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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Μισθολόγιο Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι
και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορι-
σµένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και οι µετα-
κλητοί υπάλληλοι και οι σύµβουλοι και οι συνεργάτες
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά το άρθρο 24 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94).

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ο Διοι-
κητής της Α.Α.Δ.Ε., ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο εµπειρο-
γνώµονας του Συµβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 2 
Ορισµός αποδοχών

Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων αποτε-
λούνται από τον βασικό µισθό του άρθρου 7, τα επιδόµα-
τα και τις παροχές των άρθρων 8, 9 και 10, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, την ειδική αµοιβή
του άρθρου 11, καθώς και την προσωπική διαφορά του
άρθρου 12.

Άρθρο 3 
Μισθολογική κατάταξη 

1. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
α. Σε µισθολογικά κλιµάκια βασικού µισθού, σύµφωνα

µε την κατηγορία εκπαίδευσης των υπαλλήλων και την
προϋπηρεσία τους σε φορείς του Δηµοσίου.
β. Σε Βαθµούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.), σύµφωνα µε

τη Θέση Εργασίας (Θ.Ε.) των υπαλλήλων του άρθρου 11.
2. Η ανωτέρω κατάταξη των υπαλλήλων σε µισθολογι-

κά κλιµάκια και βαθµούς θέσης εργασίας δεν επηρεάζε-
ται από τον κλάδο, στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Άρθρο 4 
Κατάταξη των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια 

βασικού µισθού

1. Τα Μισθολογικά Κλιµάκια βασικού µισθού (Μ.Κ.) των
υπαλλήλων των κατηγοριών:
α) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε πτυχίο ή

δίπλωµα πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών
αλλοδαπής, 
β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δί-

πλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.)
της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
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γ) Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), και
δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ορίζονται ως ε-

ξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγο-

ριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλή-
λους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των
κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά µε εισα-
γωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των
κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και κα-
ταληκτικό το Μ.Κ. 13.
Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη Δ.Ε.

κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον
απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εµπειρίας,
εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας.

2. α. Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί
µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανή-
κουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος κατά έξι
(6) Μ.Κ..
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της περ. α΄ πραγµατοποιείται

µόνο όταν το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης
του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της
θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης ερ-
γασίας από τον οργανισµό της υπηρεσίας. Για τη συν-
δροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρ-
µόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι
ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που
απορρίπτουν τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων ε-
ξετάζονται από την ειδική τριµελή επιτροπή της περ. β
της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η
νέα κατάταξη και τα οικονοµικά αποτελέσµατά της ισχύ-
ουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τους υ-
παλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται ή διορίζονται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την
1η.3.2017 και µετά και οι οποίοι κατείχαν συναφή µετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πριν την ηµεροµηνία της
µετάταξης ή του διορισµού τους στην Αρχή, τα οικονοµι-
κά αποτελέσµατα της αναγνώρισης της συνάφειας ισχύ-
ουν από την ηµεροµηνία της µετάταξης ή του διορισµού
τους.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκη-

σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εξελίσσονται στα
Μ.Κ. της κατηγορίας όπου ανήκουν µε εισαγωγικό το
Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν µε άρι-
στα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθο-
λογική τους εξέλιξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων

των περ. α΄ και γ΄, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ.
που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

3. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και ο Διευθυ-
ντής του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθ’ όλη
τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο κατα-
ληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας Π.Ε..

4. Οι σύµβουλοι, οι συνεργάτες του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι µετακλητοί υπάλληλοι, κατά το
άρθρο 24 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), κατατάσσονται ως ε-

ξής: (α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο
Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β) οι απόφοιτοι της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο
Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11
της Δ.Ε. κατηγορίας.

5. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πά-
γιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στις οργανικές µο-
νάδες της Α.Α.Δ.Ε., κατατάσσονται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε.

κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατη-

γορίας, και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε.

κατηγορίας.
Για τους ανωτέρω δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 5.
6. Ο διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρε-

σία µε το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγο-
ρίας στην οποία ανήκει ή στο µισθολογικό κλιµάκιο, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 5 
Ωρίµανση µισθολογικών κλιµακίων βασικού µισθού

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων
των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο βασικού µισθού του άρθρου 4, απαιτείται υπη-
ρεσία, ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υποχρεωτι-

κής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης (Δ.Ε.) υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε µισθολογικό
κλιµάκιο βασικού µισθού.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε.) υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµά-
κιο βασικού µισθού.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το
κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο, α-
παιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος
υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.

3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε
πράξη του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου.

4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέ-
λιξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του άρ-
θρου 4, λαµβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φο-
ρείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), κα-
θώς και στους θεσµούς και τα όργανα της Ε.Ε., µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου ή ορισµένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχο-
νται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται στη
µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από
το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργα-
σίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλη-
σης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για
τον υπολογισµό της αναγνωριζόµενης κατά τα προανα-
φερθέντα υπηρεσίας, το έτος λογίζεται για τριακόσιες
(300) ηµέρες, ο µήνας για είκοσι πέντε (25) ηµέρες και η
εβδοµάδα για έξι (6) ηµέρες εργασίας. 
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β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των
προϋπηρεσιών της περ. α), είναι να µην έχουν χρησιµο-
ποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής πα-
ροχής ή για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώµα-
τος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατο-

ποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλ-
λου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για
τους υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται ή διορίζονται
στην Α.Α.Δ.Ε., από την 1η.3.2017 και µετά, και οι οποίοι
είχαν προϋπηρεσία σε φορείς της περ. α) της παρ. 4,
πριν την ηµεροµηνία της µετάταξης ή του διορισµού
τους στην Α.Α.Δ.Ε., τα οικονοµικά αποτελέσµατα της α-
ναγνώρισης της προϋπηρεσίας ισχύουν από την ηµερο-
µηνία της µετάταξης ή του διορισµού τους.

Άρθρο 6 
Προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη

1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύµφω-
να µε τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων
διατάξεις, βαθµολογούνται σε τρεις (3) συναπτές ετή-
σιες αξιολογικές περιόδους µε βαθµολογία ίση ή ανώτε-
ρη του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%), δύνανται να ε-
ξελίσσονται ταχύτερα στη µισθολογική κλίµακα της κα-
τηγορίας τους, λαµβάνοντας ένα (1) επιπλέον µισθολο-
γικό κλιµάκιο βασικού µισθού.

2. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος, κατά τη διαδικα-
σία αξιολόγησης, βαθµολογείται ως ανεπαρκής για την
υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασµού του µε
επιπλέον κίνητρα επιµόρφωσης ή άλλων δράσεων βελ-
τίωσης της απόδοσής τους. Σε όλως εξαιρετικές περι-
πτώσεις, µετά από τρεις (3) ετήσιες συναπτές αξιολογή-
σεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόµατη µισθολογική
του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει µέγιστη διάρκεια
έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής είναι
πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη και υπόκειται σε έν-
σταση που εξετάζεται από τα υπηρεσιακά συµβούλια της
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 

Άρθρο 7 
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μισθολογικού Κλιµα-
κίου (Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (Υ.Ε.) ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατη-

γορίας αυτής διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως
προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό των επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ
µε τον συντελεστή 0,0551.
Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέ-

στερο ευρώ.
2. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Τ.Ε.) και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
προσδιορίζονται µε βάση το ποσό των επτακοσίων ογδό-
ντα (780) ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω
συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ:

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως ά-
νω κατηγοριών διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέ-
σως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από
τον πολλαπλασιασµό του ποσού των επτακοσίων ογδό-
ντα (780) ευρώ µε τους ως άνω συντελεστές και στη συ-
νέχεια µε τον συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία,
0,0530 για την Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κα-
τηγορία.

Άρθρο 8 
Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται
µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογε-
νειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή µε τέκνα µε αναπη-

ρία ποσοστού τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
που τα καθιστά ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού ε-
παγγέλµατος, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ
για ένα (1) τέκνο, σε εβδοµήντα (70) ευρώ για δύο (2) τέ-
κνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ για τρία (3) τέκνα, σε ε-
κατόν εβδοµήντα (170) ευρώ για τέσσερα (4) τέκνα, µε
προσαύξηση εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέ-
κνο.
Η παροχή του προηγούµενου εδαφίου δεν χορηγείται

σε υπάλληλο µε τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήµατα,
είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος, είτε
από άλλη πηγή και υποβάλλουν δική τους φορολογική
δήλωση, στην οποία το δηλωθέν εισόδηµα υπερβαίνει το
ύψος του αφορολόγητου ορίου. Σε αυτήν την περίπτωση
η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οι-
κονοµικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση
του ως άνω ορίου. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγεί-
ται για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή α-
ναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαί-
νουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας ή το δέκατο ένα-
το έτος, εφόσον φοιτούν στη µέση εκπαίδευση.

2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φο-
ρέα µεταλυκειακής εκπαίδευσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής, η
παροχή δίδεται µόνο, κατά τη διάρκεια του ελάχιστου α-
ριθµού, για την απονοµή των τίτλων σπουδών, εξαµή-
νων, που προβλέπεται από τον οργανισµό του κάθε φο-
ρέα εκπαίδευσης και σε καµία περίπτωση πέρα από τη
συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας
τους.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης
των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννη-
σης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους
γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπου-
δαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
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Άρθρο 9 
Επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών 

1. Το επίδοµα των αποµακρυσµένων - παραµεθορίων
περιοχών όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εξακολουθεί να καταβάλλεται
στους δικαιούχους στο ίδιο ύψος και µε τις ίδιες προϋπο-
θέσεις.

2. Η χορήγηση του επιδόµατος της παρ. 1 συνδέεται
µε την πραγµατική άσκηση καθηκόντων στις υπηρεσίες
των περιοχών αυτών. Ειδικότερα, η προσαύξηση, σύµ-
φωνα µε την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 25, χορηγείται υπό την προϋπόθεση της υποχρεω-
τικής παραµονής στην ίδια υπηρεσία για χρονικό διάστη-
µα τουλάχιστον δύο (2) ετών και όχι περισσότερο από έ-
ξι (6) έτη, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξε-
ων, οι οποίες προβλέπουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
υποχρεωτικής παραµονής στην ίδια υπηρεσία. Σε περί-
πτωση παραµονής για διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ε-
τών, τα ποσά που χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε την ίδια ως
άνω απόφαση, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβλη-
θέντα. 

Άρθρο 10 
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
ανωτέρω διάταξης.

2. Η χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος συνδέεται µε
την πραγµατική άσκηση καθηκόντων.

Άρθρο 11 
Ειδική αµοιβή και Βαθµός Θέσης Εργασίας

1. Στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που υπάγονται στον παρόντα,
χορηγείται ειδική αµοιβή, πλέον του βασικού µισθού του
άρθρου 7 και των επιδοµάτων του παρόντος, η οποία
συνδέεται µε την αξιολόγηση της Θέσης Εργασίας
(Θ.Ε.) που κατέχουν και την κατάταξη αυτής σε Βαθµό
Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) της παρ. 4. Προϋποθέσεις για
τη χορήγηση είναι αφενός η κατάρτιση ειδικού συστήµα-
τος βαθµολογικής κατάταξης των Θ.Ε. της Α.Α.Δ.Ε., ο
καθορισµός των βαθµών του συστήµατος αυτού, η περι-
γραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των Θ.Ε. και αφετέρου
η κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθµούς των Θ.Ε., κα-
τά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 28
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), περί Συστήµατος Βαθµολογι-
κής Κατάταξης. 

2. Ο δόκιµος υπάλληλος λαµβάνει το εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της ειδικής αµοιβής κατά το πρώτο έ-
τος υπηρεσίας και το ενενήντα τοις εκατό (90%) κατά το
δεύτερο έτος. Μετά τη µονιµοποίησή του ο υπάλληλος
λαµβάνει το σύνολο της ειδικής αµοιβής της παρ. 4. 

3. Οι υπηρετούντες στο Γραφείο του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι κατατάσσονται στους βαθµούς ένα
(1) έως έξι (6) της παρ. 4, λαµβάνουν το εξήντα τοις εκα-
τό (60%) της ειδικής αµοιβής της παρ. 4.

4. Το αναφερόµενο στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 28 του ν. 4389/2016 (Α΄94) Σύστηµα Βαθµολογικής
Κατάταξης, διαρθρώνεται σε Β.Θ.Ε.. Για την εφαρµογή
του παρόντος, οι Β.Θ.Ε. ορίζονται σε δεκατρείς (13). Η
ειδική αµοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. διαµορφώνεται
ως εξής:

5. Η ειδική αµοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. κατα-
βάλλεται στον υπάλληλο µε την προϋπόθεση της συµµε-
τοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύµφω-
να µε τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νο-
µοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση
µη συµµετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγη-
σης, καταβάλλονται στον υπάλληλο, από τον µήνα που
ακολουθεί τον µήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιο-
λόγησης, στην οποία δεν συµµετείχε ο υπάλληλος, και
µέχρι και τον µήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ε-
πόµενης ετήσιας αξιολόγησης, οι αποδοχές των άρθρων
7, 8, 9 και 10 του παρόντος και του άρθρου 16 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176) υπό τις προϋποθέσεις χορήγησής
τους, καθώς και η προσωπική διαφορά του άρθρου 12 υ-
πό τις προϋποθέσεις χορήγησής της. 

Άρθρο 12 
Ελάχιστα όρια αποδοχών

1. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις του παρόντος
προκύψουν, κατά την αρχική κατάταξη ή κατόπιν µετακί-
νησης του υπαλλήλου σε νέα Θέση Εργασίας (Θ.Ε.) ή σε
υπηρεσίες εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµη-
λότερες από αυτές που δικαιούταν, πριν την ισχύ του πα-
ρόντος, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική, προ-
κειµένου, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, ο υπάλληλος να
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µη λάβει συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες α-
πό αυτές που δικαιούταν πριν την ισχύ του παρόντος. Για
τους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι αποσπασµένοι σε άλλους φορείς, ως µη-
νιαίες αποδοχές λογίζονται αυτές που λαµβάνουν στην
οργανική τους θέση στην Α.Α.Δ.Ε., πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

2. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς της
παρ. 1 κατά την αρχική κατάταξη δεν λαµβάνονται υπό-
ψη η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα παραµεθορίου, το
επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αµοι-
βή του άρθρου 11 σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

3. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς της
παρ. 1 σε µετακινήσεις για οποιαδήποτε αιτία σε νέα χα-
µηλότερη Θ.Ε. δεν λαµβάνονται υπόψη το επίδοµα θέ-
σης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η
οικογενειακή παροχή, το επίδοµα παραµεθορίου, το επί-
δοµα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αµοιβή
του άρθρου 11 σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Σε περίπτωση µετακίνησης, απόσπασης, µετάθεσης
ή µετάταξης υπαλλήλου από άλλον φορέα προς την
Α.Α.Δ.Ε., ο υπάλληλος λαµβάνει αποδοχές µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που προκύψουν
συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές
που δικαιούνταν ο υπάλληλος πριν τη µετακίνησή του, η
διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισµό
της νέας προσωπικής διαφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη
το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015, η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα παρα-
µεθορίου, το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η
ειδική αµοιβή του άρθρου 11 σε ποσοστό είκοσι τοις εκα-
τό (20%).

5. Η προσωπική διαφορά του παρόντος συµψηφίζεται
µε οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του
υπαλλήλου, πλην της χορήγησης της οικογενειακής πα-
ροχής, του επιδόµατος παραµεθορίου και του επιδόµα-
τος ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση διαµόρφωσης
του ύψους των αποδοχών κάτω του ορίου της παρ. 1, η
προσωπική διαφορά προσαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρο 13 
Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του

υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση για εργασία
προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

1. Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.
α. Η καθιέρωση µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέ-
πεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η ανακατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού

για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες είναι
δυνατή µε βάση τον ν. 4270/2014, το π.δ. 54/2018
(Α΄  103) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφά-
σεις του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάµηνο, χωρίς να υ-
πάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο (2) ε-
ξαµήνων µέσα στο έτος, ως εξής:

(βα) Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.

(ββ) Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν
του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργα-
σίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται στο πλαί-
σιο των εγκεκριµένων σχετικών πιστώσεων σύµφωνα µε
την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 µέχρι
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και µέχρι ενε-
νήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες η-
µέρες ανά υπάλληλο.
γ. Η ωριαία αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας των υ-

παλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε την παρού-
σα ορίζεται ως εξής:

(γα) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.

(γβ) Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέ-
ρου, είναι ίδια µε αυτή που παρέχεται για υπερωριακή
εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι την 22η ώρα,
προσαυξηµένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

(γγ) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που πα-
ρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

(γδ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες:

(i) Από την 6η πρωϊνή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ω-
ροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

(ii) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ω-
ροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%).
Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκο-

στό (1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµα-
κίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται µε βάση το µισθολο-

γικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας, σε συ-
νάρτηση µε τα τυπικά προσόντα.

2. Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υ-
ποχρεωτικού ωραρίου.
α. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση

κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής ε-
βδοµαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρε-
σίες που λειτουργούν, είτε όλες τις ηµέρες του µήνα, εί-
τε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, µε τη διαδικα-
σία και τις προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 1 σύµφω-
να µε την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 25. 
β. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχο-

λούνται σύµφωνα µε την περ. α΄ ορίζεται ως εξής:
(βα) για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε

το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου,
(ββ) για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του ωροµισθίου.

Άρθρο 14 
Αµοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών

1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα, όπως επιτροπές και οµάδες εργα-
σίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), πλην των αναφερόµενων στην παρ. 2 τα ο-
ποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
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ξεις ή συστήνονται και συγκροτούνται µε διοικητικές
πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου ερ-
γασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση και δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση
στα µέλη τους. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

2. Στα µέλη των συλλογικών οργάνων τα οποία συ-
γκροτούνται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στο
πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που κρίνονται
ως µείζονος σηµασίας για την επίτευξη των στρατηγι-
κών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και της κα-
λύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα, καθώς και των έργων και δράσεων στο πλαίσιο
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας («Recovery
and Resilience Facility»), δύναται, κατόπιν εισήγησης της
αρµόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και θετικής γνώµης
του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύ-
παρξης των απαραίτητων πιστώσεων, να καταβάλλεται
αποζηµίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα
(50) ευρώ, ανά συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η υ-
ποβολή του παραδοτέου έργου του αµειβόµενου συλλο-
γικού οργάνου πραγµατοποιείται εντός των τεθεισών
στην απόφαση συγκρότησης προθεσµιών και εφόσον το
συλλογικό όργανο λειτουργεί εκτός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υ-
περωριακή απασχόληση.
Οι αµειβόµενες συνεδριάσεις δεν µπορούν να υπερ-

βαίνουν τις τέσσερις (4) τον µήνα και για χρονικό διά-
στηµα έως τεσσάρων (4) µηνών. Η διάρκεια των ανωτέ-
ρω συλλογικών οργάνων δύναται να παρατείνεται για
διάστηµα έως δύο (2) επιπλέον µηνών µε απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και θετικής γνώµης του Γενικού
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των α-
παραίτητων πιστώσεων. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή
σε πλέον των δύο (2) αµειβόµενων συλλογικών οργάνων
κατ’ έτος.

3. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των υπαλλή-
λων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των
συνολικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέ-
σης. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών υπολογίζεται
κατά τον µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης εργα-
σίας.

Άρθρο 15 
Βραβείο Επίτευξης Στόχων

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρ. 4 του άρ-
θρου 23 και της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), η καταβολή των βραβείων και της επιπλέον α-
µοιβής, αντίστοιχα, στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), (εφεξής «Βραβείο
Επίτευξης Στόχων»), γίνεται υπό τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον ο βαθµός επίτευξης
των τεθέντων στόχων των οργανικών µονάδων ή των υ-
παλλήλων, αντίστοιχα, είναι ίσος ή µεγαλύτερος συνολι-
κά του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) ή συνιστά λόγο
ειδικής βράβευσης σύµφωνα µε αποφάσεις του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016.

2. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υ-
πάλληλο µε την προϋπόθεση της συµµετοχής του στη
διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις σχετι-
κές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις. 

3. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλ-
λεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε
βαθµό ευθύνης ως εξής:
α. Στον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ ανώτα-

το όριο, η ειδική αµοιβή του Βαθµού Θέσης Εργασίας
(Β.Θ.Ε.) του, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,90
σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε
τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά τοις εκατό (97%),
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,93 σε περίπτωση
επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ τοις εκατό (98%)
έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και πολλαπλασια-
ζόµενη µε συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση υ-
πέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό
(100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό
(110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνε-
ται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για κάθε µια (1) πο-
σοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
β. Στον Προϊστάµενο Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η

ειδική αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη µε συ-
ντελεστή 0,86 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενε-
νήντα πέντε τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά τοις ε-
κατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,89 σε
περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ τοις ε-
κατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,95 σε περίπτωση
επίτευξης στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περί-
πτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του εκατό
τοις εκατό (100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα
τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευ-
ξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για κάθε
µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
γ. Στον Προϊστάµενο Υποδιεύθυνσης κατ’ ανώτατο ό-

ριο η ειδική αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη
µε συντελεστή 0,84 σε περίπτωση επίτευξης στόχων α-
πό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά
τοις εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή
0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα ο-
χτώ τοις εκατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό
(99%) και πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,93 σε
περίπτωση επίτευξης στόχων στο εκατό τοις εκατό
(100%). Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέ-
ραν του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το ποσοστό
του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της
πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία
µονάδα για κάθε µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης
της στοχοθεσίας.
δ. Στον Προϊστάµενο Τµήµατος κατ’ ανώτατο όριο η ει-

δική αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη µε συ-
ντελεστή 0,82 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενε-
νήντα πέντε τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά τοις ε-
κατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,85 σε
περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ τοις ε-
κατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,91 σε περίπτωση
επίτευξης στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περί-
πτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του εκατό
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τοις εκατό (100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα
τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευ-
ξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για κάθε
µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
ε. Στους υπαλλήλους, κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αµοι-

βή του Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή
0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέ-
ντε τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά τοις εκατό
(97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,83 σε περί-
πτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ τοις εκατό
(98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και πολλα-
πλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευ-
ξης στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση
υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό
(100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό
(110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνε-
ται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για κάθε µια (1) πο-
σοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

Άρθρο 16 
Ανώτατο όριο αποδοχών

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, απο-
λαβές και σύνταξη, που καταβάλλονται στους υπαλλή-
λους του άρθρου 1, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκά-
στοτε αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Στο α-
νωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδοµα υπηρεσίας
στην αλλοδαπή.

Άρθρο 17 
Έλεγχος µισθοδοσίας

Η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή του
παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των υ-
παλλήλων.

Άρθρο 18 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Οφειλές υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από αχρεωστήτως καταβληθεί-
σες αποδοχές ή αποζηµιώσεις εν γένει, δύναται να επι-
στρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 123 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143).

2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού, συν την αναλογία
του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται
και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθα-
ρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξής του, εφό-
σον αυτός καταστεί συνταξιούχος.

3. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών της παρ. 1, αυτά καταλογίζο-
νται σύµφωνα µε τον ν. 4270/2014.

4. Έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού
ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 80 του ν. 4129/2013
(Α΄  52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν υπάγο-
νται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον
των αρµόδιων δικαστηρίων.

Άρθρο 19
Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών

1. Η αξίωση του υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από
την ανάληψη υπηρεσίας και παύει µε τη λύση της υπαλ-

ληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές, ό-
ταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπη-
ρεσία καθόλου ή εν µέρει.

2. Για τον υπολογισµό των αποδοχών ο µήνας λογίζε-
ται για τριάντα (30) ηµέρες. Στις περιπτώσεις αποχής
του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο
µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Σε περί-
πτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και
οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των µεικτών µηνι-
αίων αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατή-
σεων, εργοδότη και εργαζόµενου, για κύρια και επικουρι-
κή σύνταξη, αν η ηµέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συ-
ντάξιµη.

3. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιµό-
τητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του,
πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων του και της ειδικής αµοιβής του άρθρου 11.
Ο χρόνος διαθεσιµότητας δεν λαµβάνεται υπόψη για µι-
σθολογική εξέλιξη.

4. Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαι-
ούται το ήµισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συν-
δέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του και
της ειδικής αµοιβής του άρθρου 11. Ο χρόνος αργίας δεν
λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. Ειδικές δια-
τάξεις παραµένουν σε ισχύ. Αν επιβληθεί η ποινή της ο-
ριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυ-
τόν κατά το διάστηµα της αργίας αναζητούνται ως αχρε-
ωστήτως καταβληθείσες.

5. Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατά-
σταση της διαθεσιµότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης
σχετικά µε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα στα καθήκο-
ντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου η-
µεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Αν από οικεί-
ες διατάξεις προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την
περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, αυτή δεν
δύναται να περιλαµβάνει αποδοχές που συνδέονται µε
την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του και την ειδική
αµοιβή του άρθρου 11.

6. Αν ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του µε-
τά από τη θέση του σε διαθεσιµότητα µε υπαιτιότητα της
υπηρεσίας, για το διάστηµα αυτό καταβάλλεται το σύνο-
λο των αποδοχών του.

7. Αν επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του προστίµου, αυ-
τό υπολογίζεται επί των συνολικών µηνιαίων αποδοχών
του υπαλλήλου, αφαιρουµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων.

8. Υπάλληλοι µερικής απασχόλησης ή εργαζόµενοι ως
ωροµίσθιοι λαµβάνουν αναλογία των αποδοχών αντί-
στοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.

9. Υπάλληλοι, οι οποίοι µετατάσσονται, αποσπώνται ή
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε οποιονδήποτε τρόπο σε
υπηρεσίες εκτός της Α.Α.Δ.Ε.: 
α) δεν λαµβάνουν την ειδική αµοιβή του άρθρου 11, ε-

κτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις
του παρόντος και 
β) διατηρούν τυχόν προσωπική διαφορά που λάµβαναν

στις αποδοχές τους, η οποία προσαρµόζεται αναλόγως,
προκειµένου ο υπάλληλος να µη λάβει, µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 3 του άρθρου 12, συνολικές µηνιαίες αποδο-
χές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούταν την προη-
γούµενη ηµέρα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του παρόντος. 
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10. Υπάλληλοι, οι οποίοι: 
α) λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος της

αδείας τους δεν λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπη-
ρεσία, δεν λαµβάνουν αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η
άδεια, 
β) λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος

της αδείας τους λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπη-
ρεσία, δεν λαµβάνουν αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί
η άδεια και, προκειµένου ο χρόνος της άδειας να ανα-
γνωριστεί ως συντάξιµος, ισχύουν οι διατάξεις του Κώ-
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.
169/2007, Α΄ 210), 
γ) δεν παρέχουν υπηρεσία στην Α.Α.Δ.Ε., για λόγους

που σχετίζονται µε την χορήγηση των προβλεπόµενων
στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) αδειών
µε αποδοχές, όπως ενδεικτικά, κανονικών, ειδικών, α-
ναρρωτικών, µητρότητας, ανατροφής τέκνου, υπηρεσια-
κής εκπαίδευσης, για επιστηµονικούς και επιµορφωτι-
κούς λόγους και εξετάσεων, λαµβάνουν κανονικά κατά
τη διάρκεια της απουσίας τους την ειδική αµοιβή του άρ-
θρου 11.

11. Υπάλληλοι, οι οποίοι αποσπώνται εκτός Α.Α.Δ.Ε.,
σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 46 του ν. 4622/2019
(Α΄  133), ή σε γραφεία βουλευτών ή πολιτικών κοµµά-
των, λαµβάνουν µε δήλωσή τους είτε το σύνολο των α-
ποδοχών και επιδοµάτων του Κεφαλαίου Α΄ που αντι-
στοιχούν στην οργανική τους θέση στην Α.Α.Δ.Ε., µε τις
προϋποθέσεις χορήγησής τους, είτε τις αποδοχές του
φορέα απόσπασης. Για την εφαρµογή του άρθρου 11 ε-
φαρµόζονται ανάλογα η παρ. 4 του ίδιου άρθρου και οι
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος. 
Η µισθοδοσία των υπαλλήλων της παρούσας βαρύνει

τον τακτικό προϋπολογισµό του φορέα του οποίου τις α-
ποδοχές επιλέγουν να λαµβάνουν οι υπάλληλοι ή τον
τακτικό προϋπολογισµό της Α.Α.Δ.Ε. κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι αυτοί επιλέγουν να µι-
σθοδοτούνται από την Α.Α.Δ.Ε., ο φορέας υποδοχής ο-
φείλει να καταβάλλει τυχόν επιδόµατα και αποζηµιώ-
σεις, τα οποία προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις
και συναρτώνται µε την άσκηση των καθηκόντων τους.

12. Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι αποσπώνται σε
θέσεις µετακλητών υπαλλήλων ή συνεργατών στις Απο-
κεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώ-
του και δεύτερου βαθµού ή οι οποίοι αποκτούν την ιδιό-
τητα αιρετών Ο.Τ.Α. ή διορίζονται ή αναλαµβάνουν θέση
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως δι-
οικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόε-
δροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµ-
βουλοι ή µέλη πλήρους απασχόλησης, µπορούν να επι-
λέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε
τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, πλην της ειδικής α-
µοιβής του άρθρου 11, είτε τις αποδοχές της θέσης στην
οποία αποσπώνται, διορίζονται ή την οποία αναλαµβά-
νουν. Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου διατηρούν τυ-
χόν προσωπική διαφορά που λάµβαναν στις αποδοχές
τους, η οποία προσαρµόζεται αναλόγως, προκειµένου ο
υπάλληλος να µη λάβει, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του
άρθρου 12, συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες
από αυτές που δικαιούταν την προηγούµενη ηµέρα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

13. Οι µετακλητοί υπάλληλοι του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4389/2016,

µπορούν να παραιτούνται από τις αποδοχές της θέσης
τους µε υπεύθυνη δήλωσή τους. Στους υπαλλήλους του
πρώτου εδαφίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό το-
µέα, οι αποδοχές τους καταβάλλονται σε δεδουλευµένη
βάση στο τέλος κάθε µήνα. 

14. Για τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου
4 των υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτερη σε
ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη το
σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν
υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ.
της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας. 

Άρθρο 20
Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ως ειδικότε-
ρες κατισχύουν του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης εκτός αν ορίζεται διαφο-
ρετικά στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος . 

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ν. 4354/2015 ή άλ-
λου νόµου, η οποία συνεπάγεται ευµενέστερες µισθολο-
γικές συνέπειες σε σχέση µε τον παρόντα, πλην των άρ-
θρων 11, 12 και 15, εφαρµόζεται και για τους υπαλλή-
λους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος, σύµφωνα µε το άρθρο 1.

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθο-
λογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλι-
µάκια του άρθρου 4 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
τυπικά τους προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και
τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από την
Α.Α.Δ.Ε., µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, πραγµα-
τοποιείται αρχική κατάταξη των υπαλλήλων σε θέσεις
εργασίας και στους βαθµούς θέσεων εργασίας του άρ-
θρου 11.

5. Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος, για την ε-
φαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 11 και την καταβολή της
ειδικής αµοιβής στους υπαλλήλους, ως προϋπόθεση ορί-
ζεται η συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης που
αφορά το έτος 2020. 

6. α) Με την επιφύλαξη των παρ. 11 και 12 του άρθρου
19 και κατ’ εξαίρεση της παρ. 9 του άρθρου 19, υπάλλη-
λοι της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπηρετούν εκτός Α.Α.Δ.Ε., συµπεριλαµβανο-
µένων των υπηρετούντων σε ιδιαίτερα γραφεία, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις, λαµβάνουν, µε δήλωσή
τους και για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία τους, είτε τις
αποδοχές που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση
στην Α.Α.Δ.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής αµοι-
βής του άρθρου 11 και εφαρµοζόµενων αναλόγως της
παρ. 4 του άρθρου 11 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
12, είτε τις αποδοχές του φορέα στον οποίον υπηρε-
τούν. Οι αποδοχές της οργανικής θέσης στην Α.Α.Δ.Ε.
παύουν να καταβάλλονται σε περίπτωση ανανέωσης της
υπηρεσίας µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και κα-
ταβάλλονται υποχρεωτικά οι αποδοχές του φορέα στον
οποίο υπηρετούν.
β) Η µισθοδοσία των υπαλλήλων της περ. α) βαρύνει

τον τακτικό προϋπολογισµό του φορέα του οποίου τις α-
ποδοχές επιλέγουν να λαµβάνουν οι υπάλληλοι.
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γ) Οι υπάλληλοι που αποσπώνται σε φορέα εκτός
Α.Α.Δ.Ε., µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαµβά-
νουν υποχρεωτικά τις αποδοχές του φορέα απόσπασης,
εφαρµοζόµενων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 21
Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων της

Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 26
του ν. 4389/2016 

Στο τέλος καθεµίας εκ των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται η
λέξη «και», καθώς, επίσης, και υποπερ. στστ΄, εε΄ και
δδ΄ αντίστοιχα, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2.α) Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγο-
νται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτόν, ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον επτά (7) έτη στον βαθµό αυτόν ή
εε) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον ένα (1) έτος στον βαθµό αυτόν και έχουν α-
σκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα
προϊσταµένου Τµήµατος και
στστ) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγη-

σης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
β) Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά-

µεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου ορ-
γανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου
Τµήµατος ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθµό αυτόν και
εε) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης

της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή ο-
φείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου

οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:

αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-
κοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, και κατέχουν το βαθµό Β΄ µε πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν ή
γγ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ και
δδ) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης

της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή ο-
φείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.»

Άρθρο 22
Παύση και µετακίνηση προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 27
του ν. 4389/2016 

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται περ. ε΄ και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάµενος παύε-
ται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν
συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα

αδικήµατα στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώ-

µατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράστα-

ση (πλήρη ή µερική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει
συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων, 
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), 

(ε) αν δεν συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της
παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή οφείλε-
ται σε λόγους ανωτέρας βίας.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Οι προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή σε
κενή ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου βαθµού. Οι προϊστά-
µενοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δύνανται να αι-
τηθούν να µετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε αντί-
στοιχη θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο της
θητείας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επι-
τρέπουν. Ο Διοικητής, δύναται να µετακινεί τους προϊ-
σταµένους σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης του ιδίου
επιπέδου, χωρίς σχετική αίτησή τους, όταν επείγουσες ή
εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλλουν. Ως θέση ευθύ-
νης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση εργα-
σίας της Αρχής µε βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθ-
µούς, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 28.»
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Άρθρο 23
Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού 

της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28 
του ν. 4389/2016 

Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιείται, στο τέλος της περ.
α) της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο, η περ. β)
της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται, στο τέλος της ί-
διας παραγράφου προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Η Αρχή δύναται, ύστερα από γνώµη του Συµβουλί-
ου Διοίκησης και γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών,
που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός, να αναπτύσσει
και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµα-
τα προαγωγών, βαθµολογικής κατάταξης, καθώς και
βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλι-
ση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται
στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης
διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό δύναται:
α) Να καταρτίζονται περιγράµµατα θέσεων εργασίας

και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύµφω-
να µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, µε
απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στα περιγράµµατα θέ-
σεων εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείµενο
της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούµενα τυπικά
και επιθυµητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες
εργασίας, η θέση στο οργανόγραµµα της Α.Α.Δ.Ε., οι ι-
κανότητες και το απαιτούµενο επίπεδο επάρκειάς τους
για την κάθε θέση εργασίας. Για την κατάρτιση ή τροπο-
ποίηση ή κατάργηση περιγραµµάτων θέσεων εργασίας
δεν απαιτείται γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστηµα βαθµολογικής κα-

τάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστηµα Βαθ-
µολογικής Κατάταξης Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα προς το σύ-
στηµα βαθµολογικής κατάταξης των υπαλλήλων του δη-
µοσίου τοµέα, να καθορίζονται οι βαθµοί του συστήµα-
τος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους
δεκαοχτώ (18), και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας
της Αρχής στους βαθµούς αυτούς. Για την κατάταξη αυ-
τή λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως ενδεικτικά: οι
γνώσεις και η εµπειρία, η πολυπλοκότητα και η δηµιουρ-
γικότητα, η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η ε-
πιρροή και η εποπτεία, οι επαφές και η επικοινωνία, οι
συνθήκες εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα περι-
γράµµατα των θέσεων εργασίας. Με απόφαση του Διοι-
κητή της Αρχής καθορίζονται η διαδικασία, η µεθοδολο-
γία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κα-
τάρτιση του Συστήµατος Βαθµολογικής Κατάταξης της
Α.Α.Δ.Ε., οι βαθµοί και η αξιολόγηση και κατάταξη των
θέσεων εργασίας στους βαθµούς αυτούς, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικά η εισαγωγή νέων
κριτηρίων, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφεροµέ-
νων, διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης
και γνώµης του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώ-
νεται εντός ενός (1) µηνός.
Η αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας σε

βαθµούς, στην περίπτωση εισαγωγής νέων κριτηρίων
πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφεροµένων, διενερ-
γείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν

γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµης του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός
(1) µηνός.

(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να µετα-
κινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους
βαθµούς του Συστήµατος Βαθµολογικής Κατάταξης, µε
βάση τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο
επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε θέσης, όπως αυτά
αποτυπώνονται στα περιγράµµατα των θέσεων εργα-
σίας. Σε περίπτωση µετακίνησης των υπαλλήλων σε άλ-
λη θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών,
η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει µε-
ταβολή της προηγούµενης βαθµολογικής κατάστασής
τους. Η κατάταξη και τοποθέτηση δεν επηρεάζουν
την κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθµούς, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Με απόφαση του Διοικητή, κα-
θορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κα-
τάταξη και τοποθέτηση ή µετακίνηση των υπαλλήλων σε
θέσεις εργασίας και στους βαθµούς αυτών, εξαιρέσεις α-
πό την κατάταξη, το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία για
την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του πα-

ρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρ-
χής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Ως προς τα
περιγράµµατα θέσεων εργασίας, µέχρι την έκδοση από-
φασης για την περίπτωση α΄ ισχύει η υπ’ αριθµ. ΔΔΑΔ Ε
1176068 ΕΞ 2017 (Β΄ 4227) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,
όπως ισχύει. Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων µε
βάση τα περιγράµµατα των θέσεων εργασίας σύµφωνα
µε την περίπτωση γ΄, µέχρι την έκδοση της απόφασης
για την περίπτωση γ΄ ισχύει η υπ' αριθµ. ΔΔΑΔ Ε
1176065 ΕΞ 2017 (Β΄ 4162) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..
Από 1.1.2019 οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. κατατάσσονται
σε θέσεις εργασίας µε βάση τα περιγράµµατα θέσεων
εργασίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. ΔΔΑΔ Ε
1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 5401).»

Άρθρο 24
Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

της Α.Α.Δ.Ε.

1. Για τον σχεδιασµό, την εκτέλεση, την υλοποίηση και
την παρακολούθηση των µεταρρυθµιστικών προγραµµά-
των και έργων δηµοσίων επενδύσεων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που χρηµατοδοτού-
νται από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της
Ε.Ε. (Recovery and Resilience Facility - RRF) και την αντι-
µετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που δη-
µιουργούνται, προσλαµβάνονται στην Α.Α.Δ.Ε. σύµφω-
να µε το Υποκεφάλαιο Γ2 του ν. 4765/2021 (A΄ 6), µε α-
νακοίνωση που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Ε-
πιλογής Προσωπικού και εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.:
α) εκατόν πενήντα (150) άτοµα κατηγορίας ΠΕ του

κλάδου Πληροφορικής, β) σαράντα (40) άτοµα κατηγο-
ρίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής, γ) δώδεκα (12) άτο-
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µα κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών, δ) σαράντα
(40) άτοµα κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικο-
νοµικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου. 
Για τις προσλήψεις αυτές απαιτείται εγκριτική απόφα-

ση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280).
Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του

ν. 4765/2021 (Α΄ 6), η διάρκεια της απασχόλησης του
προσωπικού αυτού είναι τριάντα έξι (36) µήνες.
Για την επιλογή του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται

τα άρθρα 39, 40 και 41 του ν. 4765/2021. 
2. Η µετατροπή των συµβάσεων που συνάπτονται,

σύµφωνα µε την παρ. 1, σε συµβάσεις αορίστου χρόνου
απαγορεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η

στον ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 2859/2000

1. Μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
προστίθεται νέο άρθρο 71Η ως εξής:

«71Η
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

1. Η διαχείριση των χρηµατικών ροών και της οικογε-
νειακής περιουσίας φυσικών προσώπων µε φορολογική
κατοικία στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον παρόντα, δύνα-
ται να πραγµατοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι
οποίες λειτουργούν µε οποιαδήποτε από τις νοµικές
µορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νοµικών προσώ-
πων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ΄ του άρ-
θρου 45. 

2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκο-
πού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να πα-
ρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και
στα µέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και δια-
χείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών
τους, που κατέχουν είτε άµεσα είτε έµµεσα, µέσω νοµι-
κών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων.
Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενεια-

κής περιουσίας µπορούν να συµµετέχουν µέλη της οικο-
γένειας, καθώς και νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες
στις οποίες συµµετέχουν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1
ή/και µέλη της οικογένειας αυτών.
Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού

σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχο-
λούνται εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύ-
ναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από
το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένα, υπό την επι-
φύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα µέ-
λη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενεια-
κής περιουσίας δεν µπορεί να είναι και εργαζόµενοι σε
αυτή. 

3. Για την εφαρµογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πληροί
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον

πέντε (5) ατόµων εντός δώδεκα (12) µηνών από την ί-
δρυσή της και εφεξής και
β) πραγµατοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας

τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ετη-
σίως. 

4. Για την εφαρµογή του παρόντος, ως µέλη της οικο-
γενείας νοούνται:
α) ο έτερος των συζύγων/µέρος συµφώνου συµβίωσης

(Μ.Σ.Σ.),
β) τα άγαµα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ.,
γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου

των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως
ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυ-
τόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύ-
γων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν, 
δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ. 
5. Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόµενες υπηρε-

σίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογε-
νειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτι-
κά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων, προσδιορίζονται µε
την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πά-
σης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φό-
ρου εισοδήµατος (µέθοδος κόστους πλέον περιθώριο
κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις ε-
κατό (7%). 
Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος

της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το
ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά
της, εφόσον τεκµηριώνονται από αντίστοιχα παραστατι-
κά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 
Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, ό-

πως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι µεγαλύ-
τερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται µε τη µέθοδο
της παρούσας, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύ-
πτουν από τα βιβλία.
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τον συντελε-

στή της παρ. 1 του άρθρου 58. Για την υποβολή της δή-
λωσης φορολογίας εισοδήµατος και την καταβολή του
φόρου των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικο-
γενειακής περιουσίας εφαρµόζονται τα άρθρα 68 και 71.
Οι διατάξεις του Μέρους Τέταρτου «Παρακράτηση Φό-

ρου» έχουν εφαρµογή και για τις πληρωµές που πραγµα-
τοποιούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικο-
γενειακής περιουσίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, A΄ 248), προ-
στίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδα-

πό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανε-
ξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον
τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή το απο-
τέλεσµα της δραστηριότητας αυτής,
β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί περιστασια-

κά παράδοση ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, το
οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος
µέλος,
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γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί ευκαιριακά
πράξεις του άρθρου 6, εφόσον µε δήλωσή του ενταχθεί
στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονοµική δροστηριότητα

κατά τρόπο ανεξάρτητο οι µισθωτοί και λοιπά φυσικά
πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε
σύµβαση εργασίας η µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση
που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης, όσον αφορά τους
όρους εργασίας ή την αµοιβή και συνεπάγεται την ευθύ-
νη του εργοδότη,
δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο µε το σύ-

στηµα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατα-
σκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεµάχιο που ανήκει
στα µέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις
που διενεργούνται από τα µέλη τους, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 6 και 7.
Οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται µεταξύ της

εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής πε-
ριουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και
των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτή, αποτελούν
πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και
εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α..».

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι υπηρεσίες που µπορούν ενδεικτικά να
παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικο-
γενειακής περιουσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται από το
φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.

Άρθρο 26
Ρύθµιση για τα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα που 

βρίσκονται εντός των οικοδοµικών τετραγώνων (Ο.Τ.)
182, 183, 184, 184Α του εγκεκριµένου µε το π.δ. 
της 31ης.7.1925 ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης 

των Σερρών

Καταγεγραµµένα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα τα ο-
ποία βρίσκονται εντός των οικοδοµικών τετραγώνων
182, 183, 184, 184Α του εγκεκριµένου µε το π.δ. της
31ης.7.1925 (Α΄ 215) ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης
των Σερρών, και τα οποία απαλλοτριώθηκαν υπέρ του
Δήµου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων κατοί-
κων δυνάµει της 6.210/1924 πράξης του Υπουργείου Συ-
γκοινωνιών και βάσει της 24/22.3.1924 απόφασης της
Τεχνικής Επιτροπής Σχεδίου Πόλης Σερρών και των ο-
ποίων η εκποίηση εγκρίθηκε µε το π.δ. της 7.7.1926
(Α΄234), διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οι-
κείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία περί Δηµοσίων Κτηµάτων και το Δηµόσιο δεν
προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας, εφόσον ο νοµέας
τους έχει καταχωριστεί ως κύριος στις πρώτες κτηµατο-
λογικές εγγραφές και δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιη-
θεί στον ίδιο ή στους δικαιοπαρόχους του διοικητικά µέ-
τρα προστασίας λόγω της καταγραφής τους ως ανταλ-
λάξιµων. 

Άρθρο 27
Ρύθµιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται
εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 15ης.8.1963 

ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού 
Νέου Παντελεήµονα Πιερίας

Σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του
Δηµοσίου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών
που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, έχει περιέλθει στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών από τη Διεύθυνση Δασών δυνά-
µει του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και βρίσκονται εντός του ε-
γκεκριµένου µε το β.δ. της 15ης.8.1963 (Δ΄ 132) ρυµοτο-
µικού σχεδίου του οικισµού Νέου Παντελεήµονα Πιε-
ρίας, το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους νοµείς αυτών ή
στους δικαιοπαρόχους τους Πρωτόκολλο Διοικητικής Α-
ποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυ-
θαίρετης Χρήσης λόγω του πρώην δασικού χαρακτήρα
τους και δεν προβάλλονται δικαιώµατα του Δηµοσίου εξ
άλλης αιτίας. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει για ε-
κτάσεις που στο σχέδιο πόλης αποτελούν κοινόχρη-
στους χώρους, πάρκα ή άλση.

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική 
περιουσία του Δηµοσίου και βρίσκονται εντός του 

εγκεκριµένου µε το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυµοτοµικού
σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας,

που συστάθηκε δυνάµει του νόµου ΡΜΘ΄ 
της 5ης.1.1866 «περί συνοικισµών» 
προς αποκατάσταση σεισµοπαθών

1. Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του
Δηµοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε το
β.δ. της 29ης.7.1894 (Β΄ 83) ρυµοτοµικού σχεδίου στις
θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε
δυνάµει του νόµου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικι-
σµών» (Α΄ 8) προς αποκατάσταση σεισµοπαθών και για
τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό παραχωρητήριο, διαγρά-
φονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηµατι-
κής Υπηρεσίας και το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµα-
τα για αυτά, εφόσον ο νοµέας τους έχει καταχωριστεί
ως κύριος στις πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές και
δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή στους δι-
καιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή
Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης
Χρήσης για αυτά εξ αυτής της αιτίας.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σει-
σµοπαθών της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή η οποία θα ε-
ξετάσει, έως τις 30.9.2021, αιτήσεις ιδιωτών, προκειµέ-
νου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους
των αρχικώς αποκατασταθέντων και θα γνωµοδοτήσει
για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρη-
θεισών εκτάσεων. 
Η επιτροπή είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφα-

ση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και
αποτελείται από:
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α) τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώ-
τιδας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και
µέλη
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας και

Περιβάλλοντος του Δήµου Λοκρών, µε τον νόµιµο ανα-
πληρωτή του, 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λα-

µίας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο αυτού, 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Α-

νατολικής Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και 
ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-

ξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.
Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε την απόφα-

ση του δεύτερου εδαφίου υπάλληλος της Κτηµατικής Υ-
πηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα
του Δήµου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτι-
δας.
Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνε-

ται από τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών κατόπιν σύµφωνης γνώµης της
επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κα-
θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βά-
σει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα, οι όροι
της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών -

Τροποποίηση της παρ. Γ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013

1. Η υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1:
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρ. Γ΄ ισχύουν οι ακόλουθοι ο-
ρισµοί:

«Εκτίµηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως
σκοπό την αποτίµηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων,
άυλων ή ενσώµατων και εκτελείται µε βάση τα ευρωπαϊ-
κά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα.

«Πιστοποιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, το οποίο διενεργεί ε-
κτιµήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει
λάβει την πιστοποίηση της υποπαρ. Γ.2 και έχει καταχω-
ρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, που προβλέπεται στο ίδιο άρ-
θρο.

«Αρµόδια Διοικητική Αρχή»: Ορίζεται η Διεύθυνση Μα-
κροοικονοµικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµα-
τείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.»

2. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 της υποπαρ. Γ.2 της παρ. Γ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται, µετά
την παρ. 5 προστίθεται παρ. 6 και η υποπαρ. Γ.2 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ως µέ-
λος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, ασκείται
ελεύθερα από την εγγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµη-
τή στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, κατόπιν α-
ναγγελίας έναρξής του στην αρµόδια διοικητική αρχή. 
Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην

αρµόδια διοικητική αρχή και τα σχετικά πληροφοριακά
στοιχεία επικοινωνίας και κλάδου εκτιµήσεων ανά πιστο-
ποιηµένο εκτιµητή δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών. 
Τα επιµελητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του ν.

4497/2017 (Α΄ 171) και το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) συνδράµουν, κατά πε-
ρίπτωση, την αρµόδια διοικητική αρχή στο έργο της, κα-
τά το µέρος που τους αφορά, ενώ η τελευταία δύναται,
επίσης, να ζητά τη συνδροµή των αντιπροσωπευτικότε-
ρων, από άποψη αριθµού µελών, επαγγελµατικών σωµα-
τείων εκτιµητών ή επιστηµονικών συλλόγων εκτιµητικής
ή των φορέων πιστοποίησης.

2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Ε-

κτιµητών, όπου αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθµός φορο-
λογικού µητρώου και ο συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµέ-
νοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί να εγγραφεί ο ενδια-
φερόµενος.
Η αίτηση του πρώτου εδαφίου συνοδεύεται από βιο-

γραφικό σηµείωµα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε την οποία ο ενδιαφερόµε-
νος δηλώνει: 
αα) ότι παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθε-

σή του για την πρόσβαση, αρχειοθέτηση και επεξεργα-
σία από την αρµόδια διοικητική αρχή των προσωπικών
του δεδοµένων, που υποβάλλονται στα δικαιολογητικά
εγγραφής και παραµονής του στο Μητρώο Πιστοποιηµέ-
νων Εκτιµητών, µε σκοπό αφενός τη δηµοσίευση στην ι-
στοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών των σχετικών
πληροφοριακών στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτη-
ση του δηµοσίου συµφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης
της παρούσας παραγράφου και του Κανονισµού (ΕΕ)
679/2016 (L 119) και 
ββ) την πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνό-

λου των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσ-

σα, συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από επίσηµες µετα-
φράσεις, επικυρωµένες σύµφωνα µε το άρθρο 454 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εφαρµοζόµενο αναλογικά.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το

οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη µε επιµέλεια της αρ-
µόδιας διοικητικής αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει
καταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργη-
µα ή για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, α-
πάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, χρεοκο-
πίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κά-
ποιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η

οποία πρέπει να ανανεώνεται και να επανυποβάλλεται
µε πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφεροµένου, εντός
του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους,
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στην αρµόδια διοικητική αρχή, µε την οποία ο ενδιαφε-
ρόµενος δηλώνει: 
αα) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποι-

νές που αναστέλλουν ή εµποδίζουν την άσκηση του ε-
παγγέλµατός του, 
ββ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 31 του ν. 3528/2007

(Α΄  26) περί απασχόλησης δηµοσίου υπαλλήλου, ή ότι
υπάγεται σε αυτό και του έχει χορηγηθεί άδεια για την
άσκηση του επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου εκτιµη-
τή, ως µέλος του µητρώου πιστοποιηµένων εκτιµητών, 
γγ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 16 του ν. 3863/2010

(Α΄ 115), περί απασχόλησης συνταξιούχου, ή ότι υπάγε-
ται σε αυτό και το τηρεί ανεπιφύλακτα, όπως κάθε φορά
ισχύει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος

δηλώνει τα εκτιµητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή)
που εφαρµόζει κατά τη διενέργεια εκτιµήσεων και τη δέ-
σµευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολο-
γίας της υποπαρ. Γ.8.
ε) Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη –

πιστοποιηµένου εκτιµητή, εγγεγραµµένου στο µητρώο
πιστοποιηµένων εκτιµητών, µε αιτιολογία την εκπόνηση
εκτιµήσεων στην ηµεδαπή, συνοδευόµενη από τη σχετι-
κή σύµβαση εργασίας σε ισχύ, κατά τα τελευταία δύο (2)
έτη. Εναλλακτικά, σύµβαση παροχής έργου ή δελτία πα-
ροχής υπηρεσιών, µε αιτιολογία την εκπόνηση δέκα (10)
τουλάχιστον εκτιµήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην
ηµεδαπή, ή τις ίδιες τις εκτιµήσεις υπογεγραµµένες από
τον ενδιαφερόµενο, κατανεµηµένες οµοιόµορφα, κατά
τα τελευταία δύο (2) έτη.
στ) Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο

αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία (1) από τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από αρµόδιο φο-

ρέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα
του εκτιµητή, από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) ή από σύστηµα διαπί-
στευσης-µέλος της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (EA-MLA), µέσω διαδικασίας εξετάσεων,
προϋπόθεση για συµµετοχή στις οποίες αποτελεί η προ-
σκόµιση πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον Διεπιστηµονικό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων και Ακαδηµαϊκής και
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), ή α-
πό την αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του π.δ. 38/2010
(Α΄  78). 
ββ) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από επαγγελµατι-

κή εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 38/2010, και κατέχει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης, σύµφωνα µε την υποπερ. αα).
γγ) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από επαγγελµατι-

κή εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που
πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του µέλους της
Ευρωπαϊκής Οµάδας Εκτιµητικών Οργανισµών (The
European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA) για
χορήγηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης Recognised
European Valuer (REV), και κατέχει πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την υποπερ. αα΄.

δδ) Ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εκτιµητή σε οποιο-
δήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρί-
το κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας.
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται
να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο
φορέα του κράτους µέλους ή του τρίτου κράτους.
Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από φορέα πι-

στοποίησης, επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή εκτιµη-
τικό οργανισµό, που έχει έδρα ή εκπροσωπείται νόµιµα
στην ηµεδαπή, εφαρµόζει διαδικασίες εξετάσεων, ετή-
σιας επιτήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει, επανα-
πιστοποίησης των εκτιµητών που έχει πιστοποιήσει και
πειθαρχικού ελέγχου των εκτιµητών για λόγους που α-
φορούν στην τήρηση των κανόνων εκτιµήσεων της υπο-
παρ. Γ.7 της παρ. Γ΄.
ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την η-

µεδαπή φορολογική αρχή, το οποίο πρέπει να ανανεώνε-
ται και να υποβάλλεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του
ενδιαφεροµένου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου
ηµερολογιακού έτους στην αρµόδια διοικητική αρχή.
η) Αποδεικτικό ασφάλισης, ως εξής: 
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη

εργασία, αποδεικτικό ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης
από τον ηµεδαπό φορέα στον οποίο παρέχουν εξαρτη-
µένη εργασία. 
ββ) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη

οικονοµική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας της αντίστοιχης δραστηριό-
τητας από τον ηµεδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 
γγ) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη

εργασία και παράλληλα ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, αποδεικτικό ατοµικού
λογαριασµού ασφάλισης από τον ηµεδαπό φορέα στον
οποίο παρέχουν εξαρτηµένη εργασία και, επιπλέον, βε-
βαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της αντίστοιχης
δραστηριότητας από τον ηµεδαπό φορέα κοινωνικής α-
σφάλισης. Τα αποδεικτικά των υποπερ. αα), ββ) και γγ)
πρέπει να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται, µε
πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφεροµένου, εντός
του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους
στην αρµόδια διοικητική αρχή.

3. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση εγγραφής στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτι-

µητών, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώ-
που, όπου αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα σχετικά πλη-
ροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθµός φορολογι-
κού µητρώου, ο αριθµός γενικού εµπορικού µητρώου, οι
συγκεκριµένοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί να εγγρα-
φεί το νοµικό πρόσωπο, οι οποίοι προβλέπονται στον
σκοπό του ιδρυτικού εγγράφου του νοµικού προσώπου,
καθώς, επίσης, και οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές, εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του
Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδι-
οι για τη διενέργεια των εκτιµήσεων για λογαριασµό του
νοµικού προσώπου για τους συγκεκριµένους κλάδους ε-
κτιµήσεων.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρ-

θρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο νόµιµος εκπρό-
σωπος δηλώνει την πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα
του συνόλου των δικαιολογητικών. 
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Επίσης, συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986, µε τις οποίες οι πιστοποιηµένοι
εκτιµητές, οι οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδιοι για τη διενέρ-
γεια των εκτιµήσεων για λογαριασµό του νοµικού προ-
σώπου, δηλώνουν ότι παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλα-
κτη συγκατάθεσή τους για την πρόσβαση, αρχειοθέτηση
και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, που
υποβάλλονται στα δικαιολογητικά εγγραφής και παρα-
µονής του νοµικού προσώπου στο Μητρώο Πιστοποιηµέ-
νων Εκτιµητών, από την αρµόδια διοικητική αρχή, µε
σκοπό αφενός τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Οικονοµικών των σχετικών πληροφοριακών
στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης της παρ. Γ΄ και
του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 (L 119). 
β) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το Πρωτοδι-

κείο εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν
από την υποβολή της αίτησης και πιστοποιητικό καλής
λειτουργίας από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκ-
δοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από
την υποβολή της αίτησης, τα οποία πρέπει να ανανεώνο-
νται και να υποβάλλονται µε ευθύνη του νοµικού προσώ-
που, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογια-
κού έτους, στην αρµόδια διοικητική αρχή.
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του νοµι-

κού προσώπου, από την ηµεδαπή φορολογική αρχή, το
οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται µε ευ-
θύνη του νοµικού προσώπου, εντός του πρώτου τριµή-
νου εκάστου ηµερολογιακού έτους, στην αρµόδια διοι-
κητική αρχή.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του νοµι-

κού προσώπου από τον ηµεδαπό φορέα κοινωνικής α-
σφάλισης, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υπο-
βάλλεται µε ευθύνη του νοµικού προσώπου, εντός του
πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους, στην
αρµόδια διοικητική αρχή.
ε) Επικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγρά-

φου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο προκύ-
πτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιµητι-
κών υπηρεσιών. 
στ) Αποδεικτικά έγγραφα και, ειδικότερα, συµβάσεις

εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, συµφωνητικά,
ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα, θεωρηµένα και κατατεθειµένα
στις αρµόδιες αρχές, από τα οποία προκύπτει ότι υφί-
σταται σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ
του νοµικού προσώπου και των πιστοποιηµένων εκτιµη-
τών, οι οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να διενεργούν εκτι-
µήσεις για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, στους
συγκεκριµένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποι-
ούνται ως εγγεγραµµένοι στο µητρώο πιστοποιηµένων
εκτιµητών.
Τα αποδεικτικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου πρέπει

να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται µε ευθύνη
του νοµικού προσώπου, εντός του πρώτου τριµήνου εκά-
στου ηµερολογιακού έτους, στην αρµόδια διοικητική αρ-
χή.

4. Η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί εντός τριών (3)
µηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύ-
σει την έναρξη του επαγγέλµατος, αν δεν πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους
από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η
αρµόδια διοικητική αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον εν-

διαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, γνωστοποιώντας
του και τους σχετικούς λόγους. 

5. Αν πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, η αρ-
µόδια διοικητική αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών εντός τριών (3) µη-
νών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποίους έχει πι-
στοποιηθεί.

6. Για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτι-
µητών δηµιουργείται στο Υπουργείο Οικονοµικών, διαδι-
κτυακή ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία είναι προσβάσι-
µη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Δι-
οίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας του πρώτου
εδαφίου, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Με-
τά από τη θέση σε λειτουργία της πλατφόρµας, τα δικαι-
ολογητικά της υποπαρ. Γ.2 υποβάλλονται ηλεκτρονικά
σε αυτή.»

3. Η υποπαρ. Γ.4 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4:
ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 

Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριο-
ποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότε-
ρους από τους εξής κλάδους εκπόνησης εκτιµήσεων: 
α) ακίνητα, ιδίως οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις, δάση,

νησιά, κτίρια, πολυκατοικίες, διαµερίσµατα, εγκαταστά-
σεις, γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, κινηµατογρά-
φους, θέατρα, χώρους στάθµευσης, νοσοκοµεία, ξενο-
δοχεία, νυχτερινά κέντρα, διατηρητέα κτίρια, κατασκευ-
ές, τεχνικά έργα και εργοστάσια, 
β) µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, ι-

δίως µηχανήµατα, γραµµές παραγωγής, εργοστάσια,
βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κύριες ή
βοηθητικές, είτε είναι προσαρµοσµένες στο κτίριο και
συνδέονται µε την παραγωγική διαδικασία, είτε είναι
συνδεδεµένες µε τον παραγωγικό µηχανολογικό εξοπλι-
σµό, καθώς, επίσης, και µεταφορικά µέσα πάσης φύσε-
ως, 
γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά, ιδίως µετοχές, λοι-

πούς τίτλους κινητών αξιών ανώνυµων εταιρειών, συµ-
µετοχές σε εταιρείες ή συνεταιρισµούς, άυλα αγαθά βιο-
µηχανικής ιδιοκτησίας που παρουσιάζονται είτε ως απο-
τέλεσµα της πνευµατικής δραστηριότητας όπως εφευ-
ρέσεις, υποδείγµατα χρησιµότητας, βιοµηχανικά σχέδια
και υποδείγµατα, είτε ως σύµβολα της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, όπως διακριτικά γνωρίσµατα, είτε ως α-
σώµατα αντικείµενα που συνθέτουν την προσωπικότητα,
όπως αστικό όνοµα, εικόνα, φήµη και εν γένει κατοχυ-
ρωµένα και πρωτότυπα ασώµατα αντικείµενα, 
δ) κινητά κάθε είδους, ιδίως έργα τέχνης, κινητά κει-

µήλια, συλλογές, τιµαλφή, έπιπλα, οικοσκευή, βιβλία,
νοµίσµατα, αντίκες, συλλεκτικό µηχανολογικό εξοπλι-
σµό, σε έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περι-
λαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτι-
κής, τα χαρακτικά έργα, οι λιθογραφίες, οι φωτογρα-
φίες, τα διακοσµητικά έργα, τα έργα των εφαρµοσµένων
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τεχνών, καθώς και σε οποιοδήποτε αντικείµενο έχει ιδι-
αίτερη πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής προέλευσης.»

4. Η υποπαρ. Γ.7 της παρ. Γ΄ του ν. 4152/2013 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

1. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συντάσ-
σουν τις εκτιµήσεις τους σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά ή
διεθνή αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα και µε τον
Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπεται στην υποπαρ.
Γ.8. 

2. Οι εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων, οι οποίες εκπο-
νούνται υποχρεωτικά από πιστοποιηµένους εκτιµητές
του παρόντος και αφορούν δηµόσια περιουσία, καταχω-
ρίζονται στη βάση δεδοµένων του ολοκληρωµένου πλη-
ροφοριακού συστήµατος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δηµό-
σιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων – ΨΥΔΗ-
ΠΕΕΚ».
Οι δηµόσιες αρχές και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα

που είναι αρµόδιοι, κατά περίπτωση, για την εφαρµογή
των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπουν σύνταξη ε-
κτιµήσεων ακινήτων, υποχρεωτικά από πιστοποιηµένους
εκτιµητές του παρόντος και αφορούν δηµόσια περιου-
σία, υποχρεούνται να διαθέτουν τις εκθέσεις εκτιµήσε-
ων ακινήτων, στο Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και
Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
το περιεχόµενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία
συλλογής, καταχώρισης και τήρησης των σχετικών αρ-
χείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

5. Οι παρ. 3 και 4 της υποπαρ. Γ.8 της παρ. Γ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται και η υ-
ποπαρ. Γ.8 διαµορφώνεται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστο-
ποιηµένων εκτιµητών.

2. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορ-
φώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος και του Κώδικα
Δεοντολογίας.

3. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές υποχρεούνται να προ-
σκοµίζουν µε ευθύνη τους, στην αρµόδια διοικητική αρ-
χή σχετική βεβαίωση, επαγγελµατική ταυτότητα ή άλλο
πρόσφατο και πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το ο-
ποίο προκύπτει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις προ-
ϋποθέσεις της περ. στ) της παρ. 2 της υποπαρ. Γ.2 της
παρ. Γ΄, µέσα σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τους
τρείς (3) µήνες από τη λήξη της ισχύος των στοιχείων
αυτών και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριµή-
νου εκάστου ηµερολογιακού έτους.
Επίσης, οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µε αίτη-

σή τους την αρµόδια διοικητική αρχή, εντός τριάντα (30)

ηµερών, για µεταβολές, οι οποίες τροποποιούν τα στοι-
χεία που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Εκτιµητών και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν αυτεπάγγελτης

αναζήτησης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου γενικής
χρήσης πιστοποιηµένου εκτιµητή, προκύπτει αµετάκλη-
τη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην
περ. β΄ της παρ. 2 της υποπαρ. Γ.2 της παρ. Γ΄ ή σε πε-
ρίπτωση µη υποβολής εκ µέρους του πιστοποιηµένου ε-
κτιµητή των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλλει
στην αρµόδια διοικητική αρχή, µέσα στις προθεσµίες της
παρ. Γ΄, ο πιστοποιηµένος εκτιµητής διαγράφεται αυτο-
δίκαια, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45), από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, µε
µέριµνα της αρµόδιας διοικητικής αρχής. 
Η διαγραφή αυτή παύει να ισχύει και ο πιστοποιηµένος

εκτιµητής επανέρχεται ως είχε στο Μητρώο Πιστοποιη-
µένων Εκτιµητών, αν τα εν λόγω στοιχεία υποβληθούν
πλήρη, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εννέα (9) µη-
νών από την παρέλευση των σχετικών προθεσµιών. 
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλω-

σης, ή δήλωσης η οποία περιλαµβάνει πλαστογραφηµέ-
να στοιχεία, εκτός από τις κυρώσεις που επιβάλλονται
σύµφωνα µε τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και τον Ποινικό
Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) η αρµόδια διοικητική αρχή
προβαίνει αυτεπάγγελτα, σε έγγραφη καταγγελία προς
το Πειθαρχικό Συµβούλιο της υποπαρ. Γ.10, µε το ερώτη-
µα της οριστικής διαγραφής του πιστοποιηµένου εκτιµη-
τή από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και της α-
παγόρευσης επανεγγραφής του σε αυτό.
Η αρµόδια διοικητική αρχή δύναται να προβαίνει αυτε-

πάγγελτα, όταν και όπου κατά την κρίση της απαιτείται,
για τις ανάγκες εφαρµογής της παρ. Γ΄, σε διασταύρω-
ση, αναζήτηση και επαλήθευση του συνόλου των υπο-
βληθέντων δικαιολογητικών εγγραφής και παραµονής
των πιστοποιηµένων εκτιµητών στο Μητρώο Πιστοποιη-
µένων Εκτιµητών, συµπεριλαµβανοµένων των δηλωθέ-
ντων στοιχείων στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και των ποινικών µη-
τρώων γενικής χρήσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που εκδίδουν
τα δικαιολογητικά αυτά, µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής αναζή-
τησης αυτών διαδικτυακά.
Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών επικαιροποιεί-

ται κάθε φορά µε µέριµνα της αρµόδιας διοικητικής αρ-
χής. 
Σε κάθε περίπτωση, το τρίµηνο χρονικό διάστηµα της

παρ. 5 της υποπαρ Γ.2 της παρ. Γ΄, δεν συνιστά κατά
χρόνο περιορισµό της αρµοδιότητας της αρµόδιας διοι-
κητικής αρχής, να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε τροποποί-
ηση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και δηµοσιεύονται στην ι-
στοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, αν δεν υφίστα-
ται ή δεν προκύπτει συνδροµή των προς τούτο νοµίµων
προϋποθέσεων, καθώς και σε διαγραφή πιστοποιηµένου
εκτιµητή από έναν ή περισσότερους κλάδους, αν δεν υ-
φίσταται αντίστοιχη πιστοποίηση.»

6. Η υποπαρ. Γ.9 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δη-
µοσίευση του παρόντος, πενταµελές Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο πιστοποιηµένων εκτιµητών, το οποίο αποτελείται
από: α) έναν (1) Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας µε τον αναπληρωτή του, β) έναν (1) Πάρεδρο του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του, γ) τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μακροοικονοµικής Πολιτι-
κής και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρω-
τή του, και δ) δύο (2) πιστοποιηµένους εκτιµητές µε ελά-
χιστη εκτιµητική εµπειρία δέκα (10) ετών, µε τους ανα-
πληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται µετά από κλήρω-
ση, η οποία διενεργείται από την αρµόδια για τη συγκρό-
τηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρ-

χαιότερος εκ των δύο (2) Παρέδρων και γραµµατέας υ-
πάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή
του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε

δυνατότητα ανανέωσης.
Τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου πιστοποιηµένων

εκτιµητών δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη ένα-
ντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά
την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους ως
µέλη του, εκτός εάν ενήργησαν µε δόλο, δεν διώκονται
και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώ-
µη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση
που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ως µέλη του, εκτός από την περίπτωση
που έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή
να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις
εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές διατάξεις.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγ-
γελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, ή κατόπιν εισή-
γησης του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 (Α΄ 43), λόγω προβληµάτων ή αποκλίσεων
των υποβληθεισών εκτιµήσεων από τα οριζόµενα στις α-
ποφάσεις ανάθεσης έργου του Υπουργού Οικονοµικών,
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισί-
ου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων εκτιµη-
τών, περιπτώσεων πληµµελούς άσκησης των καθηκό-
ντων του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ανάρµοστης ή ανα-
ξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδι-
κα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών ανα-
γνωρισµένων εκτιµητικών προτύπων ή προδήλως ε-
σφαλµένων εκτιµήσεων.» 

7. Μετά από την παρ. 2 της υποπαρ. Γ.12 της παρ.
Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προστίθεται
παρ. 3 ως εξής:

3. Ειδικώς τα µέλη του καταργηθέντος Σώµατος Ορ-
κωτών Εκτιµητών, πιστοποιηµένοι εκτιµητές, οι οποίοι εί-
ναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Ε-
κτιµητών της παρ. Γ΄, για λοιπούς κλάδους εκτιµήσεων,

πέραν αυτού για τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί, δύνανται
να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στους κλάδους
αυτούς, για περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Μετά από την παρέλευση της προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου, οι εν λόγω εκτιµητές παραµένουν
εγγεγραµµένοι µόνο στους κλάδους για τους οποίους
κατέχουν σχετική πιστοποίηση και διαγράφονται από
τους λοιπούς κλάδους.»

Άρθρο 30
Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για 
την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύµανσης, φύλαξης κτιρίων 
και προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2021, το Υπουργείο
Οικονοµικών και η Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να προβαίνουν στη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπη-
ρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης των
κτιρίων που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής
νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, η χρονική διάρ-
κεια των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68),
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4753/2020
(Α΄ 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη
της έως τις 31.3.2021.

Άρθρο 31
Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος 

επαγγελµατικών µισθώσεων – Τροποποίηση της 
παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθί-
σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 

«10. Ειδικά για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και
Μάρτιο 2021, ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης
προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν λη-
φθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κα-
τασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό
COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκε-
κριµένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερό-
µενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότη-
ση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατα-
βολής του συνολικού µισθώµατος, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγη-
ση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-

18



δων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρή-
σεις του προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µή-
να, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσο-
νται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 8α.»

Άρθρο 32
Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου

για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων
καπνού – Τροποποίηση του άρθρου 28Α 

του ν. 4758/2020

Το άρθρο 28Α του ν. 4758/2020 (Α΄ 242) τροποποιείται
ως εξής:

1) Στον τίτλο, η λέξη «καταπολέµηση» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «εξάλειψη» και ο τίτλος διαµορφώνεται ως ε-
ξής: «Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την ε-
ξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού».

2) Στην παρ. 2, αντί της φράσης «Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας» τίθεται η φράση «Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µπορεί να ρυθµίζονται ειδικό-
τερα ζητήµατα εφαρµογής του Μέρους V του Πρωτο-
κόλλου της παρ. 1».

3) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, αντί της φράσης «η
Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» τί-
θεται η φράση «το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου σε προϊόντα
που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), το οποίο συστήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)» και η παρ. 3 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων
του Πρωτοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιµε-
τώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδι-
κών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παρα-
βάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
της Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά για τον συντονισµό της εφαρµογής
των διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του
Πρωτοκόλλου της παρ. 1, αρµόδια αρχή είναι το Συντονι-
στικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιµετώπιση
του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης
(Φ.Κ.), το οποίο συστάθηκε µε το άρθρο 6 του
ν. 4410/2016 (Α΄ 141).»

Άρθρο 33
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας

1. Στο άρθρο 152 του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τροποποι-
είται η παρ. 4, διαγράφονται οι παρ. 5 και 6 και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 152
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας

1. Οι κατ’ ιδίαν πράξεις της διαδικασίας του δηµόσιου
πλειστηριασµού που ενεργείται για την εκποίηση της πε-
ριουσίας του οφειλέτη είτε ως συνόλου είτε των κατ’ ι-
δίαν περιουσιακών του στοιχείων, προσβάλλονται από
καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον µε ανακοπή που α-
σκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Η ανακοπή ασκείται εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ενέργεια της κάθε
πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ασκηθεί ανα-
κοπή µετά τη µεταγραφή της περίληψης της πράξης εξό-
φλησης ή µερικής εξόφλησης και πιστοποίησης ότι τηρή-
θηκαν οι όροι που συµφωνήθηκαν για την εξασφάλιση
της καταβολής του υπόλοιπου τιµήµατος, εκτός αν η
προσβολή αφορά τη σύνταξη της µεταβιβαστικής σύµβα-
σης, καθώς και µεταγενέστερες πράξεις, οπότε η ανακο-
πή ασκείται εντός ενενήντα (90) ηµερών από της µετα-
γραφής ή αν δεν υπάρχουν ακίνητα εντός εξήντα (60) η-
µερών από της υπογραφής της σύµβασης µεταβιβάσεως.

3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσµία αυτής δεν
αναστέλλουν την περαιτέρω διαδικασία της εκκαθάρι-
σης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής, µετά από αί-
τηση κάθε ενδιαφεροµένου που δικαιολογεί έννοµο συµ-
φέρον και αφού ακουσθεί ο σύνδικος, που προσκαλείται
να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως προ τριών (3) ηµε-
ρών.

4. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεω-
τικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της
και το δικαστήριο αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε α-
νακοπή ερηµοδικίας, έφεση ή αναίρεση. Το πτωχευτικό
δικαστήριο µε την απόφασή του, που απαγγέλλει την α-
κύρωση, ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να επανα-
ληφθούν.»

2. Το άρθρο 99 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) καταργείται.
3. Oι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τις 6.11.2020, ηµεροµη-

νία έναρξης ισχύος του ν. 4745/2020 και καταλαµβάνουν
και τις εκκρεµείς υποθέσεις, επί των οποίων έχει ασκη-
θεί τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο και δεν έχει εκδοθεί
αµετάκλητη απόφαση.

Άρθρο 34
Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α 

στον ν. 4387/2016

Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστί-
θεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α
Προκαταβολή σύνταξης

1. Στους ασφαλισµένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υπο-
βάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ανα-
πηρίας ή θανάτου σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), χορηγείται προκαταβολή έναντι
της συντάξεως που δικαιούνται, από την πρώτη ηµέρα
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του επόµενου µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδό-
τησης έως το τέλος του µήνα έκδοσης προσωρινής από-
φασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως το τέ-
λος του µήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδό-
τησης.

2. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το
ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον ο ενδια-
φερόµενος έχει συµπληρώσει βάσει των στοιχείων που
τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ ή δηλώνονται υπεύθυνα από τον
ίδιο:
α) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλι-
σης και ηλικία εξήντα επτά (67) ετών και άνω, ισούται µε
τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,
β) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλι-
σης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ε-
τών, ισούται µε τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ,
γ) κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χι-

λιάδες (6.000) ηµέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο
(62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται µε τριακόσια ο-
γδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,
δ) τις απαιτούµενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις

του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω
των εξήντα δύο (62) ετών, ισούται µε τριακόσια εξήντα
(360,00) ευρώ.

3. Για τον υπολογισµό του χρόνου της παρ. 2 λαµβάνε-
ται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει δια-
νυθεί σε οποιονδήποτε ενταγµένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα
κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα
διαθέσιµα µηχανογραφηµένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

4. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το
ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται µε τρια-
κόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ. Η χορήγηση της
παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντά-
ξιµου ποσοστού αναπηρίας και τη συµπλήρωση των χρο-
νικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που
διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

5. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του
ασφαλισµένου, η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει
τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορί-
ζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας α-
σφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Το ποσό που χορηγείται ως προ-
καταβολή ισούται µε τριακόσια ογδόντα τέσσερα
(384,00) ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρ-
χουν άλλα δικαιοδόχα µέλη, µε επιπλέον τριακόσια ο-
γδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ ισοµερώς επιµεριζόµενο
σε αυτά.
Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά µεταβίβαση, σύντα-

ξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου, καταβάλλεται πο-
σό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ στον ε-
πιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα µέ-
λη, επιπλέον ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων
(384,00) ευρώ ισοµερώς επιµεριζόµενο σε αυτά.

6. Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 
α) όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό

των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετι-
κές διατάξεις ανώτατα όρια, 
β) όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη

από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας, 
γ) όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται µε τις δια-

τάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή
διακρατικών συµβάσεων.

Αν µεταγενέστερα εκλείψει η περ. α), η παροχή χορη-
γείται από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα, κατά
τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ηλε-
κτρονικά η σχετική αίτηση.

7. Η παροχή είναι ακατάσχετη και συµψηφίζεται µε τα
ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν µε την προσωρινή
και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά
της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρα-
τούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές ει-
σφορές.

8. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συ-
νταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεω-
στήτως στους ασφαλισµένους, σύµφωνα µε το παρόν, α-
ναζητούνται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και, σε κά-
θε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά
που θα τους καταβληθούν στο µέλλον από τον e-ΕΦΚΑ,
εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παρο-
χών.

9. Το παρόν εφαρµόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του, κα-
θώς και σε όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συ-
νταξιοδότησης, µε την επιφύλαξη της παρ. 6. 
Στην περίπτωση των εκκρεµών αιτήσεων, τα ποσά του

παρόντος καταβάλλονται αναδροµικά σύµφωνα µε την
παρ. 1, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήµατος του δικαιούχου
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ).
Επί των ποσών που καταβάλλονται αναδροµικά δεν ε-

πιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φό-
ρος επιµερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η
παροχή.

10. Στο παρόν δεν υπάγονται οι ασφαλισµένοι του e-
ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιούνται ή λαµβάνουν την προκατα-
βολή σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 57Α του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007,
Α΄ 210).

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τη διαδικασία υποβο-
λής και διαχείρισης των αιτηµάτων, τον τρόπο απόδειξης
της συνδροµής των προϋποθέσεων και κάθε άλλο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 35
Προστατευόµενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου

1 του ν. 2643/1998

Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
(Α΄  220) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Όσοι έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά
την έννοια του ν. 1285/1982 (Α΄ 115), εφόσον κατέστη-
σαν Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), καθώς και τα τέκνα ό-
σων κατέστησαν ΑµεΑ εξαιτίας της συµµετοχής τους
στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της
συµµετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης, προ-
στατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών
γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από
τραύµατα ή κακουχίες, εξαιτίας της συµµετοχής τους
στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των
συνταγµαταρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.»
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Άρθρο 36
Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, απαγορεύεται η µετάταξη ή απόσπαση ή οποι-
αδήποτε άλλη µετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή
φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

2. Διαδικασίες µετατάξεων ή αποσπάσεων ή άλλης
µορφής µετακινήσεων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που είναι
εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν ο-
λοκληρώνονται.

Άρθρο 37
Μέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών 

τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας-
Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) προστίθεται
παρ. 1α και το άρθρο 123Α διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν
καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά
το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο 2020 έως και
τον Αύγουστο 2020 είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσο-
δα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1.9.2020 έως 31.12.2020.

1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν
καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά
το χρονικό διάστηµα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον
Δεκέµβριο 2020 είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσοδα
κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρο-
νικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2021 έως 31.3.2021.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι,
οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων-εργο-
δοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις αυτών των επιχειρή-
σεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων
στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «Ερ-
γάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 38
Υπηρεσίες ενηµέρωσης του κοινού

Λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19
και, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.5.2021, το Υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται,
κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων

συµβάσεων, να διενεργεί για το ίδιο και εποπτευόµενα
νοµικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), για την οργάνωση, εγκατάσταση, διαλειτουργι-
κότητα, αναβάθµιση, λειτουργία και συνεχιζόµενη υπο-
στήριξη τηλεφωνικού κέντρου (call center), κέντρου υπο-
στήριξης και επίλυσης θεµάτων κοινού (back office) ή/και
κέντρου ενηµέρωσης του κοινού (help desk) και ιστοσε-
λίδων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν την προµή-
θεια ψηφιακών ή µη εργαλείων, µέσων και εφαρµογών
για την επικοινωνία του Υπουργείου και των εποπτευό-
µενων νοµικών του προσώπων µε το κοινό, υλικοτεχνι-
κής υποδοµής και εξοπλισµού, καθώς και υπηρεσίες συ-
νολικής διαχείρισης έργου, συµβουλευτικής, τεχνικής υ-
ποστήριξης, προβολής και ενηµέρωσης για τα κέντρα και
τις δραστηριότητες αυτές. Κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα, δύνανται οµοίως να παρατείνονται υφιστάµε-
νες δηµόσιες συµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόµενων νοµικών του
προσώπων για τα ανωτέρω αντικείµενα, µέχρι την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του προηγούµενου
εδαφίου. 

Άρθρο 39
Οικονοµική ενίσχυση διανοµέων κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων - 
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020

1. H παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)
τροποποιείται ως εξής:

«1. Ενισχύονται οικονοµικά µε τη µορφή οικονοµικής
κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ή
µη κερδοσκοπικές, υποκείµενες σε Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), µε κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθµό
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους ακόλουθους:
90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14, 59.13, οι οποί-
ες: α) έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτη-
µένου χώρου µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εί-
τε θεάτρου, κινηµατογράφου, µουσικής σκηνής ή γενικά
χώρου παραστάσεων, εξαιρουµένων των αθλητικών ε-
γκαταστάσεων, β) έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποι-
αδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως
30 Σεπτεµβρίου 2020 και γ) παρουσιάζουν πτώση κύκλου
εργασιών το χρονικό διάστηµα Μαρτίου-Σεπτεµβρίου
2020 σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα Μαρτίου-Σεπτεµ-
βρίου 2019 κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Οι
προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν χρειάζεται να συ-
ντρέχουν, προκειµένου να είναι δικαιούχοι ενίσχυσης ε-
πιχειρήσεις κινηµατογράφου που έκαναν έναρξη εργα-
σιών µετά την 1η.1.2019.»

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 70 του
ν. 4745/2020, προστίθεται εδάφιο και η παρ. 7 τροποποι-
είται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ό-
ροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα τεχνι-
κά θέµατα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. Ειδικά ως προς τις επιχει-
ρήσεις µε Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόφαση ορίζει και το ύ-
ψος της ενίσχυσης.»
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Άρθρο 40
Παράταση του µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού ε-
νίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104) παρατείνεται µέχρι τις 31.3.2021 και ο µηχανι-
σµός εφαρµόζεται για εργαζοµένους που έχουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την
31η.1.2021.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι
και οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, ιδίως η
απαιτούµενη µείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσό-
δων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτη-
µα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-
ρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να παρα-
τείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
µηχανισµού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρµο-
γή του για έτερα χρονικά διαστήµατα.

Άρθρο 41
Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - 
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) εφαρµόζεται
σε εργαζοµένους που έχουν προσληφθεί µέχρι και την
31η.1.2021 και ισχύει για όσο διαρκεί η αναστολή λει-
τουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήµα-
τος λόγω του κορωνοϊού COVID-19 ή ανήκει σε κλάδους
που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την 31η.3.2021.

2. Η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του
παρόντος, οι κλάδοι και οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότη-
τας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία µε εντολή δηµόσιας αρχής ή
που πλήττονται, να τροποποιείται η καταληκτική ηµερο-
µηνία πρόσληψης των εργαζοµένων των οποίων οι συµ-
βάσεις εργασίας µπορούν να τίθενται σε αναστολή, κα-
θώς επίσης και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής,
να ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το
ύψος της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία
καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η
ισχύς του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρµογή του
για έτερα χρονικά διαστήµατα.»

Άρθρο 42
Επέκταση οικονοµικής στήριξης καλλιτεχνών - 
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, δηµι-
ουργών και επαγγελµατιών της τέχνης και του πολιτι-

σµού, η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Επί-
σης, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση της αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού ή να χορηγείται για έτερα χρονικά
διαστήµατα και να καθορίζεται η καταληκτική ηµεροµη-
νία εγγραφής στην πλατφόρµα της παρ. 1.»

Άρθρο 43
Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά εργαζοµένων του 

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωµα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

1. Εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και επισιτιστι-
κού κλάδου, που επιδοτούνται µε βάση την περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του
άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), είναι δικαιούχοι µηνι-
αίας έκτακτης αποζηµίωσης ποσού ίσου προς το τελευ-
ταίο µηνιαίο επίδοµα ανεργίας που έλαβαν, εφόσον πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, µε πλήρη ή µε-

ρική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επανα-
πρόσληψης κατά το έτος 2020,
β) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας

τριών (3) µηνών και πέντε (5) ηµερών, κατά το χρονικό
διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2019 έως και τον Φεβρου-
άριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η
διάρκεια, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.
1545/1985, επιµηκύνθηκε κατά έναν (1) µήνα για το χρο-
νικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2019 έως και τον Φε-
βρουάριο 2020,
γ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαµβάνουν

ή δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρο-
νικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2020 έως και τον Φε-
βρουάριο 2021,
δ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαµβάνουν

ή δεν θα λάβουν το επίδοµα µακροχρονίως ανέργων για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
ε) δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν

την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, δυνάµει του άρθρου 68
του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) ή άλλων διατάξεων.

2. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 καταβάλλεται µη-
νιαία για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από
τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραµένουν
εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.

3. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δη-
µοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζε-
ται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα των
τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως επίσης δεν
κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύµατα για οφειλές προς
αυτά, ούτε συµψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ι-
δρύµατα και δεν προσµετράται στο συνολικό, πραγµατι-
κό ή τεκµαρτό οικογενειακό εισόδηµα.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του παρόντος καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του
Ο.Α.Ε.Δ..
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5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδι-
κότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέ-
ρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 44
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών - 

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
(Α΄ 235) τροποποιούνται και το άρθρο 32 του
ν. 4756/2020 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες 
έχει χορηγηθεί παράταση προθεσµιών καταβολής 

ή αναστολή είσπραξης

1. Η προθεσµία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές
εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών, η οποία παρατάθηκε µέχρι την 30ή
Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρ-
θρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο
25 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020,
το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), παρατείνεται εκ νέου µέχρι την 31η Δεκεµβρί-
ου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, µετά τη λή-
ξη της παράτασης της προθεσµίας καταβολής, δύνανται
να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής έως και
σαράντα οκτώ (48) µηνιαίων δόσεων, µε την επιφύλαξη
του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης ποσού πενήντα
(50) ευρώ.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση,
όπου υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της α-
πόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι
των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση της
παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ηµεροµηνία υπαγω-
γής στη ρύθµιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και
προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, επι-
βαρύνονται από τον επόµενο µήνα από αυτόν της υπα-
γωγής στη ρύθµιση, µε επιτόκιο δυόµιση εκατοστιαίων
µονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισµένο. Κατ’ εξαίρεση,
βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης
έως και είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων δόσεων δεν επι-

βαρύνονται µε επιτόκιο.
4. Η υπαγωγή στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβο-

λή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα υποβολής
της αίτησης υπαγωγής. Οι επόµενες δόσεις της ρύθµι-
σης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
κάθε επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµι-
ση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζο-
νται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορί-
ζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοι-
που αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών.

7. Η ρύθµιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέ-
της δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε
δύο (2) δόσεις της ρύθµισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται
οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής
ευεργετήµατα:
α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής

ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος,
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου

8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄  179) χορηγείται αποδεικτικό α-
σφαλιστικής ενηµερότητας για την είσπραξη λογαρια-
σµών δηµοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο
χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφει-
λής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας µε παρακράτηση ποσού ίσου µε την οφειλή,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδι-
κά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβλη-
θεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, εφαρµό-
ζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέ-

τη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136),
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί

ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
9. Η απώλεια της ρύθµισης επιφέρει τις ακόλουθες συ-

νέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) τη µετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπο-

λοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξή-
σεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής µε όλα τα

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέσα.
10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρό-

ντος υποβάλλεται µέχρι τις 31.1.2022.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υ-
ποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η
διαδικασία υπαγωγής και τα αρµόδια όργανα της παρ. 2,
να προβλέπονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, να πα-
ρατείνεται η προθεσµία της παρ. 10 και να ρυθµίζονται
τυχόν ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος.»
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Άρθρο 45
Χρήση µέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών 

συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις
και οµοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών

οργάνων αθλητικών ενώσεων

1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των α-
θλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών, δύνα-
ται να διεξάγονται και µε τη χρήση σύγχρονων µέσων
Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), µε
σκοπό την αποµακρυσµένη συµµετοχή των µελών τους.
Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιµέρους θεµάτων της η-
µερήσιας διάταξης, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφο-
φοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργά-
νων, διεξάγονται µε τη χρήση του πληροφοριακού συ-
στήµατος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυµης εται-
ρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνο-
λογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυ-
ξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλή-
ρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαι-
ρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται
µεγαλύτερη προθεσµία, οπότε εφαρµόζεται η καταστα-
τική πρόβλεψη. 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), οι γενι-
κές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σω-
µατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών µε τη χρήση µέσων
Τ.Π.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τρι-
µελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από
δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικη-
γόρος διορισµένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα
µέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές
τους, στην περίπτωση κωλύµατός τους, ορίζονται το αρ-
γότερο είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµερο-
µηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο,
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο, η έ-
νωση ή η οµοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία
υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ηµέ-
ρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα των αρχαιρεσιών.

3. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθµίζε-
ται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για τη διασφάλιση της δια-
φάνειας και του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γε-
νικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώ-
τη εφαρµογή του παρόντος, µε απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, δύναται να µετατίθεται ο
χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
των καταστατικών οργάνων των αθλητικών οµοσπον-
διών και να παρατείνεται η θητεία των µελών τους για ό-
σο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως αναγκαίο προκει-
µένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021. 

4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθµι-
σης που περιέχεται στα καταστατικά των αθλητικών σω-
µατείων, ενώσεων ή οµοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που έ-
χουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν µε τη χρήση σύγ-
χρονων µέσων Τ.Π.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, δύ-
ναται να αναβληθούν µε απόφαση του αρµόδιου κατα-

στατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την
31η.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής κατα-
στατικής ρύθµισης. 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων αθλητικής ένωσης δύναται να διεξαχθούν έως
την 30ή.6.2021. Οι θητείες των µελών των διοικητικών
συµβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου α-
θλητικής ένωσης παρατείνονται από τη λήξη τους έως
την 30ή.6.2021. 

Άρθρο 46
Παράταση της θητείας της Ολοµέλειας της Διοίκησης
της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)

Ειδικά για τους θερινούς Παραολυµπιακούς Αγώνες
του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021,
η Ολοµέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυ-
µπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16), κατά
το χρονικό διάστηµα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021. Σε
περίπτωση ακύρωσης των Παραολυµπιακών Αγώνων, η
Ολοµέλεια της Διοίκησης θα αναδειχθεί εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη σχετική επίσηµη ανακοίνωση της
Διεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής. Η θητεία των µε-
λών της παρούσας Ολοµέλειας της Διοίκησης της
Ε.Π.Ε., που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί µετά από τους Πα-
ραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται έως την
ανάδειξη της νέας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις της προωθηµένης µισθολογι-
κής εξέλιξης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, η οποία χορηγεί-
ται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία απέχουν µε-
ταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όµοια
απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των υπαλλήλων ανά
οργανική µονάδα και επί του συνόλου των υπαλλήλων,
το οποίο θα λαµβάνει την προωθηµένη µισθολογική εξέ-
λιξη της παρ. 1 του άρθρου 6. Το ποσοστό επί του συνό-
λου των υπαλλήλων κυµαίνεται µεταξύ του τρία τοις ε-
κατό (3%) και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), λαµβανο-
µένης υπόψη της εκάστοτε δηµοσιονοµικής συγκυρίας.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων υπαλλήλων, µε
αποτέλεσµα την υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόµενου
ποσοστού, µε την ως άνω απόφαση δύναται να καθορί-
ζονται κριτήρια περιορισµού των δικαιούχων της προω-
θηµένης µισθολογικής εξέλιξης µέχρι το ως άνω ποσο-
στό. Τέτοια κριτήρια ενδεικτικά είναι, κατά σειρά, ο συ-
νολικός χρόνος προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία στην ορ-
γανική µονάδα και η κατάταξη των υπαλλήλων σύµφωνα
µε την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016
(Α΄ 96).
β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-

νται η διαδικασία εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 6,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
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2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το επίδοµα της παρ. 1
του άρθρου 9 δύναται να προσαυξάνεται σε συγκεκριµέ-
νες παραµεθόριες και αποµακρυσµένες υπηρεσίες, µε
κριτήρια ιδίως τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών για τον
έλεγχο προσώπων και εµπορευµάτων που εισέρχονται
και εξέρχονται από τη Χώρα, καθώς και για την καταπο-
λέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου. Με
την ως άνω προσαύξηση το εν λόγω επίδοµα δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ
µηνιαίως.
β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να

καθορίζονται ο χρόνος έναρξης των προθεσµιών της
παρ. 2 του άρθρου 9, οι προϋποθέσεις παράτασης του
διαστήµατος µέγιστης παραµονής για την κάλυψη έκτα-
κτων υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται µε την αδυ-
ναµία στελέχωσης των υπηρεσιών, οι όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις απρόβλεπτης ανάγκης αποχώρησης από
την υπηρεσία, θανάτου του υπαλλήλου, αναστολής λει-
τουργίας ή κατάργησης της υπηρεσίας, καθώς και περι-
πτώσεις µετάθεσης σε υπηρεσία ίδιας βαρύτητας ως
προς την καταβολή του επιδόµατος αποµακρυσµένων-
παραµεθόριων περιοχών, για τις οποίες τα ποσά της παρ.
1 δεν αναζητούνται ή τα ποσά που αναζητούνται περιο-
ρίζονται αναλόγως µε τη διάρκεια παραµονής, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ι-
δίου άρθρου.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή µη, α-
ξιολόγησης, περιπτώσεις εξαίρεσης για υπαλλήλους οι
οποίοι νοµίµως απαλλάσσονται από τη συµµετοχή στην
αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 11. 

4.α. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εγκρίνεται
η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 13 στην οποία αναφέρονται σαφή
και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέ-
ρω υπερωριακή εργασία. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) για τις αποφά-
σεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν την εφαρ-
µογή της παρούσας δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υ-

πουργού Οικονοµικών, εφόσον η δαπάνη που προκαλεί-
ται από αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών
του προϋπολογισµού της ή του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ.. Σε α-
ντίθετη περίπτωση η παράλειψη σύµπραξης του Υπουρ-
γού Οικονοµικών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας έκδοσης της πράξης και λόγο ακυρότη-
τας αυτής.
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ο αριθµός των υ-

παλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού της Α.Α.Δ.Ε., µη επιτρεπόµενης
της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επεν-
δύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερί-

δα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δηµοσίευσή
τους.
β. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν

του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργα-
σίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. της υποπερ. ββ’ της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 καθορίζεται µε απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο των εγκεκρι-
µένων σχετικών πιστώσεων της Α.Α.Δ.Ε.. 
γ. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα

θέµατα εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 13. 
δ. Οι αποφάσεις των περ. α΄, β΄ και γ΄ δηµοσιεύονται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα στο πρώτο δί-
µηνο του έτους και έχουν αναδροµική ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου του ίδιου έτους. Όµοιες αποφάσεις που δη-
µοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το τε-
λευταίο δίµηνο του έτους έχουν αναδροµική ισχύ από
την 1η Νοεµβρίου του ίδιου έτους.

5.α. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή µη, της
αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 15. 
β. Οι συντελεστές της παρ. 3 του άρθρου 15 δύνανται

να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισµού
της Αρχής, κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) και κατά µέγιστο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
του προϋπολογισµού αποδοχών της Α.Α.Δ.Ε..
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Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ τίθενται σε ισχύ από
1ης.6.2021. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να παρατείνεται η ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος και µετά την 1η.6.2021.

2. Ειδικά για τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λαµβάνουν
την προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται ανα-
δροµικά τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη ισχύος της
παρ. 1.

3. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄και Δ΄ τίθενται σε
ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτός αν σε αυτές
ορίζεται διαφορετικά.
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