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Άξζξν 1
Δζληθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληηκεηώπηζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο
1.

Δθπνλείηαη θάζε ηξία ρξφληα Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληηκεηψπηζεο
ηεο Φνξνδηαθπγήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζρέδην δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, πξνηάζεηο γηα ζεζκηθέο αιιαγέο θαη κέηξα γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη
δησθηηθψλ αξρψλ. Σν Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληηκεηψπηζεο ηεο
Φνξνδηαθπγήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ,
σο Πξφεδξνο θαη νη Τπνπξγνί α) Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, β) Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη γ) Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.

2.

Σν Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εθπνλείηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε
Διέγρσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο, ε νπνία παξαθνινπζεί, αμηνινγεί
θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Η
Δθηειεζηηθή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο ζπγθξνηείηαη
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε
αξκνδηφηεηα ζηα έζνδα, σο Πξφεδξν.
β) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
γ) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ
δ) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
ε) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
ζη) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
δ) ηνλ Γηνηθεηή, κε αλαπιεξσηή ηνλ έλαλ εθ ησλ Τπνδηνηθεηψλ ηεο Δ.Τ.Π.
ε) ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ .Γ.Ο.Δ.
ζ) ηνλ επηθεθαιήο Δηζαγγειέα ηεο Αξρήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο.
η) ηνλ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
ηα) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
ηβ) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
ηγ) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Σεισλείσλ.

Ιδ) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
3.

Η Δθηειεζηηθή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε
κήλα ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Τπνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά θαη δηνηθεηηθά απφ
ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δλεκεξψλεη ηελ
Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ
θάζε ηξεηο (3) κήλεο.

4.

Σν Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληηκεηψπηζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο
πεξηιακβάλεη άμνλεο, εηήζηεο ή θαη εμακεληαίεο δξάζεηο θαη κέηξα θαη ζηφρνπο κε
πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο κεηξήζηκνπο δείθηεο γηα:
α) Σε ζχιιεςε θνξνινγεηέαο χιεο κέζσ πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθψλ θαη
ηαθηηθψλ ειέγρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ.
β) Σε ζχιιεςε θνξνινγεηέαο χιεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ηεθκεξίσλ θαη πφζελ
έζρεο θαη εληνπηζκνχ πξνζαπμήζεσλ πεξηνπζίαο πνπ ππνθξχπηνπλ αδήισηα
εηζνδήκαηα.
γ) Σελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κέζσ αα) ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ελεκέξσζεο θαη δηεπθφιπλζεο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ββ) ηεο άξζεο
αδηθηψλ, ηεο απινχζηεπζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη γγ)
ηεο εθαξκνγήο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πνηληθή θαηαζηνιή ηεο
θνξνδηαθπγήο.
δ) Σε βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ θαη
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
ε) Σελ αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε, θαηάηαμε, κεηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ ζηα ζέκαηα: α) ηνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ έκκεζσλ θφξσλ, β) ηεο άκεζεο
θνξνινγίαο θαη γ) ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ.
ζη) Σε δεκηνπξγία θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ ζηα
πεδία ηεο θνξνινγίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνπο
θνξνινγνχκελνπο πςεινχ θηλδχλνπ θαζψο θαη γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο,
ηδηαίηεξα ζην πεδίν ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. .
δ) Σε ζπιινγή, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή
θαη δηθαζηηθή ζπλδξνκή, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ηξίησλ ρσξψλ, ρσξψλ κε ηηο
νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί πκβάζεηο γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ζρεηηθά
κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ή πκβάζεηο Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ
θαζψο θαη απφ δηεζλείο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο.
ε) Σελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.

5.

Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ην Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Αληηκεηψπηζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο εθπνλείηαη θαη εγθξίλεηαη κέρξη 31 Μαξηίνπ 2011.
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Άξζξν 2
Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο

Θεζπίδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ν νπνίνο είλαη
αλψηεξνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο θαη έρεη θαηά πξνηεξαηφηεηα αξκνδηφηεηα ζε
νιφθιεξε ηε Υψξα λα δηελεξγεί πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη λα επνπηεχεη
λα ζπληνλίδεη θαη λα θαζνδεγεί ηε δηελέξγεηα αλαθξηηηθώλ πξάμεσλ απφ ηνπο
γεληθνχο ή εηδηθνχο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο (ππαιιήινπο ΓΟΔ, Δθνξηψλ,
Αζηπλνκίαο, Ληκεληθνχ, Σεισλείσλ θιπ.). Ο Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
ζα ζπληνλίδεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηα ζηάδηα ηεο πξνδηθαζίαο, δειαδή ηεο νπζηαζηηθήο
έξεπλαο ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ απφ φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο,
έηζη ψζηε νη θάθεινη ηεο δηθνγξαθίαο πνπ παξαιακβάλνπλ νη «Οηθνλνκηθνί
Δηζαγγειείο» ησλ θαηά ηφπνπο Δηζαγγειηψλ λα είλαη πιήξεηο.

Άξζξν 3
Μέηξα γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο
ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία.

ην ζρέδην λφκνπ πξνβιέπνληαη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ ηα
πνηληθά αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο λα ηηκσξνχληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά
έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε:
 ην αδίθεκα ηεο κε απφδνζεο ΦΠΑ θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, φπνπ
νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ππεμαίξεζε ρξήκαηνο πνπ ηξίηνο έρεη θαηαβάιιεη
γηα λα δνζνχλ ζην Γεκφζην, φπνηνο ζπιιακβάλεηαη λα κελ έρεη απνδψζεη
ΦΠΑ πάλσ απφ θάπνην χςνο θξαηείηαη θαη παξαπέκπεηαη ζε δίθε.
 Οκνίσο θαη γηα ην αδίθεκα κε απφδνζεο ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ πξνο ην
Γεκφζην, εθ’ φζνλ ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπο ππεξβαίλεη έλα εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα αλνρήο (π.ρ. 6 ή 8 κήλεο).
 Αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, δελ επηηξέπεηαη ζηα εγθιήκαηα ζεκαληηθήο
θνξνδηαθπγήο αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζνχλ νη θφξνη ηνπ Κξάηνπο.
 Μεηαηξνπή ηεο πνηλήο ζηα εγθιήκαηα ζεκαληηθήο θνξνδηαθπγήο δελ
επηηξέπεηαη εάλ δελ θαηαβιεζνχλ πξνεγνπκέλσο νη νθεηιφκελνη θφξνη.
 Η έθεζε θαηά ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ έθηηζε ηεο
πνηλήο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζνχλ νη θφξνη πνπ νθείινληαη.
 ηα θνξνινγηθά εγθιήκαηα πνπ ηηκσξνχληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο εθηφο
απφ ηνπο ζπλήζεηο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο (ρξεκαηηθή εγγχεζε, απαγφξεπζε
εμφδνπ απφ ηελ Υψξα θιπ) κπνξεί λα επηβιεζεί θαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε
(δει. πξνθπιάθηζε) αλ θξίλεηαη φηη κε ην λα αθεζεί ειεχζεξνο είλαη πηζαλφλ
λα δηαπξάμεη παξφκνηα εγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο.
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Πξνβιέπεηαη ε κε δέζκεπζε θαηαζέζεσλ θαη κε εθαξκνγή πνηληθψλ θπξψζεσλ εάλ
ν θνξνινγνχκελνο πνπ νθείιεη θφξνπο ηαπηφρξνλα έρεη απαίηεζε θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ βέβαηε θαη εθθαζαξηζκέλε θαη εθφζνλ ηελ απαίηεζε απηή δελ ηελ έρεη
εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Άξζξν 4
Δπηινγή θαη ζηειέρσζε ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ Δίζπξαμε ησλ Δζόδσλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ζύζηεκα αμηνιόγεζεο
γηα ηελ επίηεπμε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ζηόρσλ












ηόρνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη λα επηιεγεί κε νπζηαζηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ην θαηάιιειν γηα ηελ Δίζπξαμε ησλ Δζφδσλ
ηνπ Κξάηνπο πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα ζηειερψζεη ηηο θξίζηκεο ζην πεδίν απηφ
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαη ζα ππφθεηηαη ζε δηαξθή
έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε γηα ηελ επίηεπμε κεηξήζηκσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ
ζηφρσλ.
Ωο ειεγθηέο επηιέγνληαη θαη ππεξεηνχλ ππάιιεινη ΠΔ θαη ΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλε ζεηεία (π.ρ. 3 εηψλ) πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Η
επηινγή ησλ ειεγθηώλ δηελεξγείηαη θαηά έλα πνζνζηφ κφλν (π.ρ. 25%) απφ
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ζε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Καηά
ην ππφινηπν πνζνζηφ ζηειερψλεηαη απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα απφ
άιια ππνπξγεία (π.ρ. 20%).
Η επηινγή δηελεξγείηαη κε δεκόζηα πξνθήξπμε, από Δηδηθή Δπηηξνπή
Αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη σο εθπξφζσπνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γεληθφο Γηεπζπληήο ή
Γ/ληήο.
Οη επηιεγέληεο ππνγξάθνπλ Γήισζε Δπίηεπμεο Πνζνηηθώλ θαη Πνηνηηθώλ
ηόρσλ, αλάινγα κε ηε ζέζε επζχλεο.
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ Δηδηθή Αλαιπηηθή Γήισζε Πεξηνπζηαθήο
Καηάζηαζεο (Πόζελ Έζρεο).
Απφ ηνπο ειεγθηέο απηνχο ηνπνζεηνχληαη νη Πξντζηάκελνη Γ/λζεο,
Τπνδηεχζπλζεο, Σκήκαηνο θαζψο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν θαη
ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ αθνινχζσλ ηνπιάρηζηνλ νξγαληθψλ κνλάδσλ:
o Σεο Γεληθήο Γ/λζεο Διέγρσλ θαη ησλ ππ’ απηήλ Γ/λζεσλ θαη Σκεκάησλ.
o Σσλ Γηαπεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ (Γ.Δ.Κ.) Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο,
o ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ (ΠΔΚ) θαη
o ησλ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.Δ. θαη Φ.Α.Β.Δ. ζε φιε ηε ρψξα.
Σα ζηειέρε αμηνινγνχληαη αλά 8κελν, νη Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ,
Τπνδηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ αλά 12κελν ή 18κελν. Αλ δελ επηηεπρζνχλ νη
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ζηφρνη ηεο Γήισζεο Δπίηεπμεο Πνζνηηθώλ θαη Πνηνηηθώλ ηόρσλ
αδηθαηνινγήησο, επηζηξέθνπλ ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηεία ηνπο ππάγνληαη ζε εηδηθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.
Άξζξν 5
Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φνξνινγηθώλ Διέγρσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ησλ Γ/λζεσλ πνπ ηε ζπγθξνηνύλ.





Αλαδηνξγαλψλεηαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί επηρεηξεζηαθή Γεληθή Γ/λζε.
ηόρνη ηεο αλαδηνξγάλσζεο είλαη λα πηνζεηεζνχλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ειεγθηηθνχ έξγνπ ηα ζχγρξνλα ειεγθηηθά εξγαιεία, νη κεζνδνινγίεο θαη ηα
δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαη λα κπνξεί ε Γεληθή Γ/λζε λα παξαθνινπζεί αλά
πάζα ζηηγκή θαη απνηειεζκαηηθά ην ειεγθηηθφ έξγν ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
πληζηώληαη γηα ην ιόγν απηό νξγαληθέο κνλάδεο επηπέδνπ Γ/λζεσο θαη
Σκήκαηνο (4-6 Γ/λζεηο αληί ησλ 2 πνπ είλαη ζήκεξα) γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εηζνδεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη ησλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ,
ησλ θνξνινγνπκέλσλ Τςεινχ Κηλδχλνπ, ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ άιισλ έκκεζσλ
Φφξσλ, ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. ε απηέο ηηο Γ/λζεηο εληάζζεηαη ην έξγν ηεο
Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ (VIES) γηα ην Φ.Π.Α., ε
εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη πνηλέο, ε επνπηεία θαη ν
έιεγρνο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, νη εγγξαθέο ησλ
Φνξνινγνπκέλσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ Γηνηθεηηθήο θαη
Γηθαζηηθήο Δπίιπζεο ππνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα έρεη
εηθφλα γηα ηελ πνξεία φισλ ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη
αδηθεκάησλ ηφζν ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα φζν θαη ζηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα.
Άξζξν 6
Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ πζηήκαηνο Διέγρσλ



Θεζπίδνληαη νη αλαγθαίεο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή θαη επζείεο
ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ πξνθεηκέλνπ νη λέεο
νξγαλσηηθέο δνκέο λα επηηπγράλνπλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ
κεραληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ
πιαηζίνπ.

Άξζξν 7
ύζηαζε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ «Τπεξεζία Δζσηεξηθώλ
Τπνζέζεσλ».

Απνζηνιή ηεο είλαη ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπινθή ππαιιήισλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ,
ζηε δηαθζνξά, δηαπινθή θαη άιια ζνβαξά πεηζαξρηθά αδηθήκαηα θαη εγθιήκαηα
(θαηαρξήζεηο, εθβηάζεηο, παζεηηθέο ή ελεξγεηηθέο δσξνδνθίεο, πεξηπηψζεηο
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θαθνδηνίθεζεο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ θ.ι.π.), θαζψο
θαη ηελ εμηρλίαζε θαη δίσμε απηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ
Δγθιήκαηνο. Πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δειώζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο
(πφζελ έζρεο) ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.
Άξζξν 8
Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο
ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο
1.

2.

πληζηάηαη Σκήκα Γ’ ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (π.δ. 249/1998,
Α’ 186) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηίηιν «Σκήκα Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο
πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο».
ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 249/1998 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα:
«γ) Σκήκα Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο
Α. Αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο
ζην πιαίζην εθαξκνγήο:
(i)
Σσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ηνπ
εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θεθαιαίνπ.
(ii)
Σσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ, ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζηνλ
ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.
(iii)
Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, πεξί ηεο ακνηβαίαο
δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.
(iv)
Σσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ κε άιιεο ρψξεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.
(v)
Σσλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ή πξσηνθφιισλ ή εηδηθφηεξσλ
ζπκθσληψλ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε άιιεο ρψξεο γηα ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο,
βάζεη ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο
θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θεθαιαίνπ ή/θαη ησλ νηθείσλ
δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
Β. Γηεμαγσγή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ κε
ζθνπφ ηε ζχλαςε ή αλαζεψξεζε δηεζλψλ ζπκθσληψλ ή κλεκνλίσλ
ζπλεξγαζίαο ή πξσηνθφιισλ γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα
ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.
Γ. πλεξγαζία κε ηελ Γ.Γ.Π., ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ, Αλαγθαζηηθψλ
Δηζπξάμεσλ θαη Δθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ην .Γ.Ο.Δ. θαη θάζε
αξκφδηα θνξνινγηθή ή ειεγθηηθή ππεξεζία ή αξρή κε ζθνπφ ηελ άκεζε
πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνσζνχληαη απφ ηηο
αξκφδηεο αιινδαπέο αξρέο θαη ηα αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Γ. Δηζήγεζε θαη κέξηκλα γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ κε ην
παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
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3.

ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 249/1998 (Α’ 186) ε παξάγξαθνο 4 αλαξηζκείηαη ζε
παξάγξαθν 5 θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:
«4. Σνπ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο
θνξνινγίαο πξνΐζηαηαη κφληκνο ππάιιεινο, θαηεγνξίαο ΠΔ, ηνπ θιάδνπ
Δθνξηαθψλ»
Άξζξν 9
ώκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο – Οξγαλσηηθέο Γηαηάμεηο
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 85/2005 (Α΄ 122),
όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88
ηνπ λ.3842/2010 (Α΄ 58)
Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 85/2005 (Α΄ 122) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Οη ππάιιεινη πνπ ηνπνζεηνχληαη, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη ζηηο Τπεξεζίεο
ηνπ .Γ.Ο.Δ., εθηφο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ,
πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο Δθνξηαθψλ θαη Σεισλεηαθψλ, πνπ έρνπλ
πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηνπο θιάδνπο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θαιχπηνπλ κέρξη
δεθαεπηά (17) έηε.
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λενδηόξηζηνπο Δθνξηαθνύο θαη Σεισλεηαθνύο, ακέζσο
κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα θχξηα
αληηθείκελα ηνπ .Γ.Ο.Δ., δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ, ην νίν
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Κ.Τ. ηνπ .Γ.Ο.Δ.. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα
ππεξεηνχλ θαη ππάιιεινη κε πεξηζζφηεξν απφ δεθαεπηά (17) έηε ρξφλνπ
ππεξεζίαο, φρη φκσο πάλσ απφ είθνζη πέληε (25) έηε ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ππεξεζίαο.
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθηηκψληαη ηδίσο ηα παξαθάησ
πξνζφληα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ θαη
ηνπ πεηζαξρηθνχ ηνπο θαθέινπ:
(i)
Σν ήζνο θαη ε πξνζήισζε ζην ππεξεζηαθφ ηνπο θαζήθνλ.
(ii)
Η επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ε ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ζηα αληηθείκελα
αξκνδηφηεηαο ηνπ .Γ.Ο.Δ.
(iii)
Η ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη επίδεημεο νκαδηθνχ πλεχκαηνο.
(iv)
Η δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ν επαγγεικαηηθφο δήινο.»
Άξζξν 10
Βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπζηήκαηνο ειέγρσλ.
Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κ.Φ.Δ. θαη ζηνλ Κώδηθα Φ.Π.Α.

1.

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
(λ.2238/1994, Α’ 151, Κ.Φ.Δ.) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ο πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο δηελεξγεί έιεγρν ζηελ έδξα
ηεο επηρείξεζεο:
α) γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ν έιεγρνο απφ ην γξαθείν ηνπ άξζξνπ 67
απνθαίλεηαη φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Φ.Δ πεξί εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο.
β) γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη έιεγρνο παξαγσγήο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο.
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γ) γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ
επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη ζηηο
θνξνινγηθέο αξρέο.
δ) γηα ππνζέζεηο φπνπ απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εηδηθψλ αξρείσλ ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
ε) γηα θάζε πεξίπησζε πνπ αηηηνινγεκέλα θξίλεη αλαγθαίν.
ζη) γηα πνζνζηφ ππνζέζεσλ πνπ έρεη ειεγρζεί απφ ην γξαθείν, ην νπνίν πνζνζηφ
ζα θαζνξηζηεί κε ππνπξγηθή απφθαζε.
δ) γηα θάζε πεξίπησζε γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ππνπξγηθή απφθαζε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ειέγρνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δηθαηνχηαη:
α. Να δεηά απφ ηνλ ππφρξεν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη ππνβάιεη ή φρη θνξνινγηθή
δήισζε, θαιψληαο απηφλ κε έγγξαθν, ην νπνίν ηνπ απνζηέιιεη επί απνδείμεη, λα
δψζεη κέζα ζε ζχληνκε θαη ηαθηή πξνζεζκία, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε
εληνινδφρν πνπ δηνξίδεηαη κε απιή επηζηνιή, ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο θαη λα
πξνζθνκίζεη θάζε ινγαξηαζκφ θαη θάζε ζηνηρείν πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο.
β. Να δεηά απφ ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο ηξάπεδεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά απφ θάζε
νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή θιπ. νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πθίζηαηαη
ππνρξέσζε παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ή απφ πξφζσπν πνπ έρεη ηηο ίδηεο ειεγθηηθέο
αξκνδηφηεηεο κε απηφλ. Η εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δελ εκπνδίδεηαη απφ
ηελ επίθιεζε, εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε, ηνπ, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ην νπνίν αίξεηαη εηδηθψο πξνο
δηεπθφιπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζηελ
πεξίπησζε απηή απαηηείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ επηζεσξεηή ηεο δεκφζηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν. Δηδηθά γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε
έιεγρν δηελεξγνχκελν απφ εηδηθφ ζπλεξγείν, πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.1914/1990 (Α’ 178), απαηηείηαη απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγείνπ πνπ δηελεξγεί ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν. Δπίζεο,
γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ψκα Γίσμεο
Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ, απαηηείηαη θνηλή
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ .Γ.Ο.Δ. ή ηνπ παξαξηήκαηφο ηνπ θαη ηνπ
επνπηεχνληνο επηζεσξεηή.
γ. Να θαιεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηά απφ απηφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη
έγγξαθεο.
δ. Να ελεξγεί, είηε κφλνο, είηε κέζσ ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή άιινπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, είηε κέζσ άιιεο αξρήο, νπνηαδήπνηε επηηφπηα εμέηαζε πνπ ζα θξίλεη
αλαγθαία θαη εηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ππφρξενπο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πξέπεη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο.
ε. Να ελεξγεί, είηε ν ίδηνο, είηε ν νξηδφκελνο κε έγγξαθε εληνιή ηνπ ππάιιεινο ηεο
Γ.Ο.Τ. ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία επηηεδεπκαηία αξκνδηφηεηαο
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άιινπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ ίδηα πφιε ή ζηνλ ίδην λνκφ,
γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ
επηηεδεπκαηία δηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαιψληαο ηνλ επηηεδεπκαηία λα πξνζθνκίζεη
ηα δεηνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ.
Ο έιεγρνο ηνπ άιινπ επηηεδεπκαηία πεξηνξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο
ζηνηρείσλ πνπ θέξεηαη σο εθδφηεο ή ιήπηεο απηψλ, κε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο απηήο, νη λνκνί Αηηηθήο θαη
Πεηξαηά ζεσξνχληαη σο έλαο λνκφο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 186/1992.
3.

ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
«13. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. θαηά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ
θφξνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ιέμεηο, πνζά θαη αξηζκνχο πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηηο
ελδείμεηο ηεο εηήζηαο δήισζεο ηνπ ππφρξενπ θαη ζπλεπάγνληαη ηε δηελέξγεηα
κεηψζεσλ ή εθπηψζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ θφξνπ ή δηακνξθψλνπλ ην
αθνξνιφγεην πνζφ ή ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, εθφζνλ δελ
ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ ππφρξεν ηα λφκηκα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ άκεζα ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ κε βάζε φζα νξίδνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Αξηζκεηηθά ιάζε ζηηο αζξνίζεηο θαη ζηηο κεηαθνξέο, θαζψο θαη αλαξηζκεηηζκνί, πνπ
αθνξνχλ ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο εηήζηαο δήισζεο ηνπ ππφρξενπ,
δηνξζψλνληαη νίθνζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκεηψκαηνο ππνινγηζκνχ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ θφξνπ απηήο
ηεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ ην θνξνινγνχκελν κε θάζε
απνδεηθηηθφ κέζν ελψπηνλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
ή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο
Γηθνλνκίαο. Σν δηθαίσκα απηφ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ αζθείηαη απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ νηθείνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Αλ ν θνξνινγνχκελνο ιάβεη απηφ ην ζεκείσκα κεηά ηηο 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε ακθηζβήηεζε αζθείηαη κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999 (Α’ 97). Η εθθαζάξηζε
θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ δελ αλαζηέιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζία απηή.
Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά
κέζσ δηαδηθηχνπ, εθφζνλ ν ππφρξενο δελ ππνβάιιεη ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά κέρξη
ην ηέινο Ινπιίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.»

4.

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2.Η Γεληθή Γηεχζπλζε ειέγρσλ, αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη εθαξκνγήο ηεο
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζρεδηάδεη, επηβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη
δηαζηαπξψζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ
ειέγρνπ.
Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ, θαηαξηίδεη πξφηαζε επηινγήο ππνζέζεσλ πνπ ζα
ειεγρζνχλ.
Η επηινγή ππνζέζεσλ πξνο έιεγρν γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ
ιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Γ.Γ.Π.. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν 3842/2010.
Οη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ ζα θαζνξηζηνχλ κε ππνπξγηθή
απφθαζε».
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4.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σα δηθαηψκαηα ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 έρεη θαη ε Γεληθή
Γηεχζπλζε ειέγρσλ, αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο
πνιηηηθήο
ε νπνία κπνξεί λα δηαηάζζεη θαη επαλέιεγρν γηα νπνηαδήπνηε
θνξνινγηθή ππφζεζε κε ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ή κε άιινπο ππαιιήινπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
επνπηεχεη, νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε απφθαζή ηεο.»

5.

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Δπηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ησλ νπνίσλ ην θαζαξφ εηζφδεκα
εμεπξίζθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 49 κπνξνχλ λα
ππαρζνχλ ζε έιεγρν απφ ην γξαθείν ηεο Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία ππάγνληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο δηαηάζζεηαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη θνξνινγηθά
αληηθείκελα θαη δηελεξγείηαη ζηελ Γ.Ο.Τ κε βάζε:
α) ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
β) ηα δειηία πιεξνθνξηψλ ,
γ) ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ,
δ) ηα ζηνηρεία θαη ηα βηβιία πνπ ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ν ειεγρφκελνο.
ε) θαη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 17
ηνπ Ν 3842/2010
ζη) ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
ηεο Γ.Γ.Π..»

6.

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ο πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ
επηδηδφκελσλ δειψζεσλ θαη πξνβαίλεη ζε έξεπλα γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ
ππφρξεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην
θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ηεο
πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
Γηα
ην
ζθνπφ
απηφλ
δηθαηνχηαη:
α. Να δεηά απφ ηνλ ππφρξεν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη ππνβάιεη ή φρη θνξνινγηθή
δήισζε, θαιψληαο απηφλ κε έγγξαθν, ην νπνίν ηνπ απνζηέιιεη επί απνδείμεη, λα
δψζεη κέζα ζε ζχληνκε θαη ηαθηή πξνζεζκία, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε
εληνινδφρν πνπ δηνξίδεηαη κε απιή επηζηνιή, ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο θαη λα
πξνζθνκίζεη θάζε ινγαξηαζκφ θαη θάζε ζηνηρείν πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο.
β. Να δεηά απφ ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο ηξάπεδεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά απφ θάζε
νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή θιπ. νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πθίζηαηαη
ππνρξέσζε παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ή απφ πξφζσπν πνπ έρεη ηηο ίδηεο ειεγθηηθέο
αξκνδηφηεηεο κε απηφλ. Η εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δελ εκπνδίδεηαη απφ
ηελ επίθιεζε, εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε, ηνπ, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ην νπνίν αίξεηαη εηδηθψο πξνο
δηεπθφιπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζηελ
πεξίπησζε απηή απαηηείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ επηζεσξεηή ηεο δεκφζηαο
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νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν.
Δηδηθά γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε έιεγρν δηελεξγνχκελν απφ εηδηθφ ζπλεξγείν,
πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.1914/1990 (ΦΔΚ Α
178), απαηηείηαη απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγείνπ πνπ δηελεξγεί
ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν. Δπίζεο, γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε
έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ.) θαη
ηα παξαξηήκαηά ηνπ, απαηηείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΓΟΔ ή ηνπ
παξαξηήκαηφο ηνπ θαη ηνπ επνπηεχνληνο επηζεσξεηή.
γ. Να θαιεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηά απφ απηφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη
έγγξαθεο.
δ. Να ελεξγεί, είηε κφλνο, είηε κέζσ ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή άιινπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, είηε κέζσ άιιεο αξρήο, νπνηαδήπνηε επηηφπηα εμέηαζε πνπ ζα θξίλεη
αλαγθαία θαη εηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ππφρξενπο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πξέπεη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο.
ε. Να ελεξγεί, είηε ν ίδηνο, είηε ν νξηδφκελνο κε έγγξαθε εληνιή ηνπ ππάιιεινο ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία
επηηεδεπκαηία αξκνδηφηεηαο άιινπ πξντζηακέλνπ δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο,
πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ ίδηα πφιε ή ζηνλ ίδην λνκφ, γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ
αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ επηηεδεπκαηία δηθήο ηνπ
αξκνδηφηεηαο θαιψληαο ηνλ επηηεδεπκαηία λα πξνζθνκίζεη ηα δεηνχκελα βηβιία θαη
ζηνηρεία ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ. Ο έιεγρνο ηνπ άιινπ επηηεδεπκαηία πεξηνξίδεηαη
ζηε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ πνπ θέξεηαη σο εθδφηεο ή ιήπηεο απηψλ,
κε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο
απηήο, νη λνκνί Αηηηθήο θαη Πεηξαηά ζεσξνχληαη σο έλαο λνκφο. ηελ πεξίπησζε ηνπ
ειέγρνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 186/1992 .
7.

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Δπίζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί έιεγρν απφ ην
γξαθείν κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο παξ. 1, δεηψληαο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.Ο.Τ θαη ινηπά αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζεη:
α. Αλ νη εθπηψζεηο απφ ην εηζφδεκα ππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
β. Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ θαη αλ ην εηζφδεκα πνπ δειψζεθε
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία πνπ
ηεξήζεθαλ, ηα ζηνηρεία πνπ εθδφζεθαλ, ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηα ελ γέλεη
δεδνκέλα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη αλ
εθαξκφζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Όηαλ απφ ηνλ έιεγρν γξαθείνπ
δηαπηζησζεί φηη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ή έρνπλ
θαηαρσξεζεί αλαθξηβψο ζηα ηεξνχκελα βηβιία, ηφηε εθδίδεηαη πξάμε επηβνιήο
θφξνπ θαη θαηαινγίδνληαη νη δηαπηζησζείζεο δηαθνξέο κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο.
γ. Αλ κε αλαθιεηηθή δήισζε, πνπ ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 61, κεηψζεθαλ λφκηκα νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη
επηβαξχλζεηο γεληθά .

8.

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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«4. Η ελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν, δελ απνθιείεη ηελ ελέξγεηα θαη δεχηεξνπ
ειέγρνπ απφ ην γξαθείν θαη ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, κε
εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη αληηθείκελν
ειέγρνπ ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν, αλ απφ ζηνηρεία
ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ ή απφ βάζηκεο ππφλνηεο ή απφ ηα
ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πξνθχπηεη φηη δελ δειψζεθε ή δειψζεθε
αλαθξηβψο ζπγθεθξηκέλε θνξνινγεηέα χιε.»
9.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Ο πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα δηελεξγεί
έιεγρν απφ ην γξαθείν γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 52 έσο 58 γηα ηελ πξνθαηαβνιή θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ.»

10. ην άξζξν 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο:
«5. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 64, 68, 69, 70, 71, 74, 83, 86, 87 θαη 90.».
11.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. ηηο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αλ απφ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ
ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ, απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 67, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε, πξνθχπηεη φηη ν θνξνινγνχκελνο
παξέιεηςε λα δειψζεη ή δήισζε αλαθξηβψο ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηα βηβιία ή ζηνηρεία ή παξέιεηςε λα παξαθξαηήζεη ή λα απνδψζεη ή
παξαθξάηεζε ή απέδσζε αλαθξηβψο ην θφξν, ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εθδίδεη θχιιν ειέγρνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.
Σν θχιιν ειέγρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ζην γξαθείν πξέπεη λα πεξηέρεη
ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 67, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε, θαη ην θφξν πνπ
αλαινγεί ζε απηή κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. Οη ηπρφλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
εθδίδνληαη γηα ηα θχιια ειέγρνπ απφ ην γξαθείν απνηεινχλ πξνζσξηλφ
δεδηθαζκέλν θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ θχξηα δίθε.»

12. Η παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Η επηβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηνο
γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν.
Η παξαιαβή ησλ δειψζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38.
Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ θαηαξηίδεη πξφηαζε επηινγήο ππνζέζεσλ πνπ ζα
ειεγρζνχλ.
Η επηινγή ππνζέζεσλ πξνο έιεγρν γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ
ιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Γ.Γ.Π.. Η Γεληθή Γηεχζπλζε ειέγρσλ, αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη
εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζρεδηάδεη, επηβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ
ειέγρσλ θαη δηαζηαπξψζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ
ηερληθψλ ειέγρνπ.
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Οη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ ζα θαζνξηζηνχλ κε ππνπξγηθή
απφθαζε.»
13.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ επηηξέπεηαη θάζε αλαγθαία εμέηαζε ε έξεπλα ζηελ
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν θαη θπξίσο ζηνπο ρψξνπο
παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο γεληθά, απνζήθεπζεο ή παξάδνζεο ησλ αγαζψλ, θαζψο
θαη ζηνλ ηφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ Ν. 820/1978 (Α’ 174). Ο έιεγρνο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ήδε δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο, ζηνηρεία,
πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα εθξνψλ απφ ηελ ειεγρφκελε ζε ζπλδπαζκφ
κε παξεκθεξή πνπ δηαζέηεη απφ νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο
εθξνέο ηεο ειεγρφκελεο βάζεη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο
Διεγθηηθήο. Με ππνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα δεδνκέλα θαη νη ηερληθέο κε ηηο
νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη νη εθξνέο ηεο ειεγρφκελνπ επηηεδεπκαηία. Δθφζνλ ην
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ έρεη εμαρζεί θαη βάζεη ησλ κεζφδσλ ηεο παξ. 5, ν
Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ πξάμεο, νθείιεη λα θαιέζεη
ηνλ ππφρξεν ηνπ θφξνπ ζε αθξφαζε ν νπνίνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αληαπφδεημε.»

14. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Αλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν, ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
ηα δειηία πιεξνθνξηψλ, ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη άιισλ ππεξεζηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Ν 3842/2010 θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.. πξνθχπηεη φηη ν
ππφρξενο ζην θφξν παξέιεηςε λα δειψζεη ή δήισζε αλαθξηβψο ηε θνξνινγεηέα
αμία ή ππνιφγηζε εζθαικέλα ηα πνζνζηά ή ηηο εθπηψζεηο, ν Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ.
κπνξεί λα εθδψζεη απφ ην γξαθείo πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ γηα κία ε
πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ή θαη γηα νιφθιεξε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.»
15. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η πξάμε πνπ εθδίδεηαη απφ ην γξαθείν πεξηέρεη ηε θνξνινγεηέα αμία πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ θαη ηα ελ γέλεη δεδνκέλα ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε, ην θφξν πνπ αλαινγεί, ηηο
εθπηψζεηο ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη ηνλ πξφζζεην θφξν.»
16. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Καηά ηεο πξάμεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην γξαθείν επηηξέπεηαη ε άζθεζε
πξνζθπγήο, ε νπνία δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ θφξνπ.
Οη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απνηεινχλ
πξνζσξηλφ δεδηθαζκέλν θαη δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ
έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ελδερφκελε θχξηα δίθε.»
17. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Απφ ην θφξν πνπ βεβαηψλεηαη ζε κεηαγελέζηεξν έιεγρν αθαηξείηαη ν θφξνο ηεο
πξάμεο ηνπ ειέγρνπ ζην γξαθείν.»
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18. Η παξάγξαθνο 1 εδ. β’ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ γίλεηαη
ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ., κεηά
απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ απηήο».
19. Πξόβιεςε ειέγρνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα (αλάιπζε θηλδύλνπ)
γηα
δεινύκελα ρακειά εηζνδήκαηα από ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ειεύζεξσλ
επαγγεικαηηώλ

20. Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ πξνβεβαίσζεο από 25% ζην 50%
Όηαλ δελ επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη αζθείηαη πξνζθπγή ζηα
δηθαζηήξηα γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο απμάλεηαη ην πνζνζηφ πξνβεβαίσζεο απφ
25% ζην 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ θχξηνπ θφξνπ, πξφζζεηνπ θφξνπ θαη ινηπψλ
ζπκβεβαηνπκέλσλ κε απηφλ θφξσλ θαη ηειψλ. ηα πξφζηηκα παξακέλεη ζην 25%
αθνχ ππάξρεη βαζηθή δηάηαμε γηα ζπκβηβαζκφ ζην 1/3. Αληίζηνηρε ξχζκηζε γηα ηελ
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξνβεβαίσζεο απφ 25% ζε 50% γίλεηαη θαη ζηε θνξνινγία
ΦΠΑ.
Άξζξν 11
Γεκνζηνπνίεζε νθεηιεηώλ θαη παξαβαηώλ
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αίξεηαη ην θνξνινγηθφ απφξξεην:
α) ησλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ έρνπλ ιεμηπξφζεζκα ρξέε θαη θαζπζηεξεί
ε πιεξσκή ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αλψηεξν ηνπ έηνπο θαη ην νθεηιφκελν πνζφ
ππεξβαίλεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ (π.ρ. 150. 000 επξψ).
β) ησλ παξαβαηψλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.., εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαβάζεηο
έθδνζεο πιαζηψλ ζηνηρείσλ ή έθδνζεο ή ιήςεο εηθνληθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζεο
ζηνηρείσλ ή κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη
απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο, θαζψο θαη θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία αγνξψλ ή
εμφδσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν.
Άξζξν 12
Γηαδηθαζία δηαθξίζεσο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην ζε
αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη κε
 πλέπεηεο απφ ηελ κε ζεζκνζέηεζε δηαθαλψλ, εμαζθαιηζηηθψλ θαη
ειέγμηκσλ θξηηεξίσλ «κε εηζπξαμηκφηεηαο» ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ είλαη:
Η ζπαηάιε αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ρξεψλ
αλεπίδεθησλ εμ αληηθεηκέλνπ είζπξαμεο.
-

Σα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε
ην έξγν ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, επεηδή απνπζηάδνπλ ε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα, εθηεινχλ ην έξγν απηφ κε βάζε
14

ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο θαη θξηηήξηα πνπ δελ κπνξνχλ λα
ειεγρζνχλ.
-

Σα παξαπάλσ παξεκπνδίδνπλ ηε ζέζπηζε ζηφρσλ πνζνηηθψλ θαη
πνηνηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ γηα ηα
επηθνξηηζκέλα κε ην έξγν απηφ φξγαλα.

 Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζεζκνζεηνύληαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα
γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ρξεώλ ζε «εηζπξάμηκα» θαη «κε
εηζπξάμηκα» κε βάζε ζπγθεθξηκέλα, δηαθαλή θαη νξζνινγηθά θξηηήξηα έηζη
ψζηε λα είλαη επρεξήο θαη ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ είζπξαμήο ηνπο θαη ε άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ απφ
ηελ θεληξηθή θνξνινγηθή δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο κε εηζπξάμεσο.
 Η έληαμε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε εηζπξαμίκσλ δηελεξγείηαη κε
απφθαζε Δηδηθνύ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ κεηά απφ γλσκνδφηεζε
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη έθζεζε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνχ παξέιζνπλ ηξηάληα
εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ εληάμεσο ησλ ρξεώλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ «κε εηζπξαμίκσλ» ζην δηαδίθηπν. ε θάζε πεξίπησζε ηνλίδεηαη φηη ηα
ρξέε απηά δελ δηαγξάθνληαη. Οη απνθάζεηο ηνπ εηδηθνχ θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ, ελνπνηνχληαη ζε έθζεζε ζην ηέινο θάζε έηνπο ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ.

Ωο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο νη νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο εληνπηζκνχ πεγψλ απνπιεξσκήο
θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη αθφινπζεο:
α. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο θαη δελ πξνέθπςε ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
β. Δθφζνλ έρνπλ εληνπηζηεί αθίλεηα ή θηλεηά πξάγκαηα, ηθαλά λα θαιχςνπλ
κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ, έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο κε επίζπεπζε απφ ην Γεκφζην ή ηξίηνπο θαη απφ ην πξντφλ ηεο
εθπνίεζεο ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνζφδσλ ηνπ
νθεηιέηε δελ εμνθιήζεθαλ πιήξσο νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ.
γ. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ εηδηθά νξηδφκελν πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ
ειεγθηή, ν νπνίνο πηζηνπνηεί κε βάζε εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ειέγρνπ φηη δελ
πθίζηαηαη άιιε πεγή απνπιεξσκήο.
δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πησρφ, νη εξγαζίεο ηεο πηψρεπζεο έρνπλ παχζεη
ειιείςεη ελεξγεηηθνχ.
ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ππφ εθθαζάξηζε, έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία απηήο θαη δελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
ζη. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ρξεψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ
ζπλππφρξενη, έρνπλ νινθιεξσζεί θαη σο πξνο απηνχο ηνπιάρηζηνλ νη ελέξγεηεο
ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ.
δ. Έρεη νινθιεξσζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ε πνηληθή δηαδηθαζία ζε
βάξνο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ.1882/90 θαη ν
νθεηιέηεο έρεη ππνβιεζεί ζε εθηέιεζε ηεο ηπρφλ θαηαγλσζζείζαο πνηλήο.
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Άξζξν 13
Γεληθή αξρή ελάληηα ζηελ θαηαζηξαηήγεζε
Δηζάγεηαη γεληθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θνξνινγηθά ειεγθηηθά φξγαλα δελ
δεζκεχνληαη απφ ηνπο δεινχκελνπο λνκηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη ππαγσγή ζε
νπνηαδήπνηε θνξνινγία πνπ θάλνπλ νη θνξνινγνχκελνη, αιιά αλαδεηνχλ ην
πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν, φηαλ νη πξάμεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ έρνπλ εηθνληθφ
ραξαθηήξα ή απνζθνπνχλ ζε γξακκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΒΔΛΣΙΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΟΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Άξζξν 14
Καηνηθία θαη αιιαγή θαηνηθίαο
Θεζπίδνληαη δηαηάμεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζηελ νπνία θνξνινγείηαη
ην παγθφζκην εηζφδεκα θαη ιακβάλνληαη ππφςε νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ.
Με ηηο δηαηάμεηο απηέο επηδηψθεηαη ε απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαη εηθνληθήο
κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο εθηφο Διιάδνο.
ε θόξν γηα ην παγθόζκην εηζόδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην
νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα.
ε θόξν γηα ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ
πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ.
Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο 183 εκέξεο
ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Η δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο,
εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά.

Άξζξν 15
Φνξνινγία λνκηθώλ πξνζώπσλ (ΑΔ, ΔΠΔ) θαη κεξηζκάησλ
Απφ ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ από 1/1/2011 κεηώλεηαη ν θνξνινγηθόο
ζπληειεζηήο από 24% ζε 20% θαη εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ.
Γηα ηα δηαλεκόκελα θέξδε πξνβιέπεηαη θόξνο 25% πνπ δηελεξγείηαη κε
παξαθξάηεζε ζην λνκηθφ πξφζσπν. Σα κεξίζκαηα εληάζζνληαη ζηελ θνξνινγηθή
θιίκαθα, νπζηαζηηθά φκσο εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, (20% ζε επίπεδν
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 25% παξαθξάηεζε ζηα κεξίζκαηα) γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
κεηφρσλ. Γηα ηνπο έρνληεο ρακειά εηζνδήκαηα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα επηζηξνθήο
ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κεξηζκάησλ. Απηφ ζα ζπκβαίλεη εάλ αζξνηδφκελα ηα
κεξίζκαηα κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα είλαη απφ 22.000 επξψ θαη θάησ, φπνπ ν
ζπληειεζηήο ηεο θιίκαθαο είλαη 24% άξα ιφγσ ηεο παξαθξάηεζεο κε 25% ν
κηθξνκέηνρνο θαη ρακειφκηζζνο δηθαηνχηαη επηζηξνθήο.(θιίκαθα:12000 κεδέλ,
12001 -16000 18%, 16001- 22001 24%).
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Γηα ηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα νπζηαζηηθά ζα εμαληιείηαη ε θνξνινγία αθνχ ζα έρεη
θνξνινγεζεί κε 20% ζε επίπεδν λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 25% ζε επίπεδν
παξαθξάηεζεο δηαλεκνκέλσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ εθαξκφδνληαη νη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ
έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη εθαξκφδνληαη επίζεο νη νδεγίεο ηεο ΔΔ πεξί
νκίισλ θαη επλννχληαη νη κηθξνκεξηζκαηνχρνη.
Αθφκα ζεζπίδεηαη δηάηαμε γηα κε θνξνινγία θαηά ηελ εηζαγσγή κεξηζκάησλ απφ
ρψξεο ηεο ΔΔ εθφζνλ δελ δηαλέκνληαη ηα εηζαγφκελα κεξίζκαηα γηα αλαπηπμηαθνχο
ιφγνπο. Δλλνείηαη φηη φπνηε δηαλεκεζνχλ ζα παξαθξαηεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί
ζηα κεξίζκαηα.
Γηα ηνπο Ιζνινγηζκνύο πνπ θιείλνπλ 31.12.2010 ν ζπληειεζηήο ζε επίπεδν
λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη ζε 24% γηα ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ θαη γηα ηα
δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ρξήζεο απηήο νξίδεηαη επηπιένλ πνζνζηφ παξαθξάηεζεο
21%

Άξζξν 16
Κέξδε από ηελ πώιεζε κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.
Ο ζπληειεζηήο απμάλεηαη απφ 1,5‰ ζε 2‰
γηα πσιήζεηο κεηνρψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην ΥΑ είηε ζε αιινδαπά ρξεκαηηζηήξηα απφ ηελ 1 ε
Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά, ελψ ξεηά πξνβιέπεηαη φηη γηα κεηνρέο πνπ απνθηψληαη
απφ 1-1-2012 θαη κεηά δελ επηβάιιεηαη θφξνο ζπλαιιαγψλ αιιά έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο. γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο ππεξαμίαο.
Γηα κεηνρέο πνπ απνθηψληαη απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηελ πψιεζε
κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ, (θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο), θνξνινγνχληαη κε
ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη φηη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα δεκία αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά θαη
γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ηηο θάζε κνξθήο επηρεηξήζεηο.
Άξζξν 17
Γαπάλεο επηρεηξήζεσλ
1. Με αλαγλώξηζε σο δαπάλεο ησλ δσξεώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ
επηρεηξήζεηο ζε αζιεηηθά ζσκαηεία.
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο νξίδεηαη πιένλ ξεηά όηη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ
θαηαβάιινπλ ιόγσ δσξεάο νη επηρεηξήζεηο ζε αζιεηηθά ζσκαηεία δελ
αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, γηα ηελ απνθπγή
εξκελεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λ.3842/2010 φπνπ γεληθψο πξνβιέπεηαη ξχζκηζε γηα ην ζέκα απηφ.

2. Δμαηξέζεηο από ηηο δηαηάμεηο πεξί ππνθεθαιαηνδόηεζεο επηρεηξήζεσλ

17

Σξνπνπνηείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο δδ’ ηεο πεξίπησζεο δ’
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή
εμαηξνχληαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππνθεθαιαηνδφηεζεο θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ) ηνπ λ.3606/2007 (ΦΔΚ 195Α'),
θαζφζνλ θαη γηα ηηο εηαηξείεο απηέο ζπληξέρνπλ νη ίδηνη ιφγνη (κεγάιεο αλάγθεο
μέλσλ θεθαιαίσλ, αλάπηπμε θεθαιαηαγνξάο θιπ.) πνπ ζπληξέρνπλ θαη γηα ηηο
ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε εμαηξεζεί (ηξάπεδεο, εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.).

3. Αλαγλώξηζε πνζνζηνύ δαπάλεο σο επηζθάιεηα ζηνπο πξάθηνξεο ΟΠΑΠ
Δηδηθά ζηηο επηρεηξήζεηο επαγγεικαηηψλ πξαθηφξσλ παηρληδίσλ πξφγλσζεο ηεο
ΟΠΑΠ Α.Δ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθπησζεο απφ ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο
πσιήζεηο ηνπο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ αδηάζεηα πξνπιεξσκέλα απφ ηνπο σο
άλσ επηηεδεπκαηίεο, ιαρεία νκαδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνπιεξσκέλσλ δειηίσλ
παηρληδηψλ θαη έρνπλ επηθπξσζεί ζηηο κεραλέο ηεο ΟΠΑΠ. Α.Δ., πνζνζηνχ κε
θιίκαθα έλα θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (1,5%) γηα αμίεο κέρξη 700.000 επξψ, έλα ηνηο εθαηφ
γηα αμίεο απφ 700.001 έσο 1.500.000 θαη κηζφ ηνηο εθαηφ γηα πνζά άλσ ησλ
1.500.001 επξψ, σο πνζφ πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
Σα πνζά απηά αλαγλσξίδνληαη ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεο απψιεηαο εζφδσλ ησλ
πξνπιεξσκέλσλ απφ ηνπο σο άλσ επηηεδεπκαηίεο δειηίσλ παηρληδηψλ νκαδηθψλ
ζπζηεκάησλ ηα νπνία παξακέλνπλ απνχιεηα ελψ ήδε έρνπλ επηθπξσζεί ζηηο
κεραλέο ηεο ΟΠΑΠ. Α.Δ. θαη γηα ηα νπνία δηα λφκνπ απαγνξεχεη ηελ αθχξσζή
ηνπο.
4. Αλαγλώξηζε πξόζζεηνπ πνζνύ γηα δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο
Παξαηείλεηαη γηα 4 έηε, κέρξη 31-12-2014 ην δηθαίσκα έθπησζεο γηα επηπιένλ
πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ δαπαλψλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηε ρξήζε.
Η έθπησζε ρνξεγείηαη φηαλ νη δαπάλεο απηέο, ππεξβαίλνπλ κέζα ζηε ρξήζε, ην
κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο δχν
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά θέξδε,
Άξζξν 18
Απόδνζε κεξηζκάησλ θαη ινηπώλ πνζώλ πνπ παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη γηα ηηο παξαγξαθφκελεο
απαηηήζεηο (κεξίζκαηα, ηφθνη ηδξπηηθψλ ηίηισλ, νκνινγηψλ θιπ.) πνπ πεξηέξρνληαη
νξηζηηθά ζην Γεκφζην κε βάζε ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 1195/1942 λα έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997 γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε
εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο (1%, 2% θαη 2,5%
αληίζηνηρα) γηα θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηαηί κέρξη
ζήκεξα δελ ππάξρεη θχξσζε κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα κελ ηα απνδίδνπλ
θαη λα αθήλνπλ λα ηα βξεη ν έιεγρνο
Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πνζά πνπ έρνπλ παξαγξαθεί ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζην Γεκφζην,
λα κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ εληφο ηνπ επφκελνπ απφ ηε δεκνζίεπζε κήλα, ρσξίο
ηελ επηβνιή πξνζαπμήζεσλ πεξί εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο
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Άξζξν 19
Λνηπέο δηαηάμεηο εηζνδήκαηνο
1. Απαιιαγή από ηε θνξνινγία ηνπ 50% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ
ζηελ Γεξκαλία
Απαιιάζζεηαη θαη δελ θνξνινγείηαη, απφ 1.1.2010, ην 50% ησλ απνδνρψλ ησλ
πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα
Διιεληθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο
θαη έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ Διιεληθή θαη ηελ Γεξκαληθή ππεθνφηεηα ή
κφλν ηε Γεξκαληθή ή είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο θαη πιεξψλνληαη απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ή θνξέα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή θαη απνηειεί ππνδηαίξεζε ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ππεξεζία απηνχ.
Η απαιιαγή απηή θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, θαζφζνλ
παξφκνηα απαιιαγή πθίζηαηαη θαη γηα ηνπο Έιιελεο
κφληκνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηελ αιινδαπή.
2. Τπνινγηζκόο ηεθκεξίνπ ζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κεηαπώιεζεο
απηνθηλήησλ
Με ηελ ξχζκηζε απηή, νξίδεηαη φηη ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη
ζηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ
απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο .
Η ξχζκηζε απηή απνζθνπεί ζηελ άξζε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο ησλ
αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ησλ Γ.Ο.Τ. κε ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο ησλ αδεηψλ θαη πηλαθίδσλ αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα άξζεο
ηεο αθηλεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα πψιεζε.
3. Δθάπαμ πξνεμόθιεζε ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ αιινδαπήο
πξνέιεπζεο ζε δηθαηνύρνπο θαηνίθνπο Διιάδνο
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη φηη, ε εθάπαμ πξνεμφθιεζε ησλ
επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο ζε δηθαηνχρνπο θαηνίθνπο
Διιάδνο, ε νπνία δηελεξγείηαη θαηφπηλ αλαινγηζηηθνχ ππνινγηζκνχ απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο αιινδαπήο, κεηά απφ ηνλ κεηαμχ ηνπο δηαθαλνληζκφ θαη ε
νπνία απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή, θαηαλέκεηαη ζε ίζα κέξε γηα λα
θνξνινγεζεί ζην έηνο θαηαβνιήο ηεο θαη ζηα ηέζζεξα επφκελα έηε.
Σα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή γηα επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ δειψλνληαη κε ηηο
αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
πνπ ππνβάιινληαη απφ 1.1.2010 θαη κεηά.
4. Ηιεθηξνληθή ππνβνιή δειώζεσλ, θαηαζηάζεσλ θ.ιπ. Δμνπζηνδόηεζε γηα
νξζόηεξε λνκνζεηηθή θάιπςε.
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη φηη, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζα
θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ θάζε
είδνπο εληχπσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκθσλεηηθψλ νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνχ
αληηθεηκέλνπ πρ., δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ, παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, Φ.ΠΑ., κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, θιπ., νη
δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη φηη άιιν απαηηείηαη θαζψο θαη ε εθάζηνηε
ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηνπο θαη ε πιεξσκή ηνπ θφξνπ, φηαλ πξνθχπηεη θαη θαηά
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πεξίπησζε, κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ
ππνδνκψλ.
5. Φνξνιόγεζε ππεξαμίαο ΦΓΥ
Με ηνπο λφκνπο 3887 θαη 3888 πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 30-9-2010 πξνβιέπεηαη θαη
ζηνπο δχν λφκνπο θνξνιφγεζε ηεο ππεξαμίαο απφ ηελ πψιεζε νρήκαηνο κε ηελ
άδεηά ηνπ, ζηαδηαθψο κεηνχκελε.
Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε δηάηαμε ηνπ λ. 3888 θαη λα κείλεη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3887 φπνπ επηβάιιεηαη θφξνο 3% ζηελ αμία ηνπ νρήκαηνο θαη
ηεο άδεηαο θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 1071/2009.
6. Έθηαθηε εηζθνξά. Ννκνηερληθή ηαθηνπνίεζε.
Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 10 ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3845/2010, ψζηε λα
απνθεπρζεί ε επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ
ζπκκεηνρέο, γηα ηα νπνία έρεη θαηαβιεζεί εηζθνξά απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία φρη
κφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3845/2010 αιιά θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.3808/2009 (θέξδε ρξήζεο 2008), θαζφζνλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππήξρε
δηπιή επηβνιή εηζθνξάο ζηα ίδηα θέξδε (απφ ζπκκεηνρέο).
7. Αληαπόδεημε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζπλαιιαγώλ κε επηρεηξήζεηο πνπ
εδξεύνπλ ζε κε ζπλεξγάζηκα κε ηελ Διιάδα θξάηε.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηα θξάηε ηνπ θαηαιφγνπ κε ζπλεξγάζηκσλ
θξαηψλ, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο θαη δελ έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδψλ, εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ ζηε κε
ζπλεξγάζηκε ρψξα κε ζθνπφ ηελ θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή, ζα
αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ζα θέξεη ε
επηρείξεζε.
Άξζξν 20
Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηώλ θόξνπ θαη εηζθνξάο πινίσλ
Αλαπξνζαξκφδεηαη νη ζπληειεζηέο θφξνπ θαη εηζθνξάο ησλ πινίσλ Α΄ θαηεγνξίαο
πνπ είλαη λενινγεκέλα κε ειιεληθή ζεκαία ή πινίσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κε
μέλε ζεκαία, ηα νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλα αζθαιηζηηθψο κε ην ΝΑΣ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο.
Η αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαη εηζθνξάο θαηά πνζνζηφ
ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) εηεζίσο, κε δηάηαμε λφκνπ, γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015,
αλ θαη ε αχμεζε απηή πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε πξνο άξζε θάζε ακθηζβήηεζεο πνπ ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη θαη
θαζηεξψζεθε απφ ηελ πεληαεηία 1996-2000, επεηδή νη πξνεγνχκελεο
αλαπξνζαξκνγέο έγηλαλ κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νη νπνίεο
θπξψλνληαη κε λφκν.
Η αλσηέξσ ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ είλαη κία
επαλαιακβαλφκελε δηάηαμε πνπ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θάζε πεληαεηία απφ ην
έηνο 1975 θαη κεηά.
Άξζξν 21
20

Θέκαηα θνξνινγίαο Κεθαιαίνπ
1. Δληαία δήισζε γηα δσξεέο πξνο κε θεξδνζθνπηθά πξόζσπα
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη αθελφο φηη, γηα ηελ παξαιαβή ησλ
δειψζεσλ γηα ηηο ρξεκαηηθέο δσξεέο πξνο ηα πην πάλσ πξφζσπα, αξκφδηα είλαη ε
Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ δσξενδφρνπ θαη αθεηέξνπ φηη κπνξεί λα ππνβιεζεί ε
νηθεία δήισζε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρσξίο ηελ αλαγξαθή ησλ
ζηνηρείσλ ησλ δσξεηψλ, εθφζνλ δελ είλαη γλσζηά ζην δσξενδφρν.
1.Έλαξμε ρξόλνπ παξαγξαθήο
Η θνηλνπνίεζε πξάμεο επηβνιήο θφξνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε έλα έηνο από
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
θίλδπλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη πξνβιέπεηαη πιένλ φηη ε
πξνζεζκία γηα ηελ θνηλνπνίεζε πξάμεο επηβνιήο θφξνπ γίλεηαη κέζα ζε έλα έηνο
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ζηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ..
Άξζξν 22
Θέκαηα Φόξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
1. Αλαζηέιιεηαη γηα έλα έηνο ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ Φόξνπ Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο
Αλαζηέιιεηαη γηα έλα έηνο ε ρνξήγεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3842/2010 πηζηνπνηεηηθνχ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ην
νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., θαζψο ιφγσ ηεο
εθαξκνγήο γηα πξψηε θνξά ηεο θνξνινγίαο απηήο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ
έηνπο 2010, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
απηνχ.
2. Δηαηξείεο αθηλήησλ πνπ εθκηζζώλνπλ αθίλεηά ηνπο ζε λαπηηιηαθέο
εηαηξείεο ηνπ α.λ. 89/1967.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ
αθηλήησλ εηαηξείεο πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηά ηνπο ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ α.λ.
89/1967. Η εμαίξεζε αθνξά κφλν ζηα αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνληαη ζε λαπηηιηαθέο
εηαηξείεο ηνπ α.λ. 89/1967, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ ή ησλ απνζεθψλ ησλ λαπηηιηαθψλ
εηαηξεηψλ. Η εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαίξεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε σο
αληηζηάζκηζκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, ν
νπνίνο παξαδνζηαθά ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
2. Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ επί ησλ
αθηλήησλ γηα ηνπο ζπιινγηθνύο ζεζκηθνύο θνξείο πνπ βξίζθνληαη εθηόο
Διιάδνο θαη έρνπλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα εληφο ηεο Διιεληθήο
επηθξάηεηαο.(Αζθαιηζηηθά ηακεία, ζεζκηθνί επελδπηέο θ.ιπ.). Δμαηξνχληαη ηα
πξφζσπα απηά κφλν εάλ εδξεχνπλ ζε κε ζπλεξγάζηκα θξάηε.
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3. Απαιιαγή από θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο
ρνιήο
Απαιιάζζεηαη γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηά ηεο ε Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή
ρνιή δηφηη πξνάγεη ηνλ εηδηθφ δεκφζην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε
απνζηνιή ηεο είλαη λα εθπαηδεχεη λένπο θαη ελήιηθεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
θαηαξηίδεη επαγγεικαηηθά γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο
νηθνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ δσήο, πξνζβιέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζηε
ζηήξημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα
αγξνηηθά ζέκαηα.

Άξζξν 23
Θέκαηα Σειώλ θαη Δηδηθώλ Φνξνινγηώλ
1. Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα ΔΙΥ πνπ ηεινχλ ζην αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο θαη γηα ηα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ ΟΓΓΤ ππνινγίδνληαη
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα γηα ηερληθνχο ιφγνπο
2. Δηζηηήξην θαδίλν
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ε αμία ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηελ είζνδν ζηνλ ρψξν ησλ
θαδίλν ηεο ρψξαο, νξίδεηαη εληαία ζην πνζφ ησλ δψδεθα (12) επξψ.
Η ξχζκηζε απηή θξίλεηαη σο αλαγθαία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηά νκνηφκνξθν
ηξφπν ηεο αμίαο ηνπ εηζηηεξίνπ εηζφδνπ ησλ θαδίλν, δεδνκέλνπ φηη ζήκεξα, απφ ηηο
πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, πθίζηαηαη κεησκέλε ηηκή πνζνχ έμη (6) επξψ, ησλ
εηζηηεξίσλ εηζφδνπ ηνπ θαδίλν Πάξλεζαο, ηνπ θαδίλν Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ θαδίλν
ηεο Κέξθπξαο, έλαληη ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ εηζφδνπ ησλ άιισλ θαδίλν ηεο ρψξαο
πνπ είλαη 15 επξψ. Με ηε ξχζκηζε απηή απνδπλακψλεηαη ν ηζρπξηζκφο πξνο ηελ ΔΔ
φηη, ε κεησκέλε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ εηζφδνπ, γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαδίλν,
έλαληη άιισλ νκνεηδψλ, πνπ ηεινχλ ζε ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε, ζπληζηά επηιεθηηθφ
πιενλέθηεκα.
3. Απαιιαγή γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο παξαδνζηαθώλ ζεξηλώλ θαη ρεηκεξηλώλ
θηλεκαηνγξάθσλ κε κία ή δύν νζόλεο πξνβνιώλ αμίαο πελήληα ιεπηώλ
(0,50) ηνπ επξώ αλά εηζηηήξην,
Η απαιιαγή απηή ρνξεγείηαη ψζηε λα εληζρπζεί ε βησζηκφηεηα απηψλ ησλ
αηζνπζψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ινηπνχο ζπληειεζηέο ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο θαη απεηινχληαη κε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο θαη παξάιιεια δηαθνπή ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα ηεο ρψξαο καο.

Άξζξν 24
Θέκαηα ΚΒ, πξνζηίκσλ θαη θπξώζεσλ
Έθδνζε αζεώξεησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία
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Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ε έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ νθείιεηαη ζε
παξαδξνκή θαη εθφζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία εκπξφζεζκα, δειαδή κέρξη
ηελ δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηξία (3). Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε
πξνηεηλφκελε δηάηαμε είλαη ε έθδνζε αζεσξήησλ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ
απηνέιεγρν ησλ επηηεδεπκαηηψλ (Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 & 1083/2003), ε έθδνζε
ρεηξφγξαθσλ αζεσξήησλ ζηνηρείσλ ιφγσ βιάβεο ηεο Φ.Σ.Μ. θ.ιπ. Σίζεηαη, δειαδή,
ζπγθεθξηκέλν φξην πξνζηίκνπ θη έηζη εμνξζνινγνπνηείηαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ
γηα ηηο πην πάλσ παξαβάζεηο δεδνκέλνπ θαη φηη, ηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.. δελ έρνπλ
ηακηεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απνζθνπνχλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ
κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Κψδηθα απηφ.

Άξζξν 25
Δλζσκάησζε δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/162/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο
2009/69/ΔΚ ΦΠΑ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πεξί Φ.Π.Α
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/162/ΔΔ θαη ηεο Οδεγίαο 2009/69/ΔΚ, νη νπνίεο
ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ πεξί ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο
θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η πηνζέηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ είλαη
αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ λνκνηερληθέο βειηηψζεηο ζηελ εζληθή
λνκνζεζία έηζη ψζηε λα ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή.
πγθεθξηκέλα:
α) Η Οδεγία 2006/112/ΔΚ απνηειεί θσδηθνπνίεζε – αλαδηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο 6εο Οδεγίαο Φ.Π.Α (Οδεγία 77/388/ΔΟΚ) πνπ αθνξά ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο.
β) Η Οδεγία 2009/162/ΔΔ ηξνπνπνηεί δηάθνξεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηα εμήο ζέκαηα:
 ηελ επέθηαζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ην αέξην θαη ηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα,
 ηελ εμνκνίσζε ησλ θνηλψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπζηήλνληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή ΄Δλσζε, κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη
 ην δηθαίσκα έθπησζεο Φ.Π.Α θαηά ηελ κηθηή ρξήζε αθηλήησλ/ επελδπηηθψλ
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
γ) Η Οδεγία 2009/69/ΔΚ ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία 2006/112/ΔΚ φζνλ αθνξά ηε
θνξνδηαθπγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή.
Καηά ζπλέπεηα, ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 7, 11, 13, 14, 23, 27 θαη
30 ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ.
2859/2000, φπσο ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο, αλαθέξνληαη ηα
αθφινπζα:
Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνζαξκνγέο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θνξνινγίαο
ηνπ αεξίνπ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πνπ παξέρνληαη
κέζσ δηθηχσλ.
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Αθφκα ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ηνπ Φ.Π.Α ζε θνηλνηηθφ
επίπεδν.
Η εηζαγσγή αγαζψλ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) εάλ
αθνινπζεί παξάδνζε ή κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ζε ππνθείκελν ζηνλ θφξν
ζε άιιν θξάηνο κέινο. Οη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη απηή ε απαιιαγή
θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Ωζηφζν, ε πείξα θαηέδεημε φηη νη έκπνξνη
εθκεηαιιεχνληαη ηε κε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο γηα λα κελ
θαηαβάιινπλ Φ.Π.Α γηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο.
Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε θαηάρξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί, γηα νξηζκέλεο
πξάμεηο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζχλνιν ζηνηρεησδψλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο
εθαξκφδεηαη απηή ε απαιιαγή.
ηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά φηη, ν ηειηθφο αγνξαζηήο
εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα θξάηνο – κέινο (π.ρ. Βνχιγαξνο έκπνξνο) αγαζψλ πνπ
εηζάγνληαη ζε άιιν θξάηνο – κέινο (π.ρ. ζηελ Διιάδα) απφ ηξίηεο ρψξεο (π.ρ. απφ
Κίλα) κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηε Βνπιγαξία, πξέπεη ζηε ρψξα εηζαγσγήο (Διιάδα)
θαηά ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο θαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη δηθαίσκα απαιιαγήο
απφ ηνλ Φ.Π.Α πνπ νθείιεηαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αγαζψλ ζηελ Διιάδα, λα
παξέρεη ζηελ αξκφδηα Αξρή:
α) Σνλ Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε ζην θξάηνο – κέινο εγθαηάζηαζήο
ηνπ, φπνπ είλαη ην θξάηνο – κέινο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ,
β) Σνλ Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε ζην θξάηνο – κέινο ηεο εηζαγσγήο
ησλ αγαζψλ ή ηνλ Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α πνπ έρεη ιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ν
θνξνινγηθφο αληηπξφζσπφο ηνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
Δμππαθνχεηαη φηη πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα αγαζά εγθαηαιείπνπλ ην Διιεληθφ
έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζηε Βνπιγαξία φπνπ θαλνληθά
θνξνινγνχληαη.
Άξζξν 26
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α (λ.2859/2000).
1. Τπνβνιή δειώζεσλ ΦΠΑ θαη θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ ζε ηξεηο
κεληαίεο δόζεηο.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ ρσξίο ηελ
θαηαβνιή φινπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
πγθεθξηκέλα φηαλ ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζα θαηαβάιιεηαη ην ιηγφηεξν ζαξάληα
ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθά νθεηιφκελνπ πνζνχ. Σν ππφινηπν 60% ηνπ κε
θαηαβιεζέληνο ππνινίπνπ, ην νπνίν ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο είζπξαμήο ηνπ
πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%), ζα θαηαβάιιεηαη ζε δχν ίζεο
κεληαίεο δφζεηο. Γειαδή ε θαηαβνιή ζα γίλεηαη 40 – 30 -30. Η δφζε δελ ζα κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 300 Δπξψ
2. Βεβαίσζε νθεηιόκελνπ ΦΠΑ κεη έιεγρν. Γπλαηόηεηα θαηαβνιήο ζε 6
δόζεηο
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Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ ζε έμη δφζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο
πνζψλ πνπ βεβαηψλνληαη χζηεξα απφ δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή κε βάζε
πξάμε ε νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ιφγσ κε άζθεζεο ή κε εκπξφζεζκεο άζθεζεο
πξνζθπγήο θαη αθνξνχλ νξηζηηθή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ζε
πεξίπησζε θαηάξγεζεο θνξνινγηθήο δίθεο.
Η ζθνπηκφηεηα ησλ δφζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο;
ζπγθπξίαο θαη ηεο παξάηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνχλ νη ππνθείκελνη ζην θφξν λα θαηαβάιινπλ ην Φ.Π.Α. ζην Γεκφζην
θαη ην Γεκφζην λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο απφ θφξνπο κε δεδνκέλεο ηηο
επηπηψζεηο απφ ηελ ήδε κεησκέλε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
3. Υξόλνο θνξνινγίαο ΦΠΑ ζηηο
δηακεξίζκαηα ή θαηαζηήκαηα

νηθνδνκέο εάλ δελ πσιεζνύλ ηα

Με ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ην αθίλεην παχεη λα ζεσξείηαη λεφδκεην θαη άξα
ππαγφκελνπ ζε ΦΠΑ θαηά ηελ κεηαβίβαζή ηνπ, κε ηελ ζπκπιήξσζε πέληε εηψλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο. ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν αθίλεηα ηα νπνία
δελ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί θαη παξακέλνπλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή
επηρείξεζε πξνο πψιεζε ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε απνηέιεζκα λα
πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαβάινπλ απηέο
ηνλ ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θφζηνο ηνπ αθηλήηνπ
(απηνπαξάδνζε).
πκβαίλεη φκσο πνιιέο θνξέο ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο λα κελ κπνξεί λα
μεθηλήζεη παξά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή λα δηαθφπηεηαη, γηα ιφγνπο πνπ δελ
εμαξηψληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, αιιά απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ΓΔΚΟ φπσο
π.ρ. αξραηνινγηθή ππεξεζία, πνιενδνκία, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΗ, θ.ιπ.. Δπίζεο ζπρλά
ζπκβαίλεη (θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο) ε
αλέγεξζε λα κελ έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο αιιά λα
ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ απηήο, νπφηε απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ ιφγσ
απηνπαξάδνζεο ρσξίο αθφκε λα έρεη νινθιεξσζεί ην θφζηνο ηεο νηθνδνκήο. ε
πεξίπησζε δε πνπ ζθνπίκσο δελ αξρίζεη ε αλέγεξζε κέζα ζηελ πεληαεηία ή
αξρίζεη κελ αιιά πξαγκαηνπνηεζνχλ ειάρηζηεο εξγαζίεο θαη ζπλερηζηεί ε αλέγεξζε
κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο, νπζηαζηηθά δηαθεχγεη ν ΦΠΑ(23%) , θαζφζνλ
δελ ππάξρεη θηήξην ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απηνπαξαδίδεηαη θαη λα
θαηαβιεζεί ΦΠΑ, ην αθίλεην δε θαηαζθεπαδφκελν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο αδείαο ζα κεηαβηβαζζεί κε ΦΜΑ(10%).
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο λεφδκεην ην αθίλεην
κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αθ’ ελφο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο λα
απνπεξαηψλνπλ ηελ νηθνδνκή ρσξίο πξφζζεηα βάξε ηα νπνία απμάλνπλ ην θφζηνο
θαη ηειηθψο ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαη αθ’ εηέξνπ ην δεκφζην εηζπξάηηεη
πιένλ ΦΠΑ θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απηνπαξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κίζζσζε,
ηδηφρξεζε, δσξεάλ παξαρψξεζε θιπ), ζε πεξίπησζε δε πνπ απηφ δελ έρεη
κεηαβηβαζζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε κία ηξηεηία απφ ηελ απνπεξάησζή ηεο
νηθνδνκήο, ηφηε νη αδηάζεηεο ηδηνθηεζίεο ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
θαηαβάιιεηαη πιένλ ΦΠΑ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απηψλ (απνπεξαησκέλσλ) θαη
φρη πιένλ θαη εκηηειψλ φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σαπηόρξνλα θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο ΓΓΠ απφ ην ΙΚΑ, κέζα
ζην κήλα Ιαλνπάξην θάζε έηνπο, γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ δειψζεθαλ σο
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απνπεξαησζείζεο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη
ππνρξέσζε απηνπαξάδνζεο γηα αδηάζεηεο ηδηνθηεζίεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο
απφ ηελ απνπεξάησζή ηνπο.
4. Γπλαηόηεηα έληαμεο ζην θαζεζηώο ΦΠΑ ησλ εκπνξεπκαηηθώλ θέληξσλ
Γίλεηαη δπλαηφηεηα επηινγήο θνξνιφγεζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξεπκαηηθψλ
θέληξσλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 21 ηνπ
λ.3333/05. Η επηινγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα ελ ιφγσ εκπνξεπκαηηθά
θέληξα.
Με ηελ επηινγή θνξνιφγεζεο παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ πνπ
επηβαξχλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ.
ηελ πεξίπησζε επηινγήο θνξνιφγεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ
θέληξσλ ν δηαθαλνληζκφο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ δηελεξγείηαη ζε
10 έηε, κε αθεηεξία ην έηνο έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζήο ησλ.
Η ξχζκηζε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαηαζηξαηεγήζεηο κε
ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ηεο θαηαζθεπήο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ θαη
επηθπιάζζεηαη ε ίδηα κεηαρείξηζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ θέληξσλ γηα ηα
νπνία ηζρχεη ήδε ε επηινγή θνξνιφγεζεο.
5. Γπλαηόηεηα ζηνπο εθεκεξηδνπώιεο λα κελ ππνβάιινπλ δειώζεηο ΦΠΑ,
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ
θόξνπ ησλ εηζξνώλ ηνπο.
Η ξχζκηζε απηή έρεη ζηφρν ηελ ειάθξπλζε ησλ ελ ιφγσ ππνθεηκέλσλ απφ ην
θφζηνο ππνβνιήο δειψζεσλ ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλνπλ φηη ην ελ ιφγσ
θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ σθέιεηα πνπ ζα έρνπλ απφ ηελ έθπησζε ηνπ
θφξνπ εηζξνψλ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη, ν θφξνο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξάδνζε
εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ πξαθηνξείσλ δηαλνκήο
εηζπξάηηεηαη ζηελ πεγή (εθδνηηθή ή εηζαγσγηθή επηρείξεζε) θαη ηα πξφζσπα πνπ
κεζνιαβνχλ ζηε δηαθίλεζε ησλ εληχπσλ απηψλ δελ επηβάιινπλ ΦΠΑ γηα ηελ
παξάδνζή ηνπο, έρνπλ φκσο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ησλ εηζξνψλ ηνπο.

6. Μεηαβίβαζε αδεηώλ εθπνκπώλ αεξίσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο
Καζνξίδεηαη φηη ζηε κεηαβίβαζε αδεηψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο ν θφξνο λα θαηαβάιιεηαη απφ ην ιήπηε. Η ξχζκηζε απηή ζηφρν έρεη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ παξαηεξείηαη ζην εκπφξην ησλ αδεηψλ απηψλ,
ζηελ ΔΔ, κέζσ κεραληζκνχ θνξνδηαθπγήο ηχπνπ θαξνπδέι.
7. Με απώιεηα δηθαηώκαηνο επηζηξνθήο ΦΠΑ ζηνπο αγξόηεο πνπ
αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο έσο 100 KW, ή
ηε ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ
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Πξνβιέπεηαη φηη νη αγξφηεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη
Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην λ. 3874/2010 θαη αζρνινχληαη κε ηε
δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έσο 100 KW, ή ηε ιεηηνπξγία
αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, έρνπλ δηθαίσκα επηζηξνθήο κε ηνπο
θαη’ απνθνπή ζπληειεζηέο ΦΠΑ, παξφηη γηα ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ. θνπφο ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο
είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ζχκθσλα κε ην λ. 3874/10 θαη ε άξζε ή ε κε δεκηνπξγία
αληηθηλήηξνπ.

Άξζξν 27
Κάξηα απνδείμεσλ θαη ειεθηξνληθή θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα

1.

[Κάξηα Απνδείμεσλ]
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3842/2010 (Α’ 58) πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ
έρεη σο εμήο:
«Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ηνπ πνζνχ
ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδεηαη ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ
ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ
καγλεηηθήο θάξηαο, πνπ είλαη αλψλπκε θαη πξναηξεηηθή. Σα δεδνκέλα πνπ
θαηαγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη: α) ν ΑΦΜ ηνπ εθδφηε
ηεο απφδεημεο, β) ε εκεξνκελία θαη γ) ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Αξκφδηα αξρή γηα
ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη: α) ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο
ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ, β) νη θνξείο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, πνπ δχλαληαη ή
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, γ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ
απαηηνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δ) ηα ελ γέλεη
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα».
[Ηιεθηξνληθή θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα]

2.

ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1882/1990 (Α’ 43), πξνζηίζεηαη πξνηειεπηαίν
εδάθην κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν:
«Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
είλαη αξκφδηα λα παξέρεη ειεθηξνληθή ππεξεζία πιεξνθφξεζεο ησλ σο άλσ
ππεξεζηψλ ε θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ».

3.

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.2238/1994 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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«Γε βεβαηψλεηαη ην πνζφ πνπ ηειηθψο νθείιεηαη κε βάζε νπνηνλδήπνηε λφκηκν
ηίηιν, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) επξψ, αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν γηα
ην θνξνινγνχκελν θαη ηε ζχδπγφ ηνπ».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γηαηηεηηθή επίιπζε θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ
ώκα Φνξνινγηθώλ Γηαηηεηώλ
Άξζξν 28
ώκα Φνξνινγηθώλ Γηαηηεηώλ
1.

Ιδξχεηαη εηδηθφ ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ (.Φ.Γ.) κε έδξα ηελ Αζήλα.

2.

Έξγν ηνπ .Φ.Γ. είλαη ε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο (Π.Γ. 331/1985, Α΄ 116), φπσο ην άξζξν απηφ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1805/1988 (Α΄ 199), θνξνινγηθψλ
δηαθνξψλ, εθφζνλ ην αληηθείκελφ ηνπο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 εδ.
δεχηεξν ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Ν. 2717/1999, Α΄ 97), ε
νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 3900/2010 (Α΄ 213),
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ.

3.

Σν .Φ.Γ. ππάγεηαη ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Γελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα ή
άιιε δηνηθεηηθή αξρή θαη νη πξάμεηο ηνπ δελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν νχηε
απφ άπνςε λνκηκφηεηαο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ.
Μέιε ηνπ .Φ.Γ. είλαη ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, νη Πξφεδξνη Φνξνινγηθψλ
Γηαηηεηψλ θαη νη Φνξνινγηθνί Γηαηηεηέο, νη νπνίνη αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα,
έρνπλ απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε θαη δηνξίδνληαη κε πεληαεηή ζεηεία, ε νπνία
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.

4.

5.

Φνξνινγηθνί Γηαηηεηέο δηνξίδνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη
επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, ηδία δε πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαηειέζεη δηθαζηηθνί
ιεηηνπξγνί ή είλαη ή έρνπλ δηαηειέζεη αλψηεξνη ή αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί ή
δεκφζηνη ππάιιεινη κε βαζκφ Α΄ ή θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι. ή
αλψηαηα ζηειέρε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ φινη έρνπλ
δεθαεηή εκπεηξία ζηελ επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ή ζε ειεγθηηθφ θνξνινγηθφ
έξγν ή ζηελ άζθεζε θαζεθφλησλ επί θνξνινγηθψλ ζεκάησλ ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.

6.

Οη Πξφεδξνη Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ επηιέγνληαη απφ ηνπο Φνξνινγηθνχο Γηαηηεηέο
κε απφθαζε πκβνπιίνπ απνηεινχκελνπ απφ α) έλαλ επίηηκν αληηπξφεδξν ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή έλαλ επίηηκν ζχκβνπιν ηεο επηθξαηείαο, σο
πξφεδξν, β) έλα λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, γ) έλαλ επίηηκν πξφεδξν εθεηψλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, δ) ηνλ Πξφεδξν ηνπ .Φ.Γ. θαη ε) ηνλ Αληηπξφεδξφ ηνπ.

7.

Σν ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη
απφ ηα κέιε ηνπ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο κε ζεηεία πέληε εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Καηά ηνλ ίδην
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ηξφπν νξίδεηαη θαη έλαο Αληηπξφεδξνο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Ο Πξφεδξνο κπνξεί κε πξάμε ηνπ λα αλαζέζεη ηελ άζθεζε
νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αληηπξφεδξν.
Άξζξν 29
Αζθάιηζε θαη Φνξνινγία κειώλ ηνπ .Φ.Γ.
1.

Σα κέιε ηνπ .Φ.Γ. ππάγνληαη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ-Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
εκκίζζσλ Α΄ ηάμεσο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ
ακνηβψλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο δηθεγφξνπο κε πάγηα αληηκηζζία.
Καηά ηελ πξψηε ζεηεία ηνπο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαλ πξηλ απφ ην
δηνξηζκφ ηνπο.

2.

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ .Φ.Γ. θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο
ππεξεζίεο.

1.

Άξζξν 30
Γηαδηθαζίεο ηεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ
Σν Φνξνινγηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην επηιακβάλεηαη ηνπ έξγνπ ηνπ θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην .Φ.Γ. κέζα ζηελ
πξνζεζκία αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην θαη πξέπεη λα
πεξηέρεη φια ηα θαηά ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ζηνηρεία ηνπ δηθνγξάθνπ
ηεο πξνζθπγήο. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο,
ζηε θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, κέζα
ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Η
θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή αξρή πξέπεη, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ επίδνζε, λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε, καδί κε αληίγξαθν ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο θαη ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ, ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο
πξέπεη λα δειψζεη ζην .Φ.Γ. αλ ην Γεκφζην ζπκθσλεί γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε
ηεο δηαθνξάο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο
ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή αξρή. Αλ ππνβιεζεί ζεηηθή δήισζε,
θαιείηαη ν αηηψλ, κε έγγξαθν ηνπ .Φ.Γ. πνπ επηδίδεηαη ζ’ απηφλ, λα θαηαβάιεη ηελ
πξνβιεπφκελε ακνηβή κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε,
δηαθνξεηηθά ε ππφζεζε ηίζεηαη ζην αξρείν ηνπ .Φ.Γ..

2.

Αλ ε αίηεζε δηαηηεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ππνβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή
αηηήζεσο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ή ηελ
άζθεζε πξνζθπγήο ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, αληίγξαθφ ηεο θαη
αληίγξαθν ηεο ζεηηθήο δειψζεσο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο
δηαθνξάο, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο
ησλ δηαηηεηψλ, επηδίδνληαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο, ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή
ή ηεισλεηαθή αξρή θαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά πεξίπησζε,
νπφηε ε ππφζεζε πνπ εθθξεκεί ζηε θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή αξρή ή ζην
δηθαζηήξην ηίζεηαη ζην αξρείν.

3.

Αλ ε αίηεζε γηα δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ αίηεζε
δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο, ε πξνζεζκία γηα
ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή ηελ άζθεζε πξνζθπγήο
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αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ζηνλ αηηνχληα βεβαίσζεο ηνπ .Φ.Γ. γηα ηελ ππνβνιή ηεο
αξλεηηθήο δήισζεο απφ ην Γεκφζην γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.
4.

Αλ θαηαηεζνχλ ηελ ίδηα εκέξα λε αίηεζε γηα δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ε
πξνζθπγή, ζεσξείηαη φηη έρεη θαηαηεζεί πξψηε ε αίηεζε γηα δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο
δηαθνξάο.

5.

Η δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηξεηο δηαηηεηέο. Σνλ πξφεδξν ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπο
δηαηηεηέο νξίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ .Φ.Γ. αλά δηθάζηκν θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ
επσλχκνπ ηνπο.

6.

Η δηθάζηκνο γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο δελ κπνξεί λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο ζεηηθήο δήισζεο ηνπ
Γεκνζίνπ γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Οη απφςεηο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο
ππνβάιινληαη ζην .Φ.Γ. κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζεηηθήο δήισζεο. Η δηαηηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε
ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, παχεη
απηνδηθαίσο ε εμνπζία ησλ δηαηηεηψλ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη αλαβηψλεη ε
πξνζεζκία γηα ηε ππνβνιή αίηεζεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη ηελ
άζθεζε πξνζθπγήο, εθηφο αλ νη δηάδηθνη ζπκθσλήζνπλ ξεηά γηα ηελ παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

7.

Σν Φνξνινγηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θνξνινγηθήο ή
ηεισλεηαθήο αξρήο ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.
Γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ εθαξκφδνληαη θαηά ινηπά νη
νηθείεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

8.

9.

Αλ ε αίηεζε δηαηηεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο γίλεη ελ φισ ή ελ κέξεη δεθηή, ε
ππφζεζε δηαβηβάδεηαη ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην γηα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ή
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο. Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ν Πξφεδξνο
Πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Ν. 2523/1997 (Α΄ 179), φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 51 ηνπ Ν. 3900/2010 (Α΄ 213).

10. Η αίηεζε αθπξψζεσο ηεο δηαηηεηηθήο απνθάζεσο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
897 θαη 899 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο, ππάγεηαη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ην νπνίν απνθαίλεηαη
ακεηαθιήησο.
Άξζξν 31
Θέκαηα εθαξκνγήο ηνπ .Φ.Γ.
11. Με Π.Γ/κα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε,
δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ, ηα απαηηνχκελα
εηδηθφηεξα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ηνλ αξηζκφ ησλ Φνξνινγηθψλ
Γηαηηεηψλ θαη ησλ Πξνέδξσλ Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ, ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ θαη
απνιχζεσο απηψλ, ηηο επζχλεο πνπ ππέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
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ηνπο, ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο γηα παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηνλ ηξφπν
νξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο.
12. Με φκνην Π. Γ/κα θαζνξίδνληαη νη θαηαβαιιφκελεο ακνηβέο απφ ηνπο αηηνχληεο ηε
δηαηηεηηθή επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Οη ακνηβέο απηέο θαηαβάιινληαη απφ
ηνπο ππνρξένπο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε
ηελ ηίηιν «Λνγαξηαζκφο Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ».
13. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δαπαλψλ κπνξεί θαηά
ηα δχν πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ λα επηρνξεγείηαη απφ ην
Γεκφζην ν αλσηέξσ ινγαξηαζκφο κε πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, εγγξάθεηαη δε πξνο ηνχην ππφ ηδηαίηεξν θεθάιαην θαη άξζξν ζρεηηθή
πίζησζε ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
14. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Γηαηηεηψλ νξίδεηαη κε Π/ Γ/κα, πνπ
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
15. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ .Φ.Γ. απνηεινχκελν απφ α) έλαλ επίηηκν
αληηπξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή έλαλ επίηηκν ζχκβνπιν ηεο
επηθξαηείαο, σο πξφεδξν, β) έλα λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, γ) έλαλ επίηηκν
πξφεδξν εθεηψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, δ) έλαλ πξντζηάκελν γεληθήο δηεχζπλζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ε) έλαλ πξντζηάκελν γεληθήο δηεχζπλζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σν πκβνχιην
απηφ πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ησλ Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ θαη ησλ Πξνέδξσλ
Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ γηα ηελ αξρηθή πιήξσζε ησλ ζέζεσλ.
Άξζξν 32
Οξγαλσηηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ .Φ.Γ.
1.

ην .Φ.Γ. ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία ζε επίπεδν δηεχζπλζεο, ηεο νπνίαο ν
πξντζηάκελνο επηιέγεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ψκαηνο θαη δηνξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Η πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο
κπνξεί, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λα γίλεη θαη κε κεηάηαμε
πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή δηθαζηεξίνπ ή
ν.η.α. ή λ.π.δ.δ. πνπ επηιέγεηαη απφ ην πκβνχιην Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ
αλαθνίλσζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ. Γηα ηε κεηάηαμε απαηηείηαη θαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία ν ππάιιεινο κεηαηάζζεηαη. Η κεηάηαμε
γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ νηθείνπ ππνπξγνχ. Ο
δηνξηδφκελνο ή κεηαηαζζφκελνο δελ πξέπεη λα έρεη ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ.
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2.

Η θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ
ηκεκάησλ γίλεηαη κε κεηάηαμε ππαιιήισλ βαζκνχ Α΄ ηνπ Γεκνζίνπ, ν.η.α. ή
λ.π.δ.δ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη
εηζαγγειηψλ, ή κε δηνξηζκφ, χζηεξα απφ αλαθνίλσζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ. Γηνξηζκφο γίλεηαη
κφλν ζηηο ζέζεηο πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ κε κεηάηαμε. Η επηινγή ησλ δηνξηδνκέλσλ
ή κεηαηαζζνκέλσλ γίλεηαη απφ ην πκβνχιην Γηνίθεζεο. Γηα ηε κεηάηαμε απαηηείηαη
θαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία ν
ππάιιεινο κεηαηάζζεηαη. Ο δηνξηζκφο ησλ επηιεγνκέλσλ γίλεηαη κε απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ε κεηάηαμε κε απφθαζε ησλ ίδησλ θαη ηνπ νηθείνπ ππνπξγνχ.
Απνθιείνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ππεξβεί, θαη’ αληηζηνηρία ησλ ζέζεσλ ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ, ην 55ν θαη 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αλαθνίλσζεο.

3.

Οη ινηπέο ζέζεηο, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, θαιχπηνληαη κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2, εθφζνλ νη δηνξηδφκελνη ή
κεηαηαζζφκελνη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.

4.

Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ησλ ππαιιήισλ ηνπ .Φ.Γ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ Πξνέδξνπ απφ έλαλ Πξφεδξν Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ, δχν (2) Φνξνινγηθνχο
Γηαηηεηέο θαη δχν (2) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ.
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ .Φ.Γ. ιακβάλνπλ απφ ηελ
ππεξεζία ηνπο ην κηζζφ θαη φιεο ηηο ηπρφλ επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο θαη
ηα είδνπο ηαθηηθά επηδφκαηα, φπσο θαη ηηο εηδηθέο απνδεκηψζεηο θαη απνιαβέο ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, πνπ θαηαβάιινληαη παγίσο θαη πνπ εμαθνινπζνχλ λα
θαηαβάιινληαη απφ ηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία απνζπψληαη, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2470/1997.

5.

6.

Καηά ηα ινηπά ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ .Φ.Γ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηνπο
δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

7.

Η νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο, νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ν
αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλνκή ηνπο ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε
πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Άξζξν 33
Ρύζκηζε ζεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Ν..Κ.

1.

Σν άξζξν 2 ηνπ Ν. 3086/2002 (Α΄ 324) Οξγαληζκφο Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο θαη θαηάζηαζε ησλ Λεηηνπξγψλ θαη ησλ Τπαιιήισλ ηνπ (Οξγαληζκφο
ΝΚ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ν..Κ. ππάγνληαη:
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α) Η δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κξάηνπο θαη γεληθφηεξα ε
λνκηθή ππνζηήξημή ηνπ.
β) Η ππνζηήξημε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 15 ηνπ Οξγαληζκνχ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2594/1998
(ΦΔΚ 62 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 56 παξ. 31l πεξ. α` έσο ε` ηνπ Π.Γ. 230/1998 (ΦΔΚ
177 Α΄).
γ) Η ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα θνηλνηηθνχ δηθαίνπ
κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
δ) Η δηελέξγεηα φισλ ησλ δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6
ηεο Πνιπκεξνχο χκβαζεο "Πεξί δηεθδηθήζεσο δηαηξνθήο εηο ηελ αιινδαπήλ" πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4421/1964 (Α΄ 215) θαη αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.
ε) Η δηεμαγσγή ησλ δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο δηθαζηηθήο αξσγήο ζε πνηληθέο, αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, ζηηο
νπνίεο ε Διιάδα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ζπληζηνχλ θαζήθνληα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο σο θεληξηθήο αξρήο.
ζη) Η θαζνδήγεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο κε λνκηθέο γλσκνδνηήζεηο.
δ) Η αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ν ζπκβηβαζκφο ζε δηαθνξέο
κε απηφ θαη ε ξχζκηζε ρξεψλ πησxψλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.
ε) Η γλσκνδφηεζε γηα ηελ ππαγσγή δηαθνξψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε δηαηηεζία θαη ν
νξηζκφο δηαηηεηψλ ηνπ.
ζ) Η επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ παξαπέκπνληαη αξκνδίσο ζ` απηφ.
η) Η δηθαζηηθή ππεξάζπηζε θαη γεληθφηεξα ε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ
Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ ησλ νπνίσλ ε λνκηθή ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ ην
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ή απφ κέιε ηνπ ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο.
ηα) Η δηθαζηηθή ππεξάζπηζε θαη γεληθφηεξα ε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ νπνίσλ ε λνκηθή ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ ην
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ή απφ κέιε ηνπ ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο.
ηβ) Η λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηε ζπλνκνιφγεζε ζπκβάζεσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λνκηθήο ζπλδξνκήο θαηά ην ζηάδην ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ.»

2.

Σν άξζξν 5 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 5
πγθξφηεζε ηνπ Ν..Κ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
1. Σν Ν..Κ., σο ζπιινγηθφ φξγαλν, ιεηηνπξγεί ζε Οινκέιεηα, Σκήκαηα θαη
Σξηκειείο Δπηηξνπέο.
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2. Η Οινκέιεηα ζπγθξνηείηαη σο πιήξεο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ην ήκηζπ
ηνπιάρηζηνλ ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη σο ηαθηηθή απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη, ελαιιάμ θαηά ζπλεδξίαζε, απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο θαη ηνπο Ννκηθνχο
πκβνχινπο πνπ θαηέρνπλ εθάζηνηε πεξηηηφ ή άξηην, θαηά ηε ζεηξά αξραηφηεηαο,
αξηζκφ (Α` θαη Β` χλζεζε) θαη ζπλεδξηάδεη λνκίκσο κε παξνπζία είθνζη ελφο (21)
ηνπιάρηζηνλ κειψλ.
ηελ Οινκέιεηα (πιήξε ή ηαθηηθή) πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ν..Κ. θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, είλαη απψλ ή θσιχεηαη, ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο
Αληηπξνέδξνπο πνπ παξίζηαηαη."
3. Ο αξηζκφο θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ Σκεκάησλ νξίδεηαη γηα θάζε δηθαζηηθφ έηνο
κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ.. Γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο θάζε Σκήκαηνο
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κηζνχ πιένλ ελφο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ, πνπ έρνπλ
νξηζζεί θαη ππεξεηνχλ θάζε θνξά. ε θάζε Σκήκα πξνεδξεχεη Αληηπξφεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν αξραηφηεξνο Ννκηθφο
χκβνπινο απφ απηνχο πνπ παξίζηαληαη. Ο Πξφεδξνο ηνπ Ν..Κ. κπνξεί λα
πξνεδξεχεη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ Σκεκάησλ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά
ν Αληηπξφεδξνο ή Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ ρεκαηηζκνχ ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
ρεκαηηζκνχ ησλ νπνίσλ ζπδεηείηαη ππφζεζε, θαζψο θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ
Τπνπξγείνπ ηνπ νπνίνπ ζπδεηείηαη ππφζεζε θαη κφλν γηα ηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο απηήο ,δχλαληαη δε λα ζπκκεηέρνπλ κε γλψκε άλεπ ςήθνπ θαη έλαο
αξηζκφο Παξέδξσλ θαη Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ ζρεηηθνχ ρεκαηηζκνχ.
4. Οη Πάξεδξνη ηνπ Ν..Κ. κεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ
Σκεκάησλ σο εηζεγεηέο ζε ππνζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, κε γλψκε κεηά
ςήθνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα παξίζηαληαη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη θαηά ηε
ζπδήηεζε ππνζέζεσλ ηηο νπνίεο έρνπλ ρεηξηζζεί, γηα παξνρή εμεγήζεσλ ή
δηεπθξηλήζεσλ.
5. ηνπο ρεκαηηζκνχο ή ζηα Σκήκαηα απηψλ θαη ζηα Γξαθεία Ννκηθψλ
πκβνχισλ ζηα νπνία αλήθεη ε ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη αξρψλ
παξάζηαζε θαη ππεξάζπηζε θάζε θαηεγνξίαο θαη θχζεσο ππνζέζεσλ, ιεηηνπξγεί
Σξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ή έλαλ Ννκηθφ
χκβνπιν, ηνλ εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο θαη απφ έλα άιιν κέινο ηνπ Ν..Κ., πνπ
ππεξεηεί ζηελ ππεξεζηαθή απηή κνλάδα. Σξηκειήο Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη θαη ζηα
Γηθαζηηθά Γξαθεία ζηα νπνία ππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ Ν..Κ., απφ ηα
νπνία ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη Πάξεδξνο, ν νπνίνο θαη ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζ`
απηήλ. Όια ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή
πξνεδξεχεη ν αλψηεξνο θαηά βαζκφ θαη επί νκνηνβάζκσλ κειψλ ν αξραηφηεξνο.»
3.

Σν άξζξν 6 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
« Άξζξν 6
Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπψλ, Σκεκάησλ θαη Οινκέιεηαο
1. Οη Δπηηξνπέο γλσκνδνηνχλ:
Γηα ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ή αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ, ηε κε άζθεζε αγσγψλ ή άιισλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ απφ ην Γεκφζην
θαη ηελ παξαίηεζε απφ αγσγέο ή άιια έλδηθα βνεζήκαηα, πνπ αζθήζεθαλ απφ
απηφ, ηελ απνδνρή αγσγψλ ή άιισλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ, πνπ αζθήζεθαλ θαηά
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ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε ξχζκηζε ρξεψλ πησρψλ νθεηιεηψλ ηνπ, εθφζνλ ην αληηθείκελν
ηεο δηαθνξάο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο θαζ' χιελ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ή ππάγεηαη ζηελ αλεμαξηήησο πνζνχ
εμαηξεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ θαη γηα
ηε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη
ηελ παξαίηεζε απφ έλδηθα κέζα, πνπ έρνπλ αζθεζεί, αλεμαξηήησο πνζνχ.
Δπί δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ νη νπνίεο είλαη θαηά λφκν αλέθθιεηεο θαη
ζπγρξφλσο ακεηάθιεηεο, ε αξκφδηα Σξηκειήο Δπηηξνπή απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή
πξάμε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ εάλ ζπληξέρνπλ ή φρη
θάζε θνξά ιφγνη θαη’ εμαίξεζε αζθήζεσο ελδίθνπ κέζνπ ρσξίο λα αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία εηζεγήζεσο θαη εθδφζεσο πξαθηηθνχ.
Οη ρεκαηηζκνί απνθαίλνληαη ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ππνζέζεηο
επαξρηψλ, ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ Γηθαζηηθά Γξαθεία ή εάλ ζηα Γηθαζηηθά
Γξαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ, δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο. Με απφθαζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
άζθεζεο ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ.
2. Σα Σκήκαηα γλσκνδνηνχλ:
α) ε ππνζέζεηο, πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
Δπηηξνπψλ ή παξαπέκπνληαη ζ' απηά απφ Δπηηξνπή ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο
ηνπο.
β) ε εξσηήκαηα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πνχ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Βνπιήο, θαζψο θαη ζε εξσηήκαηα ηεο
Γηνίθεζεο, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ,
Τθππνπξγφ θαη Γεληθφ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ εθφζνλ ν ηειεπηαίνο είλαη εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλνο θαη κφλν γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. ε εξσηήκαηα πνπ
ππνγξάθνληαη απφ ην θαηά λφκν φξγαλν Γηνίθεζεο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο
ή απφ ηνλ Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν θαηά λφκν φξγαλν Γηνίθεζεο
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ νπνίσλ ε λνκηθή ππεξεζία δηεμάγεηαη
απφ ην Ν..Κ., εθφζνλ αθνξνχλ δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ελψ εξσηήκαηα
ηνπο κε γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ππνγξάθνληαη κφλν απφ ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ.
γ) ε εξσηήκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Διεγθηψλ Ννκηκφηεηαο ηα νπνία
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 223 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα δεηήκαηα κείδνλνο
ζεκαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηνλ αζθνχκελν απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία
Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. έιεγρν θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηηο απφςεηο ηνπ αξκφδηνπ θαζχιε
Τπνπξγείνπ. Η γλψκε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηα δεηήκαηα απηά
είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ γίλεη δεθηή απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ.
δ) Γηα ηα ζρέδηα λφκνπ, δηαηαγκάησλ ή θαλνληζηηθψλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, πνπ παξαπέκπνληαη ζην Ν..Κ. γηα επεμεξγαζία.
3. Η Οινκέιεηα γλσκνδνηεί:
α) Πιήξεο Οινκέιεηα αα) Γηα ηελ ππνβνιή δηαθνξψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε
δηαηηεζία θαη ηνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ απηνχ, ββ) Γηα ππνζέζεηο, νη νπνίεο
παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηελ Σαθηηθή Οινκέιεηα, γγ) Γηα θάζε
λνκηθφ δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ή γηα δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ν..Κ.
θαη ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ, πνπ εηζάγεηαη ζε απηήλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Ν..Κ.. δδ) Γηα ηελ απνδνρή δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εθθξεκεί
ζηα δηθαζηήξηα ε εθδίθαζε κεγάινπ αξηζκνχ νκνίσλ θαηά ην λνκηθφ δήηεκα
ππνζέζεσλ β) Σαθηηθή Οινκέιεηα: (Α" θαη Β' χλζεζε) αα) Γηα ππνζέζεηο, νη νπνίεο
παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ηνλ Πξφεδξν ή θάπνην Σκήκα, ββ) ε εξσηήκαηα γηα
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ηα νπνία δεηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ή ηνλ Τπνπξγφ απεπζείαο ε γλψκε
ηεο ή γηα ηα νπνία πξνεγήζεθε γλσκνδφηεζε Σκήκαηνο, ε νπνία δελ έγηλε
απνδεθηή θαη δεηείηαη αξκνδίσο ε παξαπνκπή ζηελ Οινκέιεηα, γγ) Γηα θάζε
ππφζεζε, γηα ηελ νπνία ζηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη αξκνδηφηεηα ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ.
4. Οη Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, κπνξνχλ λα
απεπζχλνπλ, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ηνπηθνχ κφλν ελδηαθέξνληνο,
εξσηήκαηα ζηα Γηθαζηηθά Γξαθεία ή Γξαθεία Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο έδξαο ηνπο,
ελψ γηα δεηήκαηα κε επξχηεξν ελδηαθέξνλ ηα εξσηήκαηα ππνβάιινληαη δηα ηνπ θαζ'
χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Σα Γξαθεία απηά, αλ γηα ην ζέκα γηα ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ην εξψηεκα, ππάξρεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., ηε
γλσζηνπνηνχλ ζε απηνχο πνπ ππέβαιιαλ ην εξψηεκα, δηαθνξεηηθά νη Ννκηθνί
χκβνπινη ή Πάξεδξνη, πνπ ππεξεηνχλ ζ’απηά απνζηέιινπλ ηα εξσηήκαηα ρσξίο
θαζπζηέξεζε θαη κε πιήξε εηζήγεζε ζην Γξαθείν Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., γηα έθδνζε
γλσκνδφηεζεο Σκήκαηνο ή Οινκέιεηαο. Οη Ννκηθνί χκβνπινη ή Πάξεδξνη, πνπ
ππεξεηνχλ ζηα Γξαθεία απηά επηιχνπλ επρεξή λνκηθά δεηήκαηα επί πξνθνξηθψλ
εξσηεκάησλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ
5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Ν..Κ. κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε Σκήκα ή ζηελ Οινκέιεηα
νπνηαδήπνηε ππφζεζε ή εξψηεκα, έζησ θαη αλ έρεη πξνεγεζεί ζ' απηά αηνκηθή
γλσκνδφηεζε. Δπίζεο, κπνξεί λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε ππφζεζε ή εξψηεκα
απεπζείαο ζηελ Οινκέιεηα, θαζψο θαη λα παξαπέκςεη ζ' απηήλ νπνηαδήπνηε
ππφζεζε ή γλσκνδφηεζε Σκήκαηνο, φηαλ θξίλεη φηη ε ιχζε πνπ δφζεθε ρξεηάδεηαη
επαλεμέηαζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε ηελ πξάμε ηεο παξαπνκπήο νξίδεηαη θαη ν
εηζεγεηήο.
6. Σα εξσηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο απεπζχλνληαη πξνο ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απνζηέιινληαη πξνο ην Γξαθείν Πξνέδξνπ
θαη πξέπεη λα δηαιακβάλνπλ πιήξε εμηζηφξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο
ππφζεζεο θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο, γηα ηελ έλλνηα θαη ην
πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ησλ νπνίσλ
δεηείηαη ε εξκελεία απφ ην Ν..Κ., πξνθεηκέλνπ λα ηηο εθαξκφζεη ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ γηα εξσηήκαηα κηζζνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε
Γηνίθεζε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ
Κξάηνπο, απεπζχλεηαη ζηε Γηεχζπλζε Μηζζνινγίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο. Αλ ε Γηνίθεζε εμαθνινπζεί λα έρεη πξνβιεκαηηζκφ θαη κεηά ηελ απάληεζε
ηεο πην πάλσ Γηεχζπλζεο ή ε ηειεπηαία δελ απαληήζεη εληφο ηνπ επιφγνπ θαηά
πεξίπησζε ρξφλνπ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δίκελν, ππνβάιεη ην εξψηεκα
ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, επηζπλάπηνληαο θαη ην απαληεηηθφ έγγξαθν
ηεο Γηεχζπλζεο Μηζζνινγίνπ. Γλσκνδνηήζεηο επί εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ
κηζζνινγηθά δεηήκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ή πνπ κπνξεί λα έρνπλ επξχηεξεο
δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηε Γηνίθεζε κφλνλ εθφζνλ
γίλνπλ απνδεθηέο θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ
γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απνδνρή ηεο γλσκνδφηεζεο θαη απφ απηφλ.
7. Σα εξσηήκαηα θαηαλέκνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζηνπο αξκφδηνπο
ρεκαηηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζε Σκήκα ή ζηελ Οινκέιεηα. Δπίζεο ν
Πξφεδξνο κπνξεί λα νξίζεη σο εηζεγεηή Ννκηθφ χκβνπιν ή Πάξεδξν πνπ
ππεξεηεί ζε Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ.
4.

Σν άξζξν 7 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ νη
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ππνζέζεηο θαη ηα εξσηήκαηα θέξνληαη γηα ζπδήηεζε χζηεξα απφ έγγξαθε εηζήγεζε,
ε νπνία δηαλέκεηαη ζηε κελ Οινκέιεηα ηνπιάρηζηνλ έμη εκέξεο, ζηα δε Σκήκαηα
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπο, γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ
ηνπο. Η εηζήγεζε πεξηέρεη ππνρξεσηηθά πιήξε έθζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ
κέξνπο ηεο ππφζεζεο, κε παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ δηαηάμεσλ, πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ, ηεο εξκελείαο ηνπο θαη ηεο ιχζεο, πνπ πξνηείλεηαη. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο γηα ζέκαηα ή ππνζέζεηο επείγνπζαο θχζεο κπνξεί ε δηαδηθαζία απηή
λα κελ ηεξεζεί, χζηεξα απφ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ. ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Σκήκαηνο ή ηνπ πξνεδξεχνληα ηεο Δπηηξνπήο. Οη εηζεγήζεηο πνπ απεπζχλνληαη
πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά
απφ αληίγξαθα φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ
θξίζηκσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαθνξάο ινηπψλ εγγξάθσλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο
εηζεγήζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Γξαθείσλ, πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ
Πξφεδξν ηνπ Ν..Κ. γηα έγθξηζε ή ζεψξεζε θαη γηα ηηο εηζεγήζεηο πξνο ηηο
Δπηηξνπέο ησλ αξκφδησλ ρεκαηηζκψλ ή Σκεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο απφ
ηα Γξαθεία ηνπ Ν..Κ., ζηα νπνία δελ ιεηηνπξγεί ηέηνηα Δπηηξνπή.
2. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ
ζπληάζζνληαη πξαθηηθά, κε εμαίξεζε ηα γλσκνδνηηθά ζέκαηα. Σα πξαθηηθά
γλσκνδνηήζεσλ ζε δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ππνζέζεηο, ησλ κελ Δπηηξνπψλ
ππνγξάθνληαη απφ απηνχο πνπ κεηέρνπλ, ηεο δε Οινκέιεηαο θαη ησλ Σκεκάησλ,
απφ εθείλνλ πνπ πξνεδξεχεη θαη ηνλ γξακκαηέα. Οη γλσκνδνηήζεηο ζε εξσηήκαηα
ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ Σκεκάησλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη ηνλ
Πξφεδξφ ηνπο αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεζνχλ ππφςε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλεδξίαζε πξνο ελεκέξσζή ηνπο.
3. Οη γλσκνδνηήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη ηα πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ζε
δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ππνζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ηεο
Οινκέιεηαο εθδίδνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, πνπ έρνπλ ςήθν, νη
νπνίνη εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ
λεφηεξν. ηα Σκήκαηα θαη ζηελ Οινκέιεηα ζε πεξίπησζε πνπ δηαηππσζνχλ
πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο, απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηελ αζζελέζηεξε νθείινπλ λα
πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο. Δάλ νη γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη
ζπγθεληξψλνπλ ίζν αξηζκφ ςήθσλ, γίλεηαη ςεθνθνξία, γηα λα απνθιεηζζεί κηα απφ
απηέο. Απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηε γλψκε πνπ απνθιείεηαη νθείινπλ λα
πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο άιιεο, κέρξη λα ζρεκαηηζζεί πιεηνςεθία. Αλ ππάξμεη
ηζνςεθία, ζηηο κελ ζπλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ, ζηηο δε ζπλεδξηάζεηο ησλ Σκεκάησλ ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζηελ
Οινκέιεηα. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ, αλ δελ ζρεκαηηζζεί πιεηνςεθία, ε
ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην Σκήκα. Οη γλσκνδνηήζεηο θαη ηα πξαθηηθά
πεξηέρνπλ θαη ηε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο κε ηελ αηηηνινγία ηεο. Δπίζεκν αληίγξαθν
θάζε γλσκνδφηεζεο απνζηέιιεηαη ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία, πνπ επηκειήζεθε γηα
ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη γηα ηελ απνδνρή
ή κε απηήο θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Ν..Κ.
4. Οη γλσκνδνηήζεηο δελ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,
πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηνπο κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο, ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή άιιν θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν απηνχ ή Αλεμάξηεηεο
Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Μεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδνρήο ηνπο θαη ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζή
ηνπο ζην δηαδίθηπν, νη γλσκνδνηήζεηο απνηεινχλ πξάμεηο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο
γηα ηε Γηνίθεζε ή ην Ννκηθφ Πξφζσπν ή ηελ Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή.
37

5. Πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ζε δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ππνζέζεηο κε
ρξεκαηηθφ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000 επξψ, , θαζψο θαη πξαθηηθά
πξνηάζεσλ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000 επξψ, εγθξίλνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Ν..Κ. εθηφο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο ή
έρνπλ επξχηεξεο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο. Όια ηα ινηπά πξαθηηθά
γλσκνδνηήζεσλ ζε δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη
ζε πεξηνδηθέο παξνρέο αλεμαξηήησο πνζνχ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ.
Σα πξαθηηθά απηά δελ έρνπλ ηζρχ νχηε εθηεινχληαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., νη νπνίνη κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηνχλ απηά κφλν πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ. Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ
20.000 επξψ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ. Σα πξαθηηθά ζε ππνζέζεηο αθπξσηηθήο δηαδηθαζίαο εγθξίλνληαη απφ
ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφ. Σα σο άλσ πξαθηηθά, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε
ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, νχηε ρνξεγείηαη
αληίγξαθν απηψλ.
Σα πξαθηηθά πνπ έρνπλ εγθξηζεί, εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηε Γηνίθεζε
θαη δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνλδήπνηε παξαπέξα έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε δελ
ρνξεγείηαη αληίγξαθν ησλ εηζεγήζεσλ ζε εξσηήκαηα ή ζε δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο
ππνζέζεηο.»

5.

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. θαηαξγείηαη θαη ε
παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Ν..Κ. : α) πξνΐζηαηαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη
ππεξεζηαθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ν..Κ., θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη
κπνξεί λα αζθεί φια ηα θαζήθνληα Αληηπξνέδξνπ ή Ννκηθνχ πκβνχινπ ζε
νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή κνλάδα, β) πξνεδξεχεη ζηελ Οινκέιεηα, γ) ππνγξάθεη ηα
απνδεηθηηθά ησλ θάζε είδνπο δηθνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
επηδίδνληαη ζην Γεκφζην, θαζψο θαη θάζε εγγξάθνπ πνπ αθνξά ζε ππνζέζεηο ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, δ) ηνπνζεηεί ηα κέιε ηνπ θπξίνπ ή δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Ν..Κ., ξπζκίδεη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
ρεκαηηζκψλ, ησλ Γξαθείσλ Ννκηθψλ πκβνχισλ, Γηθαζηηθψλ Γξαθείσλ θαη ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, νξίδεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα βηβιία πνπ
ηεξνχληαη απφ ηα Γξαθεία θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Δπηζεψξεζεο, Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο ε)
θαηαλέκεη ηηο ππνζέζεηο ζηνπο ρεκαηηζκνχο, ζηα Γξαθεία ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ
θαη ηα Γηθαζηηθά Γξαθεία, ρσξίο δέζκεπζε απφ ηελ πιηθή ή ηνπηθή αξκνδηφηεηά ηνπο
θαη κπνξεί λα ρξεψλεη αηνκηθά νπνηαδήπνηε ππφζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ
θπξίνπ πξνζσπηθνχ, ζη) παξέρεη ηηο εληνιέο γηα ηελ άζθεζε αγσγήο, έγθιεζεο θαη
θάζε άιιεο επηζεηηθήο δηθαζηηθήο πξάμεο ή ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε
απηέο πιεξεμνπζηφηεηεο, ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ ή αξρήο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, δ) ππνγξάθεη ηα έγγξαθα κε ηα νπνία απνζηέιινληαη
γηα εθηέιεζε απνθάζεηο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο νη
νπνίεο ρεηξίζζεθαλ ηηο ππνζέζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη
παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πξνο ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ θαη πξάμεσλ
πιεξεμνπζηφηεηεο. ε) εγθξίλεη ηα πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη ζεσξεί ηα πξαθηηθά ησλ Σξηκειψλ
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Δπηηξνπψλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν, έγθξηζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζ) εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ απφ ηα έγγξαθα,
πνπ θπιάζζνληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ή πξνέξρνληαη
απφ απηφ, η) παξαγγέιιεη ηελ έθηαθηε επηζεψξεζε ησλ ρεκαηηζκψλ, ησλ γξαθείσλ
θαη ησλ κειψλ ηνπ Ν..Κ., θαζψο θαη ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηα) έρεη θάζε
άιιε αξκνδηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν ή ζε θάζε άιιε δηάηαμε θαη
γεληθά αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ππνγξάθνληαο θάζε
ζρεηηθφ έγγξαθν.»
6.

Σν άξζξν 9 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 9
Κεληξηθή Τπεξεζία Ν..Κ.
Η Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ. ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζηαθέο
κνλάδεο:
α) Γξαθείν Πξνέδξνπ.
β) Γξακκαηεία.
γ) ρεκαηηζκνί Γηθαζηηθψλ θαη Δμψδηθσλ Τπνζέζεσλ.
δ) Σκήκα Δπηζεσξήζεσο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο
ε) Σκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ
ζη) Κέληξν Ννκνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο, Μειεηψλ θαη Ννκηθψλ Δθδφζεσλ.
δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο.»

7.

Σν άξζξν 12 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 12
ρεκαηηζκνί Γηθαζηηθψλ θαη Δμσδίθσλ ππνζέζεσλ
1. Οη ρεκαηηζκνί Γηθαζηηθψλ θαη Δμσδίθσλ ππνζέζεσλ δηαθξίλνληαη:
α) ρεκαηηζκφο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
β) ρεκαηηζκφο Φνξνινγηθψλ, Σεισλεηαθψλ ππνζέζεσλ θαη ππνζέζεσλ
Γηνηθεηηθήο Δθηέιεζεο.
γ) ρεκαηηζκφο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνζέζεσλ.
δ) ρεκαηηζκφο
ππνζέζεσλ Γηθαζηεξίσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο,
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Γηθαζηεξίσλ Αιινδαπήο.
ε) ρεκαηηζκφο Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη
ζη’) ρεκαηηζκφο Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ.
2. ε θάζε ρεκαηηζκφ ππάγνληαη α) Η ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη
αξρψλ παξάζηαζε θαη ππεξάζπηζε θάζε θαηεγνξίαο θαη θχζεσο ππνζέζεσλ ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ε εηζήγεζε ζην Ννκηθφ πκβνχιην ή ηελ νηθεία Δπηηξνπή, γηα
ηηο δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ππνζέζεηο, πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. β) Η εθηέιεζε ησλ
παξερφκελσλ ζ` απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληνιψλ. γ) Η εηζήγεζε
ελψπηνλ ησλ Σκεκάησλ ή ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ. επί ησλ εξσηεκάησλ,
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ε θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ δ) νη ππνζέζεηο
δηαηηεζίαο, θαη’ αληηζηνηρία ηνπ είδνπο θαη ηεο θχζεσο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. ε) Η
θαζνδήγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηθεγφξσλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηηο
ππνζέζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
3. Κάζε ρεκαηηζκφο ζπγθξνηείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, κε
βάζε ηνλ αξηζκφ, ηε θχζε θαη ηε γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ ππνζέζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζ’ απηφλ.
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Ο ρεκαηηζκφο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
απνηειείηαη απφ Σκήκα Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη Σκήκαηα Γηνηθεηηθψλ Τπνζέζεσλ
πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ επί ηε βάζεη ελνπνηεκέλσλ ηνκέσλ
θαη θαηεγνξηψλ ππνζέζεσλ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Κάζε Σκήκα πεξηιακβάλεη Σνκέα
Αθπξσηηθψλ Γηαθνξψλ θαη Σνκέα Γηνηθεηηθψλ Γηαθνξψλ Οπζίαο.
Ο ρεκαηηζκφο Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα
Σκήκαηα: α) Τπνζέζεσλ Δκπξαγκάηνπ Γηθαίνπ-Απαιινηξηψζεσλ-Γεκφζηαο
Πεξηνπζίαο β) Τπνζέζεσλ Δξγαηηθψλ-Μηζζνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Γηαθνξψλ απφ
Απηνθίλεηα γ) Τπνζέζεσλ Αλαγθαζηηθήο Δθηέιεζεο θαηά ηνλ Κ.Πνι.Γ. θαη δ)
Τπνζέζεσλ Δλνρηθνχ-Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ θαη Λνηπψλ δηαθνξψλ.
4. Καζνξίδεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ηνπ
Ν..Κ. ζε θάζε ρεκαηηζκφ ή Σκήκα ρεκαηηζκνχ ε 4εηία. Καη’ εμαίξεζε,
κεηαθίλεζε ππεξεηνχλησλ κειψλ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο 4εηίαο κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζεσξήζεσο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο. Σν θχξην πξνζσπηθφ ηνπ
Ν..Κ. πνπ κεηαθηλείηαη θάζε δηθαζηηθφ έηνο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ησλ
ππεξεηνχλησλ κειψλ ηνπ ίδηνπ βαζκνχ θάζε Σκήκαηνο ή ρεκαηηζκνχ.
5. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, πξντζηάκελνο θάζε ρεκαηηζκνχ
ηνπνζεηείηαη Αληηπξφεδξνο θαη γηα πξνζσξηλή αλαπιήξσζή ηνπ ν αξραηφηεξνο
Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ ρεκαηηζκνχ. Πξντζηάκελνο ησλ Σκεκάησλ ηνπνζεηείηαη
Ννκηθφο χκβνπινο.
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ,
θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ρεκαηηζκψλ, ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη ινηπέο νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο.»
8.

Μεηά ην άξζξν 12 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. πξνζηίζεληαη άξζξα 12α θαη 12β σο
εμήο:
« Άξζξν 12α
Σκήκα Δπηζεσξήζεσο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο
1.
Σν Σκήκα Δπηζεσξήζεσο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο
απνηειείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο σο
Πξντζηάκελν θαη απφ δχν Ννκηθνχο πκβνχινπο νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Πξνέδξνπ κε δηεηή ζεηεία θαη νη νπνίνη απαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο απφ θάζε άιιε ππεξεζία πιελ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα Σκήκαηα θαη
ηελ Οινκέιεηα.
2. Σν ηκήκα Δπηζεσξήζεσο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο
α) παξαθνινπζεί ειέγρεη θαη αμηνινγεί ην έξγν ησλ ρεκαηηζκψλ, ησλ
Γξαθείσλ Ννκηθνχ πκβνχινπ, ησλ Γηθαζηηθψλ Γξαθείσλ θαη ησλ δηθεγφξσλ ηνπ
Γεκνζίνπ. Δηδηθφηεξα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ
ππνζέζεσλ, ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηε ζνβαξφηεηα
απηψλ θαη ππνβάιιεη ηνλ Ιαλνπάξην θάζε έηνπο αλαιπηηθή έθζεζε πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΝΚ κε ηελ νπνία αμηνινγεί πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην έξγν ησλ
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ΝΚ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ.
β) Γηελεξγεί ηελ ηαθηηθή θαη έθηαθηε επηζεψξεζε ησλ κειψλ ηνπ θπξίνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΝΚ κέρξη θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ Παξέδξνπ θαηά ηε ζεηξά ηεο
εηζαγσγήο ηνπο ζην ΝΚ θαη ζπληάζζεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο επηζεσξήζεσο.
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3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο αμηνιφγεζεο θαη
επηζεψξεζεο.
Άξζξν 12β
Σκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ
1. Σν Σκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ α)αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
άξζξνπ 2 πεξ. ζ) ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ, β) ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζε φιεο
ηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη
ζρέδηα λφκσλ, ζπληάζζνπλ θψδηθεο ή λνκνζεηήκαηα κε δηαηάμεηο δηθνλνκηθνχ ή θαη
νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ δίθεο κε δηάδηθν ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηηο
Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, θαζψο θαη ηα ΝΠΓΓ ησλ νπνίσλ ε Ννκηθή
Τπεξεζία δηεμάγεηαη απφ ην ΝΚ ή απφ κέιε ηνπ ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο γ)
ππνδεηθλχεη ζηε δηνίθεζε ηελ αλάγθε ιήςεσο πεξαηηέξσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κξάηνπο θαη
γεληθφηεξα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ.
β θαη ε) θαη δηαηππψλεη γλψκε γηα θάζε ζέκα αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ παξαπέκπεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΝΚ.
2. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ ηνπνζεηείηαη
κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα δχν έηε, Αληηπξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο ή Ννκηθφο χκβνπινο ν νπνίνο θαη νξγαλψλεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ, ππνδεηθλχεη ηα κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηα νπνία ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο ηεο πεξίπησζεο β) ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη ζπγθξνηεί ηξηκειείο νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο νξίδεη θαη
πξνεδξεχνληα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ λφκσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
ινηπψλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
3. Η επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ λφκσλ, ή άιισλ ζεκάησλ γίλεηαη κεηά απφ
εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε πξνο ηελ ηξηκειή νκάδα εξγαζίαο, ηνπ κέινπο πνπ
νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα απηήο.
Οη πξνηάζεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Σκήκαηνο
δηαηππψλνληαη ζε αλαιπηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν, αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ Οινκέιεηα
ηνπ ΝΚ δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφ.
4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σκήκαηνο.»
9.

Σν άξζξν 13 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 13
Κέληξν Ννκνινγίαο -Πιεξνθνξηθήο - Μειεηψλ - Ννκηθψλ Δθδφζεσλ
Σν Κέληξν Πιεξνθνξηθήο, Μειεηψλ θαη Ννκηθψλ Δθδφζεσλ, απνηειείηαη απφ
ηα αθφινπζα Γξαθεία:
α) Γξαθείν Ννκνινγίαο Μειεηψλ θαη Ννκηθψλ Δθδφζεσλ,
β) Γξαθείν βηβιηνζήθεο,
γ) Γξαθείν Μεραλνξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.
Πξντζηάκελνο ηνπ Κέληξνπ ηνπνζεηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ,
Πάξεδξνο, ή Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο κε ηεηξαεηή ζπλνιηθή ππεξεζία ν νπνίνο
πξνΐζηαηαη θαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκνινγίαο Μειεηψλ θαη Ννκηθψλ Δθδφζεσλ.
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Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Βηβιηνζήθεο ηνπνζεηείηαη δηνηθεηηθφο ππάιιεινο θαη ηνπ
Γξαθείνπ Μεραλνξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ
Πιεξνθνξηθήο.
10. Σν άξζξν 17 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 17
Γξαθεία Ννκηθψλ πκβνχισλ
1. ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζε θάζε Τπνπξγείν, ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζην Γεσπνληθφ
Παλεπηζηήκην, ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,
ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ,
ιεηηνπξγεί Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ. Γξαθεία Ννκηθνχ πκβνχινπ ιεηηνπξγνχλ
θαη ζε Γξαθεία Τθππνπξγψλ, Γεληθέο Γξακκαηείεο, ζηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο
Αξρέο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ., εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο νξγαληθέο δηαηάμεηο. Οη
ίδηεο δηαηάμεηο πξνζδηνξίδνπλ αλ απηά είλαη απηνηειή ή ππάγνληαη ζηα Γξαθεία
Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ νηθείνπ ή ηνπ πξντζηάκελνπ Τπνπξγείνπ. ηα Γξαθεία
Ννκηθνχ πκβνχινπ ππεξεηνχλ κφλν κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε βαζκφ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαη Παξέδξνπ κε ζπλνιηθφ
ρξφλν παξακνλήο ζηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηά εηψλ. Σα Γξαθεία απηά
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. ην Γξαθείν πξνΐζηαηαη Ννκηθφο χκβνπινο. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο,
απνπζίαο ή θέλσζεο ηεο ζέζεο ηνπ πξντζηάκελνπ Ννµηθνχ πµβνχινπ, κπνξεί µε
πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ, λα νξηζζεί αλαπιεξσηήο ηνπ άιινο Ννµηθφο χµβνπινο ή
Πάξεδξνο αξραηφηεξνο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γξαθείν.
5. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ πξνΐζηαηαη ηνπ θπξίνπ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ, θαηαλέµεη ηηο εξγαζίεο µεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ,
θαζνδεγεί απηφ σο πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, παξαθνινπζεί
ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηµειή δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ θαη
ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ.
6. Η αλάζεζε ζε Γξαθείν Ννµηθνχ πµβνχινπ ή πξνζσπηθψο ζε µέινο ηνπ
θπξίνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Πξφεδξν, νπνηαζδήπνηε ππφζεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ
ππνρξέσζή ηνπο γηα εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ρσξίο δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ή
παξαπέξα αλάζεζεο απφ απηφλ ηεο ππφζεζεο, ζε άιιν Γξαθείν ή άιιν µέινο ηνπ
Ν..Κ ή δηθεγφξν ηνπ Γεµνζίνπ.
11. Σν άξζξν 18 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
« Γηθαζηηθά Γξαθεία
1. ηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Αζήλα, Πεηξαηά),
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε) θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ (Μπηηιήλε), θαζψο θαη
ζηηο πφιεηο Αγξίλην, Αιεμαλδξνχπνιε, Βέξνηα, Βφιν, Έδεζζα, Ηξάθιεην, Ισάλληλα,
Καβάια, Καιακάηα, Καηεξίλε, Κνδάλε, Κνκνηελή, Κφξηλζν, Λακία, Λάξηζα,
Λεηβαδηά, Μεζνιφγγη, Ναχπιην, Πάηξα, Πνιχγπξν, Πχξγν, Ρέζπκλν, Ρφδν, έξξεο,
πάξηε, χξν, Σξίθαια, Υαιθίδα θαη Υαληά, ιεηηνπξγνχλ Γηθαζηηθά Γξαθεία ηνπ
Ν..Κ. Γηθαζηηθά Γξαθεία ιεηηνπξγνχλ επίζεο ζηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο,
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ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, θαη ζε
Ν.Π.Γ.Γ. ζχκθσλα κε εηδηθέο γηα απηά δηαηάμεηο.
2. ην Γηθαζηηθφ Γξαθείν πξνΐζηαηαη Πάξεδξνο ή Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο, ε
αλαπιήξσζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη, φπσο νξίδεη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35. Αλ ε
αλαπιήξσζε απφ κέινο ηνπ Ν..Κ. δελ είλαη δπλαηή, κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ, λα νξηζζεί αλαπιεξσηήο δηθεγφξνο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 24.
3. ην Γηθαζηηθφ Γξαθείν αλήθεη: α) Η ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη
Αξρψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνχ ππεξάζπηζε ηνπ Γεκνζίνπ. β) Η εηζήγεζε γηα ηηο
ππνζέζεηο απηέο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γξαθείνπ, αλ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζή ηεο,
δηαθνξεηηθά ζην Ν..Κ. ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7.
4. Η δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 έρεη εθαξκνγή θαη ζηα Γηθαζηηθά
Γξαθεία.
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Ν..Κ., κπνξεί λα ηδξχνληαη θαη λέα Γηθαζηηθά Γξαθεία ή λα θαηαξγνχληαη
πθηζηάκελα.»

12. Σν άξζξν 22 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 22
Τπνρξεψζεηο κειψλ Ν..Κ. θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
1. ε θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ππφζεζε, κεηά απφ ηελ αλάζεζε απηήο ζε
ρεκαηηζκφ ή Γξαθείν ηνπ Ν..Κ., νθείιεη ην κέινο ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηελ
ρξεψζεθε, λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
ηεο δηαθνξάο θαη ζε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ
ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία απηά
πηζαλνινγείηαη ε βαζηκφηεηα ησλ αμηψζεσλ, πνπ πξνβάιινληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ,
θηλείηαη απφ ηνλ ρεηξηδφκελν ηελ ππφζεζε ε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7, ηελ πεξ. α` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 θαη
ηελ πεξ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 γηα ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ή γηα ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ηεξεηέαο πνξείαο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
6. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε νθείιεη λα εμαληιήζεη θάζε ελδεηθλπφκελε δηθαζηηθή ή
εμψδηθε ελέξγεηα ή παξάζηαζε, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
Γεκνζίνπ.
2. Κάζε δεκφζηα αξρή θαη ππεξεζία ππνρξενχηαη: α) ζε άκεζε παξνρή πξνο
ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ηα κέιε ηνπ Ν..Κ. ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, ηα
νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή
απφθξνπζε ησλ θαη` απηνχ αμηψζεσλ ηξίησλ, β) ζε έγθαηξε ππφδεημε ησλ καξηχξσλ
ηνπ Γεκνζίνπ, ε θαηάζεζε ησλ νπνίσλ, εθφζνλ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, είλαη
ππνρξεσηηθή θαη γ) ζε θάζε άιιε δπλαηή ζπλδξνκή κε παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ
ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Άξλεζε,
νιηγσξία ή πιεκκειήο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ
παξάπησκα, πνπ δηψθεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ.
θαη δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ειέγρνπ ησλ ππεπζχλσλ
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θαη ελδερφκελνπ θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπο ησλ δεκηψλ, πνπ ππέζηε ην Γεκφζην
απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
3. Οη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη
ζηηο αληίζηνηρεο ππνζέζεηο ησλ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ ε λνκηθή ηνπο ππεξεζία δηεμάγεηαη
απφ ην Ν..Κ. ή απφ κέιε ηνπ.
4. Κάζε ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ Ν..Κ. ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλειιηπψο
αηνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππνζέζεσλ, πνπ αλαηίζεληαη θάζε δηθαζηηθφ έηνο, ζηελ
νπνία θαηαρσξνχληαη ηδίσο ην κέινο ηνπ ΝΚ ζην νπνίν ρξεψζεθε ε ππφζεζε, ν
αξηζκφο εληνιήο ηνπ Ν..Κ., ν αξηζκφο θαθέινπ θαη πξσηνθφιινπ ηνπ ρεκαηηζκνχ
ή ηνπ Γξαθείνπ φπνπ ππεξεηεί, ε εκεξνκελία αλάζεζεο, ε θαηεγνξία ηεο ππφζεζεο
(εξψηεκα δηθαζηηθή -εμψδηθε), ην είδνο ηεο δηαθνξάο θαη θάζε γη` απηή παξαπέξα
ζηάδην ελέξγεηαο. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., κπνξεί λα θαζηεξψλεηαη
εληαίν έληππν γηα ηηο πην πάλσ θαηαζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ
ηνπ Ν..Κ.. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ελεκεξψλνληαη κε επηκέιεηα ησλ κειψλ ζηα νπνία
αθνξνχλ θαη ππνγξάθνληαη απφ απηά θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ θαη
απνζηέιινληαη
ζηε ιήμε θάζε δηθαζηηθνχ έηνπο ζηελ Σκήκα Δπηζεψξεζεο
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο, θαη ζηνλ Πξφεδξν νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ
απηφλ.
5. Κάζε κέινο, ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζήο ηνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε
άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα απφ εθείλε, ζηελ νπνία ππεξεηεί, ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπ, θαη αλ δελ έρεη νξηζζεί αληηθαηαζηάηεο, ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ
Γξαθείνπ. Οη θάθεινη ζπλνδεχνληαη απφ θαηάζηαζε θαηαγξαθήο ηνπο, ε νπνία
πεξηέρεη, εθηφο ησλ άιισλ θαη κλεία ηνπ δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ, ζην νπνίν
βξίζθνληαη θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ γίλεη, κέρξη ηφηε ζε απηνχο. Η
θαηάζηαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξαδίδνληα, ηνλ παξαιακβάλνληα θαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν θαη θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ νηθείνπ ρεκαηηζκνχ ή Γξαθείνπ.
Αληίγξαθν απηήο, ζεσξεκέλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν, απνζηέιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν
γηα ελεκέξσζή ηνπ . Οη πην πάλσ ξπζκίζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηα κέιε πνπ
ππεξεηνχλ θαη κεηαθηλνχληαη ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Αζήλαο, γηα ηηο ππνζέζεηο
πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί κε πξνζσπηθή ρξέσζε.»
13. Σν άξζξν 23 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 23
Οηθνλνκηθά ζέκαηα
Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (αγνξάο βηβιίσλ,
γξαθηθήο χιεο, ζέξκαλζεο, θαζαξηφηεηαο θιπ.), ησλ Γξαθείσλ Ννκηθνχ πκβνχινπ,
βαξχλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ, ηεο δε Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο θαη ησλ ινηπψλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ Ν..Κ. βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν..Κ.. Οη ίδηεο δαπάλεο ησλ Γξαθείσλ Ννκηθψλ πκβνχισλ
θαη Γηθαζηηθψλ Γξαθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή
Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ν..Κ., πνπ δηαηίζεηαη γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο
απηψλ.
Σα Τπνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο, νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη
γεληθά φινη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκηθνχ
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πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζ’απηέο ην αλαγθαίν δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ.»
1.

Άξζξν 35
Οη παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«2. Οη δηθεγφξνη ηνπ Γεκνζίνπ νξίδνληαη γηα κία δηεηία κε έλαλ αλαπιεξσηή, κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε γλψκε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεσξήζεσο
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνινγήζεσο, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή
θνηλή εηζήγεζε ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.)
θαη ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (Κ.Τ.Γ.). Πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο
δηεηίαο, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν,
φηαλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. Αλαλέσζε ηεο εληνιήο ζηνλ ίδην δηθεγφξν
επηηξέπεηαη πάληνηε, αλ εθπιήξσζε κε επάξθεηα ηα θαζήθνληά ηνπ. Η
αληηθαηάζηαζε ή ε κε αλαλέσζε ηεο εληνιήο δελ δεκηνπξγεί ππέξ ηνπ δηθεγφξνπ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε, πιελ ηεο αμίσζεο γηα θαηαβνιή ηεο
νθεηιφκελεο θαηά ηελ παξ. 5 ακνηβήο γηα ηηο, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο, ελέξγεηέο ηνπ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί.»
« 7. Η ακνηβή θαη ηα έμνδα ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ εθθαζαξίδνληαη, απφ
ηελ θαηά ην άξζξν 16 Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο
κε επηκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο εθθαζάξηζεο ακνηβψλ απηήο, ην νπνίν θαη κεξηκλά γηα ηε
ζχληαμε ηεο νηθείαο εθθαζαξηζηηθήο πξάμεο, ηελ ππνγξαθή ηεο απφ ηνλ Πξφεδξν
θαη ηελ εθηέιεζή ηεο.»

2.

Σν άξζξν 26 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Αζθνχκελνη δηθεγφξνη
Η πξαθηηθή άζθεζε αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ κπνξεί λα γίλεη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία, ζε Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ή ζε
Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Ν..Κ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο. Η δηάζεζε ησλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ ζηηο ππεξεζηαθέο
κνλάδεο ηνπ Ν..Κ. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ., ν νπνίνο ρνξεγεί
θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ άζθεζή ηνπο. ηνπο αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο
θαηαβάιινληαη πάγηα κεληαία έμνδα θίλεζεο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.»

3.

Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« 2.Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Λεηηνπξγψλ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο νξίδεηαη σο εμήο: α) Σσλ Αληηπξνέδξσλ ζπλνιηθά ζε νθηψ
(8), β) ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ζπλνιηθά ζε πελήληα έμη (56), γ) ησλ Παξέδξσλ
ζπλνιηθά ζε εθαηφλ εηθνζηνθηψ (128) θαη δ) ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ
ζπλνιηθά ζε δηαθφζηεο ηξηάληα επηά (237).

4.

Η πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4.
Ωο κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ν..Κ. δηνξίδνληαη, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, φζνη
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 27ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηή
δηθεγνξία ή είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα έηνο
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δηθεγνξίαο, ή είλαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 40 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο».
5.

Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σν
κέινο ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ νθείιεη πίζηε θαη αθνζίσζε ζηελ παηξίδα θαη ζηε
δεκνθξαηία. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππφθεηηαη ζην χληαγκα θαη
ζηνπο λφκνπο, απνιαχεη πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δελ επζχλεηαη,
δελ δηψθεηαη θαη δελ εμεηάδεηαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζε ή πξάμε πνπ εθηέιεζε
θαηά ηελ λφκηκε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.»

6.

Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«4. Όπνπ ζε δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη ζε ππνπξγεία ε
ζπγθξφηεζε λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ ή άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε
λνκνπαξαζθεπαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζε απηέο, γηα ηε
λφκηκε ζπγθξφηεζή ηνπο, θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Ν..Κ. ζην αληίζηνηρν
ππνπξγείν κε αλαπιεξσηή άιιν Ννκηθφ χκβνπιν ή Πάξεδξν, πνπ ππεξεηεί ζηελ
Τπεξεζία Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Ν..Κ. χζηεξα απφ εξψηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
5. Σα κέιε ηνπ Ν..Κ., πνπ κεηέρνπλ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο, ζε ζπκβνχιηα
ή επηηξνπέο ή άιια ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, πξνεγνχληαη απφ ηνπο
ινηπνχο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, εθηφο απφ ηνπο
Τπνπξγνχο, Τθππνπξγνχο, Γεληθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ θαη Γεληθνχο
Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ.»

7.

Απφ ην άξζξν 40 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. απαιείθεηαη ε ιέμε «ππνρξεσηηθά».
Άξζξν 36
Ρύζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ θαη δηαδηθαζίαο πξναγσγώλ ηνπ Ν..Κ.

1.

Η πεξίπησζε ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«ε.) α) Η πξναγσγή ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ
ελεξγείηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο
Βνπιήο θαη εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, επηιέγεη ηνλ πξναγφκελν κεηαμχ
εθείλσλ πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα. Η γλψκε ηεο δηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ
δεηείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ Τπνπξγφ θαη δελ ηνλ δεζκεχεη θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο
εηζήγεζήο ηνπ πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
β) Πξηλ δεηεζεί ε γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε εηζήγεζε ηνπ σο άλσ Τπνπξγνχ πξνεπηιέγεη έμη απφ ηνπο
Λεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα
θαηά πεξίπησζε.
ηε ζπλέρεηα, ν ίδηνο Τπνπξγφο απεπζχλεηαη ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ
ηεο Βνπιήο, ε νπνία κεηά απφ αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ, κε επηδίσμε νκνθσλίαο ή
πάλησο κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ κειψλ ηεο,
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εθθξάδεη γλψκε πξνηείλνληαο ηξεηο ιεηηνπξγνχο ηνπ Ν..Κ. κεηαμχ ησλ έμη
πξνεπηιεγέλησλ θαηά πεξίπησζε.
γ ) Η δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη θαη γηα
ηηο πξναγσγέο ζηηο ζέζεηο ησλ Αληηπξνέδξσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
Πξηλ δεηεζεί ε γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ σο άλσ Τπνπξγνχ πξνεπηιέγεη
φηαλ ε πξνο πιήξσζε ζέζε είλαη κία έμη απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα. Γηα θάζε κία επηπιένλ
ζέζε, ν αξηζκφο ησλ πξνεπηιεγνκέλσλ απμάλεηαη θαηά 2.
ηε ζπλέρεηα, ν Τπνπξγφο απεπζχλεηαη ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο
Βνπιήο, ε νπνία κεηά απφ αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ, εθθξάδεη κε επηδίσμε
νκνθσλίαο ή πάλησο κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ
κειψλ ηεο, γλψκε πξνηείλνληαο αξηζκφ ιεηηνπξγψλ ηνπ Ν..Κ. ίζνλ κπξνο ην ήκηζπ
ησλ πξνεπηιεγέλησλ
δ) Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα κείλνπλ θελέο ζηηο 30
Ινπλίνπ θάζε έηνπο ν σο άλσ Τπνπξγφο θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ην αξγφηεξν
σο ην ηέινο Απξηιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θελσζεί θάπνηα
απφ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηθαζηηθνχ έηνπο ε δηαδηθαζία
θηλείηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο θαη ε πξναγσγή ηνπ
ιεηηνπξγνχ ηνπ ΝΚ αλαηξέρεη ζηε ιήμε ηεο δίκελεο απηήο πξνζεζκίαο
ε) Η γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο παξέρεηαη κέζα ζε
δχν κήλεο απφ ηφηε πνπ δεηήζεθε θαη αθνξά πάληνηε αξηζκφ ιεηηνπξγψλ ηνπ ΝΚ
πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.
Η δηαδηθαζία γηα ηελ πξναγσγή ιεηηνπξγνχ ηνπ ΝΚ κπνξεί λα ζπλερηζηεί
θαη ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλψκε, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν παξέιζεη άπξαθηε ε
δίκελε πξνζεζκία.
Η γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ κπνξεί λα παξαιεηθζεί, αλ δελ είλαη
δπλαηή ε ζχγθιεζή ηεο ιφγσ δηάιπζεο ηεο Βνπιήο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
λφκηκν ιφγν.»

2.

ηελ πεξ. β) ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Οξγαληζκνχ ΝΚ πξνζηίζεηαη εδάθην σο
εμήο:
«Καη’ εμαίξεζε ζην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην κεηέρνπλ θαη έλαο Πάξεδξνο θαη έλαο
Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο Α΄ ηάμεσο κεηά απφ θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ φηαλ εμεηάδνληαη ζέκαηα κεηαζέζεσλ – απνζπάζεσλ
κειψλ ησλ αληίζηνηρσλ βαζκψλ.»

3.

Μεηά ην άξζξν 56 ηνπ Οξγαληζκνχ Ν..Κ. πξνζηίζεηαη άξζξν 56α σο εμήο
« Άξζξν 56α
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Καηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, δχλαηαη λα απνζπψληαη ζε
νξγαληθή κνλάδα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ
αίηεκα ηνπ Πξνέδξνπ, απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία ή δεκφζηα επηρείξεζε ή
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ δεκφζην ή
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά ή απφ επηρεηξήζεηο θνηλήο
σθέιεηαο, ππάιιεινη κε εηδηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, σο ηερληθνί
ζχκβνπινη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε
νηαζδήπνηε θχζεσο ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ρεηξίδνληαη κέιε ηνπ Ν..Κ.. Ο ρξφλνο ηεο
απφζπαζεο νξίδεηαη ζε δχν έηε θαη κπνξεί λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα κέρξη δχν
επηπιένλ έηε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο απφζπαζεο ινγίδεηαη γηα θάζε
ζπλέπεηα σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία
απνζπάζζεθε ν ππάιιεινο. Η κηζζνδνζία φζσλ απνζπψληαη, ηα επηδφκαηα, νη
πάζεο θχζεσο αζθαιηζηηθέο ή εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ή άιιεο εηδηθέο παξνρέο πνπ
ιακβάλνπλ βαξχλνπλ ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο απνζπάζζεθαλ. Οη
απνζπψκελνη ιακβάλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη
απφ ηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη εθείλσλ πνπ θαηαβάιινληαη
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ν..Κ. ε νπνία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν..Κ.»
4.

Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 8, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ. 13 Ν.3790/2009 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 5 πεξ. ζη΄ ηνπ άξζξνπ 244 Ν.3852/2010 θαηαξγνχληαη.

5.

Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ. 13 Ν.3790/2009 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «»

6.

Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 238/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 18
Τπνςήθηνη
ην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην
εηθνζηφ έβδνκν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηή δηθεγνξία ή
είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα έηνο
δηθεγνξίαο, ή είλαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηεζζαξαθνζηφ
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπίζεο ηππηθφ πξνζφλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ε
άξηζηε γλψζε ηεο
αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο, ε νπνία
απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ/ηνο 50/2001 (Α39) "Πξνζφληα
Γηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα".»

7.

Η παξ. 11 ηνπ άξζξνπ. 13 Ν.3790/2009 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «»

8.

Η δηάηαμε ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2579/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« 15. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε, απνζπαζκέλσλ ή κε ζην Ν..Κ.,
ππαιιήισλ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α., ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο,
θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο.
Η κεηάηαμε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε
ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ν..Κ., ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ αληίζηνηρνπ ησλ πξνζφλησλ
ηνπ κεηαηαζζφκελνπ.»

48

9.

ην άξζξν 25 παξ. 1 εδ. β Ν.2717/1999 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο) ε
πεξίπησζε β) αλαξηζκείηαη ζε πεξίπησζε γ) θαη πξνζηίζεηαη πεξίπησζε β) σο εμήο:
« β) ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη ζε ππνζέζεηο επί πξνζθπγψλ νπζίαο, πνπ
αθνξνχλ αθχξσζε επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, απφ ηελ αξρή, πνπ εμέδσζε
ην πξνζβαιιφκελν πξφζηηκν. Σν αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
χςνο ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ.»

10. ην ηέινο ηεο παξ 2 ηεο κε αξ. 50(1) ΦΔΚ Β 97/30.01.2003 Απφθαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ
ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πεξί ηνπ Σξφπνπ,
πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Σξηκειψλ
Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 ηνπ Ν. 3086/2002 "Οξγαληζκφο Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θαηάζηαζε ησλ Λεηηνπξγψλ θαη ησλ Τπαιιήισλ ηνπ,
πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:
« Γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί πξαθηηθφ γλσκνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 παξ. 3 πεξ. α) ππνπ. δδ), δελ απαηηείηαη αλαιπηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ
λνκηθνχ δεηήκαηνο, ζην νπνίν αθνξά ε γλσκνδφηεζε ζε θάζε εηζήγεζε ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο ή Σκήκαηνο, αιιά αξθεί αλαθνξά ζηελ πξνζαξηεκέλε ζην πξαθηηθφ
ηεο Οινκέιεηαο εηζήγεζε.»
11. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1649/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 18 Ν. 1868/1989 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η επηινγή γίλεηαη απφ πεληακειή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ: α) ηέζζεξεηο
δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ
δηθεγνξηθή
ππεξεζία, πνπ νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ
ζπιιφγνπ,
β) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ν δηθεγφξνο κε ηε κεγαιχηεξε δηθεγνξηθή ππεξεζία,
θαζήθνληα δε γξακκαηέα απηήο αζθεί ππάιιεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη δηθεγφξνη κέιε ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ
ηφπνπ, φπνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο.»
Άξζξν 37
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
1.

Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ θπξίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζε ζπκβνχιηα ή επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη ή
ζε έξγα πνπ αλαηίζεληαη κε δήισζε βνχιεζεο ηδηψηε, ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ,
θαηαξγνχληαη.

2.

Η πεξ. α ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2643/1998: «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε
πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θιπ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Δλαλ αλψηεξν δηνηθεηηθφ ππάιιειν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, σο Πξφεδξν.»

3.

α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 1943/1991 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 Ν.2960/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«13. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο Δηδηθή Δπηηξνπή Δθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, γηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ, απνηεινχκελε απφ ζπκβνχινπο ή παξέδξνπο ηνπ
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Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.»
β) Σν πέκπην εδάθην ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 1943/1991 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 Ν2960/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«πληζηάηαη ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο Δηδηθή Δπηηξνπή εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, γηα ζέκαηα ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα, απνηεινχκελε απφ ζπκβνχινπο ή
παξέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή εθέηεο δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη
ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο απηήο.»
4.

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2734/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η αλσηέξσ άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν δήκαξρν ή πξφεδξν θνηλφηεηαο,
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε επηηξνπήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
λνκάξρε θαη απνηειείηαη απφ δηθεγφξν ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ φπνπ
βξίζθεηαη ην αθίλεην κε πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθή ππεξεζία, σο πξφεδξν, ην
δηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Τγηεηλήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, σο εηζεγεηή, ην
δηεπζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο ή ηνπο λφκηκνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη απφ έλα λνκαξρηαθφ θαη έλα δεκνηηθφ ή
θνηλνηηθφ, θαηά πεξίπησζε, ζχκβνπιν, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
απφ ην αληίζηνηρν λνκαξρηαθφ, δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην.»

5.

Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ
είλαη αληίζεηε ή πνπ ξπζκίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ην
λφκν απηφλ.
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