχλ νπζηψδεηο φξνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 
δεκνζίαο ηάμεσο θαζψο θαη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. 
θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη, επνκέλσο, ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 
ξπζκηζηηθψλ, επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ψζηε α) λα δηαζθαιηζηεί 
ε δηαθάλεηα θαη ε θεξεγγπφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ θαη ηεο 
ζηνηρεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, β) λα δηαηεξεζεί ζε αλεθηά επίπεδα ε 
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα ηπρεξά παίγληα θαη λα απνηξαπεί ε εθ κέξνπο 
ηνπο ππέξκεηξε ζπαηάιε ρξεκάησλ, γ) λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα επηηξεπφκελα 
ςπραγσγηθά-ηερληθά παίγληα, ηα ηπρεξά παίγληα κε παηγληνκεραλήκαηα, ηα 
παίγληα θαη ζηνηρήκαηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νξγαλψλνληαη θαη δηεμάγνληαη 
ζχκθσλα κε ην λφκν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ππεχζπλνπ παηρληδηνχ, 
θαη δελ εθηξέπνληαη πξνο παξάλνκε εθκεηάιιεπζε θαη αηζρξνθέξδεηα, δ) λα 
πξνζηαηεπζνχλ νη θαηαλαισηέο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα δε νη 
αλήιηθνη θαη άιιεο επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ εζηζκφ πνπ 
κπνξεί λα ππνζηνχλ, ε) λα απνηξαπεί ε κεηαηξνπή ησλ ςπραγσγηθψλ-
ηερληθψλ παηγλίσλ ζε παξάλνκα ηπρεξά παίγληα, θαη ζη) λα θαηεπζπλζεί ε 
ζηνηρεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε λφκηκνπο θαη ειέγμηκνπο παξφρνπο, ψζηε λα 
πεξηνξηζηεί θαη πξννπηηθά λα εμαιεηθζεί ν παξάλνκνο ζηνηρεκαηηζκφο θαη ηα 
πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ππνζάιπεη (απάηε, θνξνδηαθπγή, λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, θιπ). 
 
Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ε αλάγθε ξχζκηζεο ησλ 
παηγλίσλ θαη ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ θαζίζηαηαη έηη πεξαηηέξσ επείγνπζα απφ ην 
γεγνλφο φηη ε ρψξα καο έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ πάζεο θχζεσο παηγλίσλ, φηη 
θαηαβάιιεη ππέξνγθν πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη ζε 31.536 € εκεξεζίσο, θαη φηη 
εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, παξά ηαχηα, παξάλνκα πνιιά παίγληα θαη 
ηζηνζειίδεο ζηνηρεκαηηζκνχ κε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο, 
ζηεξψληαο ζπγρξφλσο ην ειιεληθφ δεκφζην απφ ζεκαληηθφηαηα πξφζζεηα 
έζνδα. 
 
Με ην παξφλ θεθάιαην ξπζκίδνληαη παξάκεηξνη θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ 
ηα παίγληα θαη ζηνηρήκαηα πάζεο θχζεσο πνπ δηελεξγνχληαη είηε κε 
παηγληνκεραλήκαηα είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηειηθφ ζηφρν λα κεηαθεξζεί 
ζην πεδίν ειεγρφκελεο λνκηκφηεηαο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη, έηζη θη 
αιιηψο, αλεμέιεγθηε παξάλνκα, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ, ηεο θνηλσλίαο 
γεληθφηεξα θαη ηνπ θξάηνπο. 
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Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο έρνπλ επίζεο ραξαθηήξα λφκνπ-πιαηζίνπ 
αθήλνληαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ππφ ζχζηαζε Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη 
Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) ζεκαληηθέο θαη επξείεο εθηειεζηηθέο 
αξκνδηφηεηεο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο είλαη φκσο ζαθψο 
πξνζδηνξηζκέλεο σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
Οη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ησλ ςπραγσγηθψλ-
ηερληθψλ παηγλίσλ, ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα θαη ησλ 
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
 
 
Διδικόηεπα επί ηυν άπθπυν 25 έυρ  31 
 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 25 έυρ 27 ηίζεληαη νη γεληθέο 
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα παίγληα θαη ηα ζηνηρήκαηα θαη δίδνληαη νη βαζηθνί 
νξηζκνί ησλ ελλνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηε ιεηηνπξγία 
ηνπο.  
 
Με ην άπθπο 25 δίλνληαη φινη νη ζρεηηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη ζηνλ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηγλίσλ θαη ησλ ηερληθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε ρξεζηή ιεηηνπξγία ηνπο, εηζάγνπλ πεξίπινθεο έλλνηεο, πνπ 
απνηεινχλ θηήκα κφλν ησλ εηδηθψλ ηνπ ηνκέα θαη ρξήδνπλ, επνκέλσο, 
δηεπθξηλίζεσο. 
 
Με ην άπθπο 26 δηεπθξηλίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, πνπ αθνξά 
ζηα ςπραγσγηθά-ηερληθά παίγληα, ζηα ηπρεξά παίγληα κε παηγληνκεραλήκαηα 
θαη ζηα ηπρεξά παίγληα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηηο εηαηξείεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη 
ΟΓΗΔ Α.Δ. εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πιελ ησλ δηαηάμεσλ 
πεξί Δ.Δ.Δ.Π., ε νπνία ζα θαιχςεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία φισλ ησλ 
ηπρεξψλ παηγλίσλ. 
 
Με ην άπθπο 27 ηίζεηαη ν γεληθφο θαλφλαο ηεο πξνεγνχκελεο αδεηνδφηεζεο 
φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζθνξάο παηγλίσλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ, ε νπνία 
νξγαλψλεηαη κε δηαθαλή ηξφπν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ππνρξέσζε 
πηζηνπνίεζεο παηγλίσλ θαη παηγληνκεραλεκάησλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 
παξαρψξεζεο, ππφ φξνπο, ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηγληνκεραλεκάησλ 
απηψλ. 
 
Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 28 έυρ 31, αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε, 
ζηηο αξκνδηφηεηεο, ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.). 
 
Με ην άπθπο 28, παπ. 1 νξίδεηαη φηη ε Δ.Δ.Δ.Π. είλαη θαζνιηθφο δηάδνρνο θαη 
ζπλερηζηήο ηεο νκψλπκεο Δπηηξνπήο ηνπ λ. 3229/2004. Απνηειεί εηδηθή 
απηνηειή ππεξεζία πνπ ππάγεηαη κελ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, αιιά 
δηαζέηεη επξχηαηε  ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, εγγπεκέλε, κεηαμχ άιισλ, απφ 
ηελ επηρεηξεζηαθή απηνλνκία ησλ κειψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο. Ζ Δ.Δ.Δ.Π. δελ 
απνηειεί Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, νχηε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ, αιιά εηδηθεπκέλε απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία πξνζαξκνζκέλε ζηνπο 
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ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 
Σν ζρήκα απηφ πξνθξίζεθε ιφγσ ηεο αλάγθεο ζπληνληζκνχ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. κε ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, αιιά 
θαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ απνζηνιή ησλ 
θνξνινγηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο.  
 
Με ηελ παπ. 2 ζπληζηάηαη θαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, δίπια ζηελ Δ.Δ.Δ.Π., 
απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ θπξίσλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο 
παηγλίσλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ, ηεο νπνίαο απνζηνιή είλαη λα δηαηππψλεη 
εηζεγήζεηο πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα θαη ησλ 
πξνζαξκνγψλ πνπ απηέο επηβάιινπλ ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Σα κέιε ηεο 
ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη γλψζεο 
ηνπ ρψξνπ, πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ακηζζί ράξηλ ηεο εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ. 
 
Ζ παπ. 3 απαξηζκεί ηηο επξείεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., νη νπνίεο, πέξαλ 
εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ήδε ζην λ. 3229/2004, αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 
επνπηεία θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο. Σν εηδηθφ πεξηερφκελν  ηεο επνπηείαο 
θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. πεξηιακβάλεη ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηφρσλ αδεηψλ θαη ησλ παξφρσλ, ηελ 
εμέηαζε, ην ραξαθηεξηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ 
ηχπσλ παηγλίσλ, ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ησλ ινγηζκηθψλ ηνπο, ηελ εμέηαζε ησλ 
αηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο παηγλίσλ θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, ηνλ έιεγρν 
ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ησλ επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, 
ηελ πηζηνπνίεζε παηγληνκεραλεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κε πηζηνπνηεκέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη παξεκπφδηζεο 
μεπιχκαηνο ρξεκάησλ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. πεξηιακβάλνληαη, 
εμάιινπ, ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ζπλαθείο εζληθνχο θαη δηεζλείο 
νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηηο αλαγθαίεο 
πξνζαξκνγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξάλνκνπ 
ζηνηρεκαηηζκνχ, ε ηήξεζε κεηξψνπ αδεηνχρσλ, παξφρσλ, θαηαζθεπαζηψλ 
θαη αδεηνδνηεκέλσλ παηγλίσλ, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Πιεξνθνξηθνχ 
πζηήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (ΠΔΔ). Ζ Δ.Δ.Δ.Π. θαηαξηίδεη ηνλ 
Οξγαληζκφ, πνπ θαζνξίδεη ηε δηάξζξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο, ηνλ Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ πνπ πξνβιέπεη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγεί ηηο 
θαλνληζηηθέο θαη ειεγθηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο, θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 
Παηγλίσλ, πνπ θαζνξίδεη ηα ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ αλεθηψλ νξίσλ κέζα ζηα 
νπνία νθείιεη λα δηεμάγεηαη ε εηδηθή απηή παξνρή ππεξεζηψλ. Πξνβιέπεηαη 
αθφκα, ε δπλαηφηεηα ηεο Δ.Δ.Δ.Π. λα αλαζέηεη, κε δηεζλή δηαγσληζκφ, ηε 
δηαρείξηζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο ζε εηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, θαζψο 
θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα πξνβαίλεη ζην ίδην δηάβεκα 
κε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Πξνβιέπεηαη ηέινο, ε δπλαηφηεηα ηεο Δ.Δ.Δ.Π. λα 
εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ΚΤΑ γηα αλάζεζε δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε 
ηα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα ζε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηνπο 
ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ. 
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Με ηηο παπ. 4 και 5 πξνβιέπνληαη ηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζηειέρσζεο 
ηεο Δ.Δ.Δ.Π., πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ζην λ. 3229/2005. Οη 30 
επηπιένλ ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ κε κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο απφ ην 
Γεκφζην, ηα ΝΠΓΓ, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΗΓ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο 
απζηεξνχ ζηαζεξνπνηεηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εμαηξεηηθά 
πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ππνρξέσζε ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο λα απέρεη απφ θάζε ηχπνπ επαγγεικαηηθή 
ζρέζε κε θνξέα ειεγρφκελν απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. γηα πέληε έηε κεηά ηε ιήμε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ζ’απηήλ. 
 
Με ηελ παπ. 6 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 θαη 
θαζνξίδνληαη ηα ηεο ζεηείαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ 
κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Πξνβιέπεηαη ε αλαλέσζή ηεο, πιελ ηνπ πξνέδξνπ, θαηά 
ην ήκηζπ αλά δηεηία, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ πείξα θαη ηελ 
ηερλνγλσζία ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη ππνρξεψζεηο, ηα 
θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Μεηαμχ άιισλ, 
πξνβιέπεηαη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη ή κέιε 
ηεο νηθνγελείαο ηνπο δηαζέηνπλ νπνηαδήπνηε ζπκθέξνληα ζην ξπζκηδφκελν 
ηνκέα, ε ππνρξέσζε απνρήο απφ ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα πέληε 
ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, θαζψο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο αλ 
δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ. 
 
ηελ παπ. 7 θαζνξίδνληαη νη πφξνη ηεο Δ.Δ.Δ.Π., πνπ ζπλίζηαληαη ζε πνζνζηφ 
επί ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ηειψλ, πνπ νξίδεη ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λφκνπ. Ζ Δ.Δ.Δ.Π. 
ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκφ θαη εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο. Σα 
ελδερφκελα πιενλάζκαηα εηζθέξνληαη ζηα θξαηηθά έζνδα, ελψ ζε πεξίπησζε 
ειιεηκκάησλ θαη θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρνξεγείηαη απφ ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
 
Με ην άπθπο 29, παπ. 1 πξνβιέπνληαη ηα ηξία βαζηθά θείκελα δηάξζξσζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ν Οξγαληζκφο, ν Καλνληζκφο Γηεμαγσγήο θαη 
Διέγρνπ Παηγλίσλ (ΚΓΔΠ), θαη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο Παηγλίσλ (ΚΓΠ) ηεο 
Δ.Δ.Δ.Π., πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ίδηα, ζεζπίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 
θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
 
Με ηελ παπ. 2 θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη, ηδίσο, ε 
δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δηνηθήζεσο, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο 
αζθήζεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε απνξξφθεζε ησλ 
ήδε ππαξρφλησλ Καλνληζκψλ Δζσηεξηθήο Γηάξζξσζεο θαη Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Π. απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
 
Με ηελ παπ. 3 θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ΚΓΔΠ θαη, ηδίσο, νη 
πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ζηα νηθεία κεηξψα, νη δηαδηθαζίεο 
ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ, νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
εμππεξεηεηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ παηγλίσλ, ν ηξφπνο επηθχξσζεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ζ’απηά, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηνκηθήο θάξηαο παίθηε, ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, νη ππνρξεψζεηο 
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ειέγρνπ ησλ θαηφρσλ αδείαο θαη ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, θαη 
εμεηδηθεχνληαη νη ηχπνη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ επηβάιιεη, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαινγηζκνχ θαη θιηκάθσζήο ηνπο. 
 
Με ηελ παπ. 4 θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ΚΓΠ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 
θαλφλεο ηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ θιάδνπ ησλ παηγλίσλ, ζηα επηηξεπηά 
φξηα δηαθήκηζήο ηνπ θαη, γεληθά, ζηνπο φξνπο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα 
δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Με ην άπθπο 30 δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ νη ηερληθέο απαηηήζεηο θαη 
εμαζθαιίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηθνχ 
πζηήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (ΠΔΔ), πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 
ΚΓΔΠ κε ζηφρν ηε ινγηζκηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηγλίσλ, ηoλ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν (on line) έιεγρν ησλ παηγληνκεραλεκάησλ, ηελ άκεζε 
δηάγλσζε θαη εληνπηζκφ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ απνζήθεπζε θαη 
αλάιπζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνο ηνχην πιεξνθνξηψλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο 
νκαιήο θαη αμηφπηζηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ παηγλίσλ θαη ζηνηρεκάησλ, ηνλ 
έιεγρν ηεο αζθάιεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ηνπ Κεληξηθνχ Πιεξνθνξηθνχ 
πζηήκαηνο, θαη φινπ γεληθά ηνπ Γηθηχνπ Δπηθνηλσληψλ, ηελ ζηελή 
παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο αδεηνχρσλ θαη παξφρσλ θαη ηε 
ζπλερή ηνπο ζχλδεζε κε ην ΠΔΔ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ.Δ.Π., 
ηνλ έιεγρν ηεο πιήξνπο θπζηθήο θαη ινγηζκηθήο αζθάιεηαο ησλ 
παηγληνκεραλεκάησλ θαη ηεο απνζήθεπζεο ησλ αξρείσλ ηνπο, ηα νπνία είλαη 
ζπλερψο ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ε νπνία νθείιεη λα ηα δηαηεξεί 
απνζεθεπκέλα γηα κία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία. 
 
Με ηα άπθπο 31 πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο δηαλνκήο θαη απφδνζεο ησλ 
θεξδψλ ζηνπο παίθηεο. Σα θέξδε πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζε πςειφ γεληθά 
πνζνζηηαίν επίπεδν επί ησλ πνζψλ πνπ παίδνληαη, ψζηε λα θαζίζηαληαη 
ειθηηθά ηφζν γηα ηνπο παίθηεο, φζν –θπξίσο- γηα ηνπο ππνςήθηνπο 
αδεηνχρνπο, νη νπνίνη έιινγα πξνζδνθνχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζέιεπζε 
πειαηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. Πξνβιέπεηαη ειάρηζην φξην 80%. 
Παξά ηαχηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν αλαγθαίνο βαζκφο 
ειαζηηθφηεηαο αιιά θαη αθξίβεηαο, δίλεηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. ε δπλαηφηεηα λα 
εμεηδηθεχεη ην χςνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ εθάζηνπ 
παηγλίνπ ή ζηνηρήκαηνο. Πξνβιέπνληαη επίζεο πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ηδαθ 
πνη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ε άκεζε 
απφδνζε ησλ θεξδψλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ παίθηε. Τπνρξενχληαη, ηέινο, νη 
θάηνρνη αδεηψλ λα δηαζέηνπλ ξεπζηφ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηνπ νπνίνπ ην 
χςνο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην εχξνο ηεο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη βέβαηε ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
Δπί ηυν άπθπυν 32 έυρ 37 
 
Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 32 έυρ 37 αλαθέξνληαη ζηνπο 
θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην ππεχζπλν παηρλίδη, πξάγκα πνπ απνηειεί 
βαζηθή αξρή ηεο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ αιιά θαη ηερληθψλ παηγλίσλ. 
Δηδηθφηεξα: 
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Σν άπθπο 32 πξνβιέπεη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ παηθηψλ. Θεζπίδεηαη 
θαηαξρήλ (παπ. 1) ν γεληθφο θαλφλαο ζπκκεηνρήο αηφκσλ πνπ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ππφ ηνλ φξν θαηαβνιήο νξηζκέλνπ 
ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αδεηνχρν ή ζηνλ πάξνρν. 
εκεησηένλ φηη ην ίδην φξην ειηθίαο ζα ηζρχζεη θαη ζηα θαδίλν (παξ. 11 άξζξν 
55). Ζ ζηνηρεκαηηθή απηή πξάμε επηθπξψλεηαη κε πξφζθνξν κέζν, φπσο απηφ 
ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηνρπξψλεηαη ν 
παίθηεο θαη ειέγρεηαη ν αδεηνχρνο ηνπ παηγλίνπ ή ν πάξνρνο ηνπ ζηνηρήκαηνο. 
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο (παπ. 2) θαζνξίδεηαη απφ 0,10 κέρξη 2 επξψ κε 
δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., ψζηε λα παξακέλνπλ ηα 
παηδφκελα πνζά θαη ηα θέξδε ζε αλεθηά επίπεδα. Ζ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο 
ζπκκεηνρήο γίλεηαη είηε κε ηελ εηζαγσγή ρξήκαηνο ζηα παηγληνκεραλήκαηα, 
είηε κε ηελ επαλεπέλδπζε κνλάδσλ θέξδνπο, είηε κε ηε ρξήζε 
πξνπιεξσκέλεο θάξηαο κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 
παίθηε. Ζ παξνρή πίζησζεο ή έθπησζεο ζηνπο παίθηεο απαγνξεχνληαη 
απνιχησο (παπ. 3) κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ απφ ππεξβνιηθή 
ζηνηρεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ παηδφκελσλ πνζψλ ζε 
ινγηθά επίπεδα.  Απαγνξεχεηαη επίζεο (παπ. 4) ην κέγηζην πνζφ πνπ κπνξεί 
λα ράζεη ν παίθηεο λα ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 
παίγλην. Απαγνξεχεηαη απνιχησο (παπ. 5) ε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα 
ησλ θαηφρσλ αδεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ 
ηνπο θαζψο θαη ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Δ.Δ.Π., κε πξνθαλή 
πξφζεζε ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ απφ απφπεηξεο εθκεηάιιεπζεο εηο 
βάξνο ηνπο θαη ηελ απνηξνπή θεξδνζθνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο 
εθείλσλ πνπ κπνξεί δηαζέηνπλ εθ ησλ έζσ πιεξνθφξεζε. Απαγνξεχεηαη 
ηέινο (παπ. 6) ε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα κέζσ παξέλζεησλ θπζηθψλ ή 
λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
 
Σν άπθπο 33 αθνξά εηδηθά (παπ. 1) ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θάησ ηνπ 
21νπ έηνπο, ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε ρψξνπο κε ηπρεξά 
παίγληα. Δπηηξέπεηαη αληηζέησο (παπ. 2) ε πξφζβαζή ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ 
παίδνληαη ςπραγσγηθά-ηερληθά παίγληα, θαη εθεί φκσο κε δηαβάζκηζε σο πξνο 
ηελ ειηθία. Γηα ην ιφγν απηφ νη ρψξνη απηνί πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθξηηνί 
θαη λα ειέγρνληαη απζηεξά απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Οη θάηνρνη 
αδείαο θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο, δηεμαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο 
παηγληνκεραλεκάησλ πάζεο θχζεσο (παπ. 3) νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ 
εκθαλψο ηηο απαγνξεχζεηο θαη λα ηεξνχλ κε απζηεξφηεηα ηνπο φξνπο 
πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζηνπο ζρεηηθνχο ρψξνπο. 
 
Με ηελ παπ. 4 εηζάγεηαη ε αηνκηθή θάξηα παίθηε, πνπ απνηειεί ππιψλα ηνπ 
ππεχζπλνπ παηρληδηνχ θαζφηη αθελφο κελ εμαθξηβψλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
ε ειηθία, ην ΑΦΜ, νη ρξεκαηηθέο ξνέο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο, ηα ελδερφκελα 
κέγηζηα πνζά αλά εκέξα ή κήλα θαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία 
απηνπξνζηαζίαο ησλ παηθηψλ, αθεηέξνπ δε εμαζθαιίδεηαη ε ελεκέξσζε ηεο 
Δ.Δ.Δ.Π. θαη δηεπθνιχλεηαη φ έιεγρνο ησλ αδεηνχρσλ θαη παξφρσλ ζρεηηθά κε 
ηελ ηήξεζε ησλ δηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε 
δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ ρσξίο θάξηα παίθηε απαγνξεχεηαη θαη ηηκσξείηαη 
απζηεξά. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάξηαο (παπ. 5) θαζνξίδνληαη απφ 
ηελ Δ.Δ.Δ.Π. 
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Ζ γλσζηνπνίεζε, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην άπθπο 34 (παπ. 1-3), ζηελ 
Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηεο ζχζηαζεο, 
ιεηηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ηφζν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε 
Δ.Δ.Δ.Π., φζν θαη ησλ αξρείσλ πνπ ηεξνχλ νη αδεηνχρνη θαη νη πάξνρνη 
εμαζθαιίδεη πεξαηηέξσ ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ θαη ησλ ζηνηρεκάησλ. 
 
Ζ παπ. 4 ζεζπίδεη παξάιιεια ην απφξξεην θαη ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο 
ζρεηηθά κε ηελ νηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ επί πνηλή 
επηβνιήο ησλ θεηκέλσλ πνηληθψλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαθάησ 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, θαη νξίδεη φηη ηα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ειέγρνπ θαη εμαθξίβσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
θνξέσλ δηεμαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηγλίσλ. Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 
ζηνηρεία απηά έρεη κφλν ην εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
θαζψο θαη νη θνξνινγηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 
αξκνδηφηεηεο. Όια ηα πξφζσπα (παπ. 5) πνπ θαηέζηεζαλ θαζ’νηνλδήπνηε 
ηξφπν θνηλσλνί ησλ ζηνηρείσλ δελ επηηξέπεηαη λα ηα θνηλνπνηήζνπλ ή λα 
θάλνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζρεηηθψλ 
θαζεθφλησλ ηνπο. 
 
Σν άπθπο 35 ξπζκίδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο είλαη αλεθηή ε δηαθήκηζε 
ησλ πάζεο θχζεσο παηγλίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ησλ 
θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία δηεμάγνληαη. Απαγνξεχεηαη ξεηά (παπ. 2) ε 
εκπνξηθή επηθνηλσλία θνξέσλ πνπ παξέρνπλ δηεπθνιχλζεηο πίζησζεο ζηνπο 
παίθηεο. Οξίδεηαη φηη (παπ. 3) νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 
Παηγλίσλ (ΚΓΠ) πνπ ππνρξενχηαη λα ζεζπίζεη ε Δ.Δ.Δ.Π. Μέρξη ηελ έθδνζε 
ηνπ Κψδηθα απηνχ (παπ. 4), απαγνξεχεηαη νηαδήπνηε εκπνξηθή επηθνηλσλία ή 
δηαθήκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ φπνπ 
δηεμάγνληαη, εμαηξνπκέλσλ, βέβαηα, ησλ ήδε αδεηνδνηεκέλσλ απφ ηελ 
Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη λνκίκσο δηεμαγνκέλσλ παηγλίσλ. 
 
Σν άπθπο 36 πξνβιέπεη πεξαηηέξσ ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ησλ 
πεξηνξηζηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζε παίγληα ή ζηνηρήκαηα 
θαη πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηεμάγνληαη, ηφζν ζηηο νζφλεο ησλ 
παηγληνκεραλεκάησλ φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αδεηνχρσλ θαη παξφρσλ 
ζε εκθαλή θαη αλαγλσξίζηκα ζεκεία. Οη ηειεπηαίνη απηνί ππνρξενχληαη επίζεο 
λα παξέρνπλ εγγξάθσο θαη εκθαλψο ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ εζηζκνχ θαη 
ζηήξημεο ηεο απεμάξηεζεο απφ ηα ηπρεξά παίγληα θαη ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ. 
Τπνρξενχληαη επίζεο λα παξέρνπλ ιεπηνκεξή ελεκέξσζε γηα ηνπο 
δεκφζηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο παηγλίσλ, ελψ κε ηνλ ΚΓΔΠ δχλαληαη λα 
εμεηδηθεχεηαη θαη λα απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ σο άλσ 
ππνρξεψζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ. 
 
Σν άπθπο 37 αθνξά ζην έληππν πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή παηγλίσλ 
θαη ζηνηρεκάησλ, (παπ. 1) πνπ θπθινθνξεί κε επζχλε ησλ αδεηνχρσλ θαη 
παξφρσλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ζηνηρεκαηηζκνχ θαη αλαξηάηαη αληίζηνηρα ζηα 
θαηαζηήκαηα ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Σν έληππν πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 
(παπ. 2) φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κνξθή, κε ην γεγνλφο επί ηνπ 
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νπνίνπ δηεμάγεηαη ην ζηνίρεκα, κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο 
ηνπ, θαζψο θαη κε θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ ζα ζεσξήζεη αλαγθαία 
ε Δ.Δ.Δ.Π. Σν έληππν πξνγξάκκαηνο ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε 
θεξεγγπφηεηα ηνπ ζηνηρήκαηνο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ 
απφ παξάλνκεο ή παξειθπζηηθέο πξαθηηθέο. 
 
Δπί ηυν άπθπυν 38 έυρ 44  
 
Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 39 έυρ 45 αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηα 
παίγληα θαη ζηνηρήκαηα πνπ δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα. 
 
Σν άπθπο 38 δηαιακβάλεη ηα πεξί ςπραγσγηθψλ-ηερληθψλ παηγλίσλ, ησλ 
νπνίσλ ε ιεηηνπξγία επηηξέπεηαη γεληθψο κεηά πηζηνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα 
ηνπο θαη ησλ ρψξσλ φπνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. κε έθδνζε αδείαο 
(παπ. 1-2). Σα πηζηνπνηεκέλα ςπραγσγηθά-ηερληθά παηγληνκεραλήκαηα 
νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή ζχκθσλε κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νπνίαο επζχλνληαη νη δηεμάγνληεο ηα 
παίγληα επί πνηλή πξνζηίκνπ ή θαη αλάθιεζεο ηεο αδείαο. Γηεπθξηλίδνληαη 
πεξαηηέξσ (παπ. 3) ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 
αδείαο. Απαγνξεχεηαη, ε εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ παηγληνκεραλεκάησλ απφ 
λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη (παπ. 4) ε 
δηαρείξηζή ηνπο απφ θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε ζνβαξά 
πνηληθά αδηθήκαηα. 
 
Σν άπθπο 39 αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε 
παηγληνκεραλήκαηα, δηαδηθαζία ε νπνία ζέηεη ζχλζεηα θαη ιεπηά πξνβιήκαηα, 
πνιιψ κάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο. Γηα ην ιφγν 
απηφ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο. 
 
Με ηελ παπ. 1 πξνβιέπεηαη φηη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ 
ζπλνιηθά 35.000 παηγληνκεραλήκαηα.  
Με ηελ παπ. 2 πξνβιέπεηαη φηη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. ιακβάλεη κία άδεηα γηα 16.500 
παηγληνκεραλήκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζή ηεο κε ην Γεκφζην, ε 
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2843/2000. Σα 15.000 παηγληνκεραλήκαηα απφ απηά 
ζα δηαηεζνχλ γηα εθκεηάιιεπζε απνθιεηζηηθά ζε πξαθηνξεία ηεο, ελψ ηα 
ππφινηπα 1.500 ζα δηαηεζνχλ γηα εθκεηάιιεπζε ζε πξαθηνξεία ηεο Ο.Γ.Η.Δ. 
Α.Δ.  
Ζ παπ. 3 αθνξά ην ηίκεκα θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ γηα ηελ θηήζε ηεο 
άδεηαο. Με ηελ παπ. 4 πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα ηζρχεη γηα 10 έηε απφ ηε 
ρνξήγεζή ηεο. ηελ παπ. 5 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο ελδερφκελεο 
επέθηαζεο ηεο αδείαο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
πιελ ηνπ ηηκήκαηνο. Σνχην είλαη ινγηθφ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκεζνχλ ηα 
ζηνηρεία απφ ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Με ηελ παπ. 6 
ζεζπίδεηαη γεληθά ην ακεηαβίβαζην ησλ αδεηψλ, επηηξέπεηαη φκσο ε νιηθή ή 
κεξηθή εθρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ηεο 
δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ζέηεη ε Δ.Δ.Δ.Π. Με ηελ παπ. 7 απαγνξεχεηαη θαη ζηνλ εθκεηαιιεπφκελν ηελ 
άδεηα λα παξαρσξεί πεξαηηέξσ ηελ εθκεηάιιεπζε κε ή θαη ρσξίο αληάιιαγκα. 
Σέινο, κε ηελ παπ. 8, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνθήξπμεο κε δεκφζην 
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δηαγσληζκφ ησλ αδεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ, ελ φισ ε ελ κέξεη ζηα ππφινηπα 
παηγληνκεραλήκαηα.  
 

Σν άπθπο 40 αθνξά ζηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ αδεηψλ, θαη 
θαζνξίδεη φηη φιεο νη λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο νθείινπλ λα 
ηεξνχληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αδείαο. Πξνβιέπεη εηδηθφηεξα φηη ηα 
αδεηνδνηεζέληα παηγληνκεραλήκαηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ ρνξήγεζε επί πνηλή αθαηξέζεψο 
ηνπο απφ ηελ άδεηα κεηά ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, 
ρσξίο ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ λα επηζηξέςεη ηα θαηαβιεζέληα ζρεηηθά 
έμνδα (παπ. 1). Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ή 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο θαη ε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. 
θάζε δηάζεζεο κεηνρψλ ή κεηαβίβαζεο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο (παπ. 2-
3). Πξνβιέπεη φηη δίδεηαη κηα κφλνλ άδεηα γηα θάζε αλάδνρν θαη φηη 
απαγνξεχεηαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο 
εηαηξείεο πξνο απνθπγή κνλνπσιηαθψλ θαη νιηγνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ 
(παπ. 4). 
 
Σν άπθπο 41 αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα 
παηγληνκεραλήκαηα. Πξνβιέπεηαη φηη ε ηαμηλφκεζε θαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νξίδνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
κε γλψκνλα ηε ζχλλνκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη κε ηελ 
εμαζθάιηζε ηνπ απξφζθνπηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ απηψλ. Γηα ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηχπνπ Α, Β, Γ, Γ ή Δ αλάινγα κε 
ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 43. Σέινο, ζε εκθαλέο ζεκείν φισλ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ 
αλαξηάηαη πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ε νπνία πξέπεη 
λα εκθαλίδεηαη ειεθηξνληθά πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ κέζνπ πιεξσκήο. 
 
Σν άπθπο 42 αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηεκάησλ φπνπ εγθαζίζηαληαη 
παηγληνκεραλήκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα 
ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ παπ. 1 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο 
πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π., ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο θαη ην χςνο ηνπ παξαβφινπ. Με ηελ παπ. 2 
νξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ακηγψλ θαη ησλ κεηθηψλ 
ρψξσλ. Με ηελ παπ. 3 πξνβιέπεηαη θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο ιεηηνπξγίαο 
ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Με ηελ παπ. 4 εηζάγεηαη ν ππεχζπλνο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα πξνζφληα πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη, 
ελψ κε ηελ παπ. 5 πξνβιέπνληαη πεξαηηέξσ πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα 
ηεξνχληαη απφ φια ηα πηζηνπνηεκέλα θαηαζηήκαηα. 
 
Αθνινχζσο, θαζνξίδνληαη ζην άπθπο 43 νη θαηεγνξίεο πηζηνπνίεζεο ησλ 
θαηαζηεκάησλ, κε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηήζεσλ ηχπνπ Α, Β, Γ, Γ θαη Δ. Οη πξνδηαγξαθέο 
απηέο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ ΚΓΔΠ. 
 
Σν άπθπο 44 πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε παηγλίσλ θαη παηγληνκεραλεκάησλ. Οη πηζηνπνηήζεηο παηγλίσλ 
ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. (παπ. 1). Πξνβιέπεηαη ζρεηηθή αίηεζε θαη 
θάθεινο κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε ηνπ παηγλίνπ, ζηελ εκπνξηθή ηνπ 
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νλνκαζία, ζηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηελ θαηάζεζε πξσηφηππνπ 
δείγκαηνο ζε θαηάιιειν ςεθηαθφ κέζν, ζηνπο φξνπο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπ 
απφ δηάθνξεο ειηθίεο παηθηψλ, ζηελ ελδερφκελε ήδε ππάξρνπζα δηεζλή 
πηζηνπνίεζε, ζην θαηάζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ 
νξίδεη ε Δ.Δ.Δ.Π. κε ηνλ ΚΓΔΠ. (παπ. 2). Πξνβιέπεηαη εμάιινπ  θαη εηδηθή 
άδεηα δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ππφ φξνπο, λέσλ παηγλίσλ (παπ. 3) θαζψο 
θαη ε αλάγθε πηζηνπνίεζεο φισλ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. 
(παπ. 4). 
 
Δπί ηυν άπθπυν 45 έυρ 49  
 
Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 έσο 49  αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ 
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο. 
 
Σν άπθπο 45 ξπζκίδεη ηα ηεο εηδηθήο αδείαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή 
ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ζηνηρήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ εληφο ηεο ειιεληθήο 
επηθξάηεηαο (παπ. 1). Ζ Δ.Δ.Δ.Π. θαζνξίδεη (παπ. 2) ηηο πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ θαη ηνπ 
ινγηζκηθνχ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ζηνηρεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο 
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αδεηνχρσλ θαη ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο κε 
γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
πξνζηαζία ησλ παηθηψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Με ηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. χκθσλα κε ηελ παπ. 
3, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πξνθεξχζζεη 15 κέρξη 50 άδεηεο, πνπ 
ρνξεγνχληαη κεηά απφ δηεζλή πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
θαηαθπξσζεί ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζεηζψλ αδεηψλ, νη ελαπνκείλαζεο 
άδεηεο επαλαπξνθεξχζζνληαη κεηά πάξνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο (παπ. 4). 
Οξίδεηαη πεληαεηήο δηάξθεηα ησλ αδεηψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε (παπ. 5). 
Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αίηεζεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο αδείαο γηα επέθηαζή 
ηεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε λέν ηίκεκα, έλα ρξφλν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
(παπ. 6). Απαγνξεχεη ε πξνθήξπμε λέσλ αδεηψλ γηα κία πεληαεηία απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε λφκηκε 
πξνζδνθία δηθαηψκαηνο ησλ αδεηνχρσλ (παπ. 7). Πξνβιέπεηαη επίζεο (παπ. 
8) φηη νη άδεηεο είλαη πξνζσπηθέο θαη δελ κεηαβηβάδνληαη, δίλεηαη κία κφλνλ 
άδεηα ζε θάζε αλάδνρν, ε δε ζπλεθκεηάιιεπζή ηεο κε ηξίηνπο απαγνξεχεηαη 
απνιχησο.  
 
Σν άπθπο 46 νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ζ παπ. 1 
πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κφλν θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ κε θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην 200.000 επξψ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε 
ησλ Γ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ άκεκπην βίν, φξνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα 
ηε ρξεζηή δηεμαγσγή ηεο ηδηαίηεξεο απηήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 
παπ. 2 πξνβιέπεη πξνεγνχκελε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 100.000 
επξψ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα 
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παπ. 3 
πξνβιέπεη φηη νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο θαη 
αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ζε έληεθα απφ ηνπο φξνπο απηνχο πνπ νθείινπλ λα 
πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξνθήξπμε. Οη φξνη απηνί εγγπψληαη ηε 
δηαθάλεηα δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ.  
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ην άπθπο 47 δηεπθξηλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ αδεηψλ 
δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο νθείιεη 
λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε ζνβαξά πνηληθά 
αδηθήκαηα (παπ. 1). Με ηελ παπ. 2 απαγνξεχεηαη λα είλαη νη θάηνρνη άδεηαο 
ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο εηαηξείεο. Ζ παπ. 3 απαγνξεχεη ηε κεηαβνιή ηεο 
ζχλζεζεο ηνπ εηαηξηθνχ ή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αιιάδεη ηνλ έιεγρν 
ηεο εηαηξείαο θαη ζεζπίδεη ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ 
Δ.Δ.Δ.Π. θάζε δηάζεζεο κεηνρψλ. Ζ παπ. 4 ζεζπίδεη ππνρξέσζε 
γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. κεηαβίβαζεο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 
ηελ παπ. 5 πξνβιέπεηαη φηη κε ηνλ ΚΓΔΠ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 
έθδνζεο θαη επέθηαζεο ησλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη γηα ηε 
δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ. Με ηελ παπ. 6 
νξίδνληαη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, νη ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο ησλ θαηφρσλ 
αδείαο θαη κε ηελ παπ. 7 φηη νη ηζηφηνπνη νθείινπλ λα έρνπλ νλνκαζία κε 
θαηάιεμε .gr. Ζ παπ. 8 πξνβιέπεη φηη νη θάηνρνη αδείαο νθείινπλ λα 
απνζεθεχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ γηα κηα ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία φια ηα δεδνκέλα 
ησλ δηεμαγφκελσλ παηγλίσλ ζε αζθαιή κέζν απφ ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα 
ηα αλαπαξάγεη ε Δ.Δ.Δ.Π. αλά πάζα ζηηγκή. Ζ παπ. 9 πξνβιέπεη φηη κε ηνλ 
ΚΓΔΠ θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην αλαγθαίν πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο ζειίδαο ησλ 
ηζηφηνπσλ δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ κε ηελ παπ. 
10 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θαηφρσλ αδείαο λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο. Σέινο, 
νη παπ. 11 θαη 12 θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαηάπησζεο ή απνδέζκεπζεο ηεο 
εγγχεζεο.  
Με ηηο δηαηάμεηο απηέο απνζθνπείηαη ε εμαζθάιηζε ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ 
δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ θαη ησλ ζηνηρεκάησλ απηψλ πνπ ιφγσ ηνπ κέζνπ 
δηεμαγσγήο ηνπο δελ είλαη εθηθηφ λα παξαθνινπζνχληαη κε ηηο ζπλήζεηο 
δηαδηθαζίεο.   
 
Σν άπθπο 48 ζεζπίδεη απφιπηεο απαγνξεχζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηεμαγσγή 
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απαγφξεπζε 
νηνπδήπνηε ζηνηρεκαηηζκνχ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα δηαθηλνχκελα ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (παπ. 1), ηελ απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηζηνηφπσλ 
ηπρεξψλ παηγλίσλ, ησλ νπνίσλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δελ είλαη ζπγρξφλσο 
θαη δηαρεηξηζηέο (παπ. 2), ηελ απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηζηνηφπσλ απφ κε 
θαηφρνπο άδεηαο (παπ. 3), θαζψο θαη ηελ απφιπηε απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο 
αληαιιαθηεξίσλ ζηνηρεκάησλ (παπ. 4). Πξνβιέπεηαη επίζεο εηδηθή άδεηα γηα 
ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε άιια νπηηθναθνπζηηθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά 
κέζα (παπ. 5). Οη απαγνξεχζεηο απηέο απνζθνπνχλ αθελφο κελ λα 
απνθιείζνπλ ηνλ επεξεαζκφ ηεο ρξεκαηαγνξάο απφ θεξδνζθνπηθέο 
απφπεηξεο θαη λα απνθχγνπλ ηελ παξείζθξεζε ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
αλεχζπλσλ πξνζψπσλ. Ζ παπ. 6 αθνξά ζηα ζηνηρεία ησλ παηθηψλ, νη νπνίνη 
πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηερληθά κέζα πνπ εμαζθαιίδεη ν πάξνρνο, φηη 
είλαη ελήιηθνη κε ζπκπιεξσκέλν ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο, φηη πξνζδηνξίδνληαη 
αηνκηθά θαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνληαο ππνγξάςεη, θαηά ηελ 
πξψηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηελ ζχκβαζε πξνζρψξεζεο, ηεο νπνίαο νη φξνη θαη 
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νη πξνυπνζέζεηο θαζνξίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ζηα πιαίζηα 
ηνπ ΚΓΔΠ. 
 
Σν άπθπο 49 δηεπθξηλίδεη ηνπο φξνπο ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ αλαγθαζηηθά 
εκπιέθνληαη ζηνλ εμ απνζηάζεσο δηαδηθηπαθφ ζηνηρεκαηηζκφ. Οξίδεηαη φηη 
δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ 
πιεξσκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ηα 
νπνία νθείινπλ κάιηζηα λα δίλνπλ εηδηθφ θσδηθφ γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο 
δνζνιεςίεο θαη λα ην γλσζηνπνηνχλ ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. (παπ. 1). Ο θάηνρνο ηεο 
άδεηαο δηαηεξεί μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο παηθηψλ θαη ίδην ινγαξηαζκφ ζε 
πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί 
λφκηκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ππνρξενχηαη λα εγγξάθεη εθεί 
ηα πνζά πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο παίθηεο ή πνπ νθείινληαη ζ’ απηνχο 
(παπ. 2). Απαγνξεχεηαη επίζεο ε πιεξσκή κε κεηξεηά, επηηξεπφκελσλ κφλν 
ησλ πιεξσκψλ πνπ γίλνληαη κε επαιεζεχζηκν ηξφπν (παπ. 3). Σέινο, ηα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα νθείινπλ πεξαηηέξσ, επί πνηλή πξνζηίκνπ 
ίζνπ κε ην δεθαπιάζην ησλ δηαθηλεζέλησλ παξαλφκσο πνζψλ αιιά φρη 
κηθξφηεξν απφ 500 επξψ, λα ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα ησλ παξφρσλ θαη λα 
κελ δηελεξγνχλ πιεξσκέο ζε φζνπο βξίζθνληαη ζηε καχξε ιίζηα πνπ 
θαηαξηίδεη ε Δ.Δ.Δ.Π. (παπ. 4).  
 
 
 
Δπί ηυν άπθπυν 50 έυρ 52  
 
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 έσο 52 αθνξνχλ ζηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο 
αδεηνχρσλ, παξφρσλ θαη θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ζηα 
παξάβνια, ηέιε, ζπκκεηνρέο ηνπ δεκνζίνπ θαη θφξνπο (άξζξν 50), ζηηο 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (άξζξν 51) θαη ζηηο πνηληθέο θπξψζεηο (άξζξν 52).  
 
ην άπθπο 50 (παπ. 1 έυρ 4) ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ηα 
δηνηθεηηθά απηά ηέιε θαη ν ηξφπνο πνπ εηζπξάηηνληαη αλάινγα κε ην αλ 
πξφθεηηαη γηα ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα, γηα ηπρεξά παίγληα κε 
παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα ηελ πηζηνπνίεζε παηγλίσλ θαη 
θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα θαηαζθεπαζηψλ, 
εηζαγσγέσλ θαη ηερληθψλ ηνπ θιάδνπ. Σα ηέιε απηά επηβάιινληαη κε ηξφπν 
δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθφ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πξφζζεηεο δηνηθεηηθέο 
γξαθεηνθξαηηθέο δαπάλεο.  
 
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζηα έζνδα αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
παπ. 5, ζην 30% επί ησλ κηθηψλ θεξδψλ γηα φια ηα ηπρεξά παίγληα πνπ 
δηεμάγνληαη κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πνζνζηφ απηφ 
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ δηεμάγνληα ην παίγλην ή ην ζηνίρεκα θαη απνδίδεηαη 
ζην δεκφζην θάζε ηξίκελν, ελψ θάηνρνο ηεο άδεηαο θαη θνξέαο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ είζπξαμε 
θαη απφδνζε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο.  
 
Πξνβιέπεηαη επίζεο ζηελ παπ. 6 φηη, θαη’ειάρηζηνλ ην 20% ηνπ πνζνχ απηνχ, 
δηαηίζεηαη ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο (άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηαπνιέκεζε ηεο 
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αλεξγίαο, απεμάξηεζε απφ ηα παίγληα θ.α.), θαζψο θαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη 
ηνλ αζιεηηζκφ. Δπίζεο πνζνζηφ ηνπ πνζνχ απηνχ ζα απνδίδεηαη ζηνπο ΟΣΑ 
Α’ θαη Β’ βαζκνχ γηα ηηο ίδηεο πνιηηηθέο θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζηηθέο 
ελέξγεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 πεξ. ηα. 
Όια ηα σο άλσ ηέιε, θφξνη θαη δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη δαπάλεο θαη 
εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ ζπκςεθίδνληαη 
νχηε επηζηξέθνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994. (παπ. 7).  
Σα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ δηεμαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο παηγλίσλ 
θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο, ελψ πξνβιέπεηαη εηδηθά ν κε ππνινγηζκφο ησλ εμφδσλ 
εηαηξείαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ αιινδαπή πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Διιάδα (παπ. 8). 
Ζ παπ. 9 θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θνξνινγίαο ησλ παηθηψλ πνπ επζπγξακκίδεηαη 
κε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ απφ ιαρεία, ζχκθσλα κε ην λ. 
2961/2001, κε κηθξφηεξν φκσο ζπληειεζηή (10 αληί 20%). Ο θφξνο απηφο 
παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην θάζε κήλα απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ 
αδεηψλ. 
 
Με ηηο δχν ηειεπηαίεο παπαγπάθοςρ 10 και 11, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., θαζνξίδεη ηα πνζά φισλ ησλ σο άλσ 
αλαθεξνκέλσλ παξαβφισλ, ηειψλ θαη ζπκκεηνρψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο 
δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο, ηνλ ηξφπν είζπξαμεο θαη θαηαβνιήο ηνπο, θαζψο θαη 
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πέξαλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ζηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο 
Οη δηαηάμεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε θαη αζθαιή πξαγκαηνπνίεζε 
εχινγσλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
Ωο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ζην άπθπο 51, πξνβιέπεηαη θαηαξρήλ φηη, 
ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, ε Δ.Δ.Δ.Π. 
κπνξεί λα επηβάιεη πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξαβίαζεο, απφ 
1.000 έσο 2.000.000 επξψ θαη φηη ε πξνζθπγή ελαληίνλ ησλ απνθάζεσλ 
απηψλ δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. Σν κεγάιν εχξνο ησλ πξνζηίκσλ 
νθείιεηαη ζηελ εθηεηακέλε πνηθηιία ησλ ελδερνκέλσλ παξαβηάζεσλ θαη ζηνπο 
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο βαξχηεηαο ηεο θάζε κηαο εμ απηψλ (παπ. 1).  
 
Ζ παπ. 2 πξνβιέπεη θαη ηε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο 
απνπζίαο ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ή πηζηνπνίεζεο. Με ηελ παπ. 3 ηηκσξείηαη 
ε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ ρσξίο αηνκηθή θάξηα παίθηε κε πξφζηηκν 
5.000 επξψ αλά δηαπηζησκέλε παξάβαζε θαη κε αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηεο 
άδεηαο, θαζψο θαη κε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 
πεξηπηψζεηο ππνηξνπήο, ελψ κε ηελ παπ. 4 νξίδεηαη φηη φζνη δηεμάγνληεο 
ηπρεξά παίγληα ζπκκεηέρνπλ ζ’απηά ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν 1.000 επξψ αλά 
δηαπηζησκέλε παξάβαζε. Ζ παπ. 5 αθνξά ζηε καχξε ιίζηα πνπ νθείιεη λα 
ηεξεί ε Δ.Δ.Δ.Π. θαη ζηελ νπνία εγγξάθεη φινπο ηνπο εμππεξεηεηέο πνπ 
πξνζθέξνπλ θηινμελία ζε παξάλνκνπο παξφρνπο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο, 
ελψ ε παπ. 6 πξνβιέπεη πξφζηηκν 1.000 επξψ αλά δηαπηζησκέλε παξάβαζε 
γηα φζνπο θαηφρνπο αδεηψλ δελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρνπλ βάζεη 
ηνπ άξζξνπ 49 παξ. 2. Δπίζεο κε ηελ παπ. 7 πξνβιέπνληαη θπξψζεηο ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ θαηφρσλ ηεο άδεηαο κε ηηο ππνρξεψζεηο 
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πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχλδεζε κε ην Π..Δ.Δ. Σέινο, ν ΚΓΔΠ ζα πξνβιέςεη 
ηηο ιεπηνκέξεηεο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ πξνζηίκσλ πνπ ζα 
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (παπ. 8). 
 
Ωο πξνο ηηο πνηληθέο θπξψζεηο γηα παίγληα θαη ζηνηρήκαηα πνπ δηεμάγνληαη 
ρσξίο άδεηα, ζην άπθπο 52, πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 200.000 κέρξη 500.000 επξψ (παπ. 1). Όπνηνο 
δηαθεκίδεη ηέηνηα παίγληα ή ζηνηρήκαηα, ρσξίο λα είλαη ζπλεξγφο, ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη πξφζηηκν απφ 100.000 κέρξη 200.000 
επξψ (παπ. 2). Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηα παίγληα ή ζηνηρήκαηα, ρσξίο λα 
είλαη ζπλεξγφο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη 
ρξεκαηηθή πνηλή 5.000 έσο 20.000 επξψ (παπ. 3). Όπνηνο εγθαζηζηά θαη 
ιεηηνπξγεί ηερληθά-ςπραγσγηθά παίγληα ρσξίο ηελ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε, 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 
50.000 κέρξη 100.000 επξψ (παπ. 4). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηπρεξψλ παηγλίσλ 
ρσξίο πηζηνπνίεζε, ε πνηλή θπιάθηζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε θαη ε 
ρξεκαηηθή πνηλή απφ 150.000 κέρξη 200.000 επξψ αλά παηγληνκεράλεκα 
(παπ. 5). Απζηεξά ηηκσξείηαη επίζεο ε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ θαη 
πξφζηηκν απφ 100.000 κέρξη 200.000 επξψ (παπ. 6). Σηκσξνχληαη επίζεο 
φζνη κεηέρνπλ ζε ηπρεξά παίγληα κέζσ παξελζέησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ (παπ. 7) θαζψο θαη εθείλνη πνπ κεηαηξέπνπλ ηερληθά ζε ηπρεξά 
παίγληα (παπ. 8). Αθνινχζσο πξνβιέπεηαη φηη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ, σο 
απηνπξγνί ησλ σο άλσ αδηθεκάησλ ζεσξνχληαη νη αλαθεξφκελνη εθπξφζσπνί 
ηνπο (παπ. 9). Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ηα παηγληνκεραλήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αδηθεκάησλ απηψλ θαηάζρνληαη θαη 
κεηά ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
ειιεληθνχ δεκνζίνπ (παπ. 10).  
 
Δπί ηυν άπθπυν 53 έυρ 54 
 
Σν άπθπο 53 πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη αθνξά ζηε δηεμαγσγή 
ηπρεξψλ παηγλίσλ απφ ξαδηνηειενπηηθά κέζα. Απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ 
Δ.Δ.Δ.Π. κεηά ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο. 
Κάζε άδεηα πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ θάζε εγθξηλφκελνπ 
παηγλίνπ, ελψ κε ηνλ ΚΓΔΠ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο 
δηάηαμεο απηήο. 
 
- Σν άπθπο 54 αθνξά ζηηο ηειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηεπθξηλίδνπλ 
ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, ηηο δηαηάμεηο άιισλ ζπλαθψλ λνκνζεηεκάησλ 
πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π. κέρξη 
ηελ ζπγθξφηεζή ηεο, ηελ κεηαθνξά ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. αξκνδηνηήησλ πνπ 
αζθνχληαλ σο ηψξα απφ άιια εηδηθεπκέλα φξγαλα θαη ηελ απαγφξεπζε 
νηνπδήπνηε παηγλίνπ ή ζηνηρήκαηνο κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο 
ζρεδίνπ λφκνπ.  
 
Με ηελ παπ. 4 πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο 
Δ.Δ.Δ.Π., ηνπ ΚΓΔΠ θαη ηνπ ΚΓΠ, ηα ζρεηηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα 
θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
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ηελ παπ. 6 πξνβιέπεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Σ.Π. πνπ ζα δηνξηζηνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη πξν 
ηεο επίζεκεο ζπγθξφηεζεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. ζπλερίδνπλ σο κέιε ηεο Δ.Δ.Δ.Π. 
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ζεηείαο ηεο. 
 
Ζ παπ. 10 εμεηδηθεχεη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ ηνπ άξζξνπ 50 γηα ηελ 
απφδνζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δεκνζίνπ ζηηο ηππνδξνκίεο. 
 
Δπηδίσμε ηνπ αλά ρείξαο ζρεδίνπ λφκνπ είλαη έλα ζχγρξνλν, αμηφπηζην, 
δηαθαλέο ζχζηεκα γηα ηα ηερληθά-ςπραγσγηθά, ηα ηπρεξά παίγληα κε 
παηγληνκεραλήκαηα θαη ηα ηπρεξά παίγληα κέζσ δηαδηθηχνπ κε άμνλα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη ηε ρξεζηή ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, 
κηα ηζρπξή, επαγγεικαηηθή, απζηεξή θαη αθξηβνδίθαηε Δ.Δ.Δ.Π. πνπ ειέγρεη 
θαη επνπηεχεη ηνλ ηνκέα απηφλ, θαζψο θαη έλα ηζνξξνπεκέλν θνξνινγηθφ 
θαζεζηψο ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνχ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα απνθέξεη 
έζνδα ζην ειιεληθφ δεκφζην ζε κηα ζπγθπξία πνπ ε αλάγθε απηή είλαη 
πεξηζζφηεξν πηεζηηθή παξά πνηέ.  

 
 

Απηά επηδηψθνληαη κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ θαη παξαθαιείηαη ε 
Δζληθή Αληηπξνζσπεία γηα ηελ ςήθηζή ηνπ.  

 


