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 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012
και του ν. 4093/2012.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπει−
γόντων θεμάτων σχετικά με την ορθή νομοθέτηση ορι−
σμένων διατάξεων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012, 
που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1

Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3865/2010 και του 
ν.4093/2012

1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας 
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων 
της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς 
υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως μισθός για τον υπολο−
γισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται 
ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργεί−
ου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες 
συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγρά−
φου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα 
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την 
ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Από την ίδια 
ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περ. α’ της 
υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μει−
ώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε 
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπο−
λείπεται των 1.800,01 ευρώ και

δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο 
του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση 
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται 
των 2.550,01 ευρώ.»

3. Οι διατάξεις της περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3. 
της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
αντικαθίστανται ως εξής:

«Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι τετραπλη−
γικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί 
ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ή 
του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου, που λαμβάνουν 
σύνταξη από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του 
τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 
και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210) ή λαμβάνουν το επίδομα 
ανικανότητας της παρ. 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 54 
του π.δ. 169/2007 (Α΄210).»

4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4. της παραγρά−
φου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό 
των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του 
επιδόματος αδείας που καταβαλλόταν στα πρόσωπα 
της περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3. πριν από την ισχύ 
του νόμου αυτού, επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση 
και το ποσό που αντιστοιχεί κατά μήνα προσαυξάνει 
τη μηνιαία σύνταξή τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 2

Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του 
ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της υποπερίπτωσης Ι) της περίπτωσης 28 της υποπα−
ραγράφου 1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της 
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προ−
σωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλή−
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λων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλά−
δου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου 
Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του 
Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με 
τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

α. Πρέσβης 1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός 

Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας 
Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβου−
λος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,67

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμ−
βουλος Β‘, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ 
Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπο−
ρικών Υποθέσεων Β΄ 1,56

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής 
Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ Τάξεως και 
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 
1,44

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας 
Β΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β΄ 1,33

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της 
Ειδικής Νομικής

Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορι−
κών Υποθέσεων Α΄ 1,25

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραμματέας 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,17

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ 1,09

θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00. »

2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της 
προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός 
του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα 
ευρώ (1.061 €).»

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 
3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης ΙΙΙ) της περίπτωσης 28 της υποπαρα−
γράφου 1 της παραγράφου Γ του ν.4093/2012 αντικαθί−
στανται από 1.8.2012 ως εξής:

«5. Ξενίας − παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζό−
μενο ως εξής:

α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολού−
θου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διακόσια 
τριάντα ένα ευρώ (231 €).

β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι 
και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, για το 
βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 
καθώς και για το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ μέχρι και το βαθμό του 
Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, 
διακόσια τριάντα ένα ευρώ (231€).

γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, Εμπειρογνώ−
μονα Β΄ τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορι−
κών Υποθέσεων Β΄ διακόσια σαράντα επτά ευρώ (247 €).

δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, του Ανα−
πληρωτή Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Α΄ 
τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υπο−
θέσεων Α΄, τριακόσια πέντε ευρώ (305 €).

ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του 
Νομικού Συμβούλου Β΄, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευ−
τή Συμβούλου Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων Β΄και για όλους τους ανώτερους 
βαθμούς τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ (318 €).

6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών 
προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών 
και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων εκατόν δώδεκα ευρώ (112 €).

β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ τάξεως και Γραμματέας 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, εκατόν δώ−
δεκα ευρώ (112 €).

γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ τάξεως και Γραμματέας 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, εκατόν πε−
νήντα τέσσερα ευρώ (154 €).

δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της 
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, εκατόν ενενήντα τέσσερα 
ευρώ (194 €).

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ τάξεως, Εμπειρογνώμονας 
Β΄ τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β΄, διακόσια πενήντα έξι ευρώ (256 €).

στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Αναπληρωτής 
Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ τάξεως και 
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, 
τριακόσια δέκα τρία ευρώ (313 €).

ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ τάξεως, Νομικός Σύμβου−
λος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ τά−
ξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β΄, τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (393 €).

η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ τάξεως, Ειδικός Νομι−
κός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώ−
μονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ τάξεως και Γενικός 
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, 
τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 €).

θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε ευρώ (505 €).»

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4093/2012

1. Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων 
που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του ν.4093/2012 
και αφορούν διατάξεις εφαρμογής του ν.3919/2011 εκ−
δίδονται το αργότερο μέχρι 31.12.2012.

2. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Γ.2. της 
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι 
λέξεις «του π.δ. 113/2000» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«του π.δ. 113/2010. »

3. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ.3 της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί 
δεσμεύσεως πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ‘ 
εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείμενης 
νομοθεσίας,»

4. Στην υποπαράγραφο Δ.2. της παραγράφου Δ του 
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 προστίθεται περίπτωση 
6. ως εξής:

«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του 
ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Μετά την αξιοποίηση των μετοχών των ανωνύμων 
εταιριών του άρθρου δεύτερου του ν.4092/2012 από το 
Ταμείο, επί των εν λόγω εταιριών εφαρμόζονται αποκλει−
στικά οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.3016/2002, 
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εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 
τελευταίου. Μέχρι την αξιοποίησή των μετοχών τους 
από το Ταμείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν να 
διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.»

5. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ν.718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικαταστάθηκε με την 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.5. της παραγράφου 
Ε του ν.4093/2012 μετά τις λέξεις «φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα» προστίθενται οι λέξεις «ή ενώσεις προσώπων».

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ν.718/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περί−
πτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.5. της παραγράφου Ε 
του ν.4093/2012, οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου».

γ. Στο πρώτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 
2 του άρθρου 1 του ν.718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικατα−
στάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.5. 
της παραγράφου Ε του ν.4093/2012, η λέξη «πρόσωπο» 
αντικαθίσταται με τις λέξεις «φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή ένωση προσώπων»

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.718/1977, 
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υπο−
παραγράφου Ε.5. της παραγράφου Ε του ν.4093/2012, οι 
λέξεις «εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρό−
ντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31.12.2012». .

Άρθρο 4
Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4093/2012

σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που 
θεσπίστηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.1. 
της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
6 αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις 
λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, 
εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρα−
γράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης 
στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλ−
λομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 
αυτού,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 
6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον 
αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται αναλόγως η 
παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 
6 οι λέξεις «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλα−
γής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία της 
συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 
διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων 
αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκ−
δόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών 
που αφορά το τιμολόγιο».

5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του 
άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρε−
σιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περι−
γραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία 
σύμβαση») διαγράφεται.

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 
6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του 
αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία 
της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παρα−
γράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον 
αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία 
αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονομα−
τεπώνυμο και τη διεύθυνσή του».

7. Στο στοιχείο β) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, 
όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο 
του παρόντος διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο 
αυτών παραδίδεται στον πελάτη».

8. Στο στοιχείο γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, 
όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο 
του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προ−
ϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπα−
ραγράφου Ζ.1. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, μετά τις λέξεις «των άρθρων 28 και 29» 
προστίθενται οι λέξεις «παράγραφος 1».

2. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαρα−
γράφου Ζ.1. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 διαγράφεται.

3. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρα−
γράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου 
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
71 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν».

4. Στην υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης 1 της υπο−
παραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώ−
του του ν.4093/2012, μετά τη λέξη «υπαλλήλων» προστί−
θεται η φράση «όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών».

5. Στην υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης 1 της 
υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012, η φράση «ή το» αντικαθίσταται 
από τη φράση «και του».

6. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.4. της 
παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 
μετά τη φράση «εκπαιδευτικής βαθμίδας» και πριν το 
τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους υπαλλή−
λους που υπάγονται στις περιπτώσεις η), θ), ι), ια) της 
παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 καθώς 
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και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις αα), ββ), 
γγ), δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 37 του ν. 3986/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, καθώς 
και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται 
σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 
(Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της 
υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012, μετά τις λέξεις «συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά 
τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται 
οι λέξεις «του παρόντος».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως 
τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγρά−
φου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδι−
ας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ 
για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για 
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του 
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από 
την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο−
βολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από 
την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο−
βολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η 
άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού 
επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγρά−
φου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η 
επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε 
περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλμα−
τος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγρά−
φως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους 
της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη 
και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, 
να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να 
προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, 
αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή 
φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του 
ν.3919/2011).»

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, 
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπα−
ραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας 
και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται 
η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των 
οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους 
του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 
1.1.2014.»

4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνι−

κών υπηρεσιών − Αντιπρόσωποι

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λο−
γιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγ−
γελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, 
στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.

2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλω−
ση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστι−
κών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται 
από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων 
ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική 
έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής 
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομι−
κό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές 
και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του 
αντιγράφου της αναγγελίας.

3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος 
ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα πα−
ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε 
φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση 
με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιο−
δοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις 
που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή 
Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της 
επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»

5. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά−
φου Η.3 «Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής 
ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 καταργείται.

6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προ−
σαρμογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 
«Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς 
οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλ−
λες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
καταργείται και αναριθμούνται οι υποπαράγραφοι 14 
και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Στην υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 μετά τις λέξεις «Τα Κέντρα Δια βίου μά−
θησης» προστίθενται οι λέξεις «είναι πάροχοι υπηρεσιών 
μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος».

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών».

4. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, τρο−
ποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγρά−
φονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».
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β. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι 
λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται με τη λέξη 
«υποβολής».

5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4. της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, 
οι λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.1.» αντικαθίστανται 
με τις λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.3.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3696/2008 (Α΄ 
177), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
45 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε με την 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου 
Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέ−
χουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών 
πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) 
με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που 
εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) 
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατη−
γορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυ−
κειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα 
σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα 
σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς 
οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιη−
τικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση 
που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείου α’ και β’ της 
παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης 
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαί−
δευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της 
Θ.16 της παρούσης. »

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.3696/2008, 
όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.7. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 διαγράφεται.

8. Στην περίπτωση Θ.11. της παραγράφου Θ του άρ−
θρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «έως την 30η 
Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έως 
την 30η Απριλίου 2013».

9. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 δι−
αγράφεται.

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010 
(Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της 
υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της 
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι−
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ−
κειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο 
πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας 
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας 
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό 
κύκλο σπουδών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.»

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010, 
όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 
2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο 
αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκει−
ας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο 
πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας 
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας 
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό 
κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής 
ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομο−
θεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

12. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθί−
στανται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ−
νου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, 
γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας 
των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό−
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση 
υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του 
παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επί−
σημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται 
τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να 
είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την 
παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την πα−
ραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλεί−
ποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του 
παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»».

13. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.17. της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι 
λέξεις «καθίσταται η 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθί−
στανται με τις λέξεις «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».

14. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4, Κατ’ εξαίρεση, για προγράμματα σπουδών τα οποία 
λειτουργούν νομίμως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας 
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν 
εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. 
της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, ο πάροχος υποχρεούται να συνεχίσει 
να τα παρέχει έως την ολοκλήρωσή τους, οπότε και 
καταργούνται.»

15. Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 η 
φράση «ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που 
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ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια» 
αντικαθίσταται με τη φράση «ότι ισχύουν οι κτιριολο−
γικές προϋποθέσεις του παρόντος .»

16. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 δι−
αγράφεται.

17. Στο τέλος του στοιχείου i) της υποπερίπτωσης α 
της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 προ−
στίθεται η φράση «που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 
6, 8, 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.»

Άρθρο 8
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες – Ενεργειακοί Επι−
θεωρητές − Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ)

1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτι−
ρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης 
και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες 
μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενερ−
γειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών.

2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθε−
ωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ 
παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό 
(100) ευρώ, αντίστοιχα. Από τα νομικά πρόσωπα κατα−
βάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
για την εγγραφή τους. Τα ποσά αυτών εισπράττονται 
από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Τα−
μείου (ΚΑΕ 3745). Με κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η καταβολή και 
η είσπραξη των ανωτέρω ποσών μέσω τραπεζικού λο−
γαριασμού του Πράσινου Ταμείου.

3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5:

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας 
, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή 
Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή 
μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελ−
ματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της 
σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διε−
νέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των 
κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή 
κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας 
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συ−
στημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, 
συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό 
κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών 
οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενερ−
γειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών 
και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού 
ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποι−
ηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να 

εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και 
να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επι−
θεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
13 του π.δ.38/2010 (Α΄ 78).

6. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώ−
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, 
που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για 
μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου 
να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω 
επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των 
άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.

7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώ−
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολο−
κλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο 
που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική 
Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαι−
δευτικό φορέα.

8. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το 
ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την επο−
πτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, 
επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος 
και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των 
αποτελεσμάτων.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις 
καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο 
φορέα που τις διενεργεί.

9. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια 
της διαδικασίας.

Η εξεταστική επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτε−
λείται από:

α) πέντε (5) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από 
το ΤΕΕ,

β) δύο (2) εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζό−
μενους από την ΕΕΤΕΜ,

γ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

10. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός 
από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής 
επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη κατά την 
κρίση του, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα 
ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή 
ερευνητικούς φορείς.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι 
δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβό−
λων του παρόντος άρθρου.

12. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται: α) ειδικότε−
ρα προσόντα και επιστημονικά πεδία προέλευσης των 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων μηχανικών και β) ειδι−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5695

κότερες διαδικασίες πιστοποίησης και κατάρτισης των 
σχετικών Μητρώων.

13. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργεια−
κού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ήτοι:

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δρα−
στηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς 
την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον 
ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και με την 
υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υπο−
βολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρο−
νικά συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτό−
τητας, ή διαβατηρίου.

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με 
την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν 
νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι 
Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της ΕΥΕΠΕΝ), ότι 
δεν είναι υπάλληλος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για 
χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοι−
χείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις 
οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοι−
χεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

γγ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνι−
κές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση 
σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντί−
στοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετι−
κής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωμα−
τούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο 
ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών 
Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον 
αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης.

εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
στστ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α) γίνεται 

εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδι−
κασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του 
άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές 
Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς 
Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και εξέτασης αντί−
στοιχα.

γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαι−
ολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες 
και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων 
των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση 
της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

δ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται 
εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προ−
βλεπομένων παραπάνω νομίμων δικαιολογητικών.

ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα 
υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως 
τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της 
δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς 
λόγους. Άλλως, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερό−
μενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη 
ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

14. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρη−
σης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα 
αυτού εφόσον:

α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση 
ή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτε 
τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, 
ή εταίρος ή υπάλληλος,

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, 
ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρό−
σωπο του οποίου ο ίδιος είναι εταίρος.

15. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δη−
μόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την 
εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 
2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).

16. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρη−
τών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της 
ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

17. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του 
ν. 3661/2008 (Α΄ 89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο 
όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική 
ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) 
ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλή−
ρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, 
δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις 
της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4001/2011 και του 

ν.3889/2010

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 
του ν.4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας πράξης νομοθετικού περιεχομέ−
νου ως εξής:

«(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μεί−
ωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατα−
νάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, 
περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορ−
φα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθο−
δολογία η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό 
τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύ−
πτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες 
μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές 
των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς 
και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους 
Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον 
12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί 
το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολο−
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γιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του ειδικού 
διαχειριστικού Λογαριασμού. Οι ανωτέρω μοναδιαίες 
χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 
6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από 
την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, 
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσό−
δων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού 
εντός του έτους. Για την περίοδο 2013−2014 το ύψος των 
μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε 
το έλλειμμα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού 
να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 
μετά το στοιχείο (ζ), προστίθεται στοιχείο (ζ1) ως εξής:

«(ζ1) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διεκ−
περαιώνει το έργο της μεταφοράς Φυσικού Αερίου και 
είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν 
χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά πε−
ρίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, 
και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας 
του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου»

3. Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέ−
θηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4. 
της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο οποίος 

συστάθηκε με το πδ 33/2007 (Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313), 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 
για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 
5 του άρθρου 63Ι.

2. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου 
που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυ−
σικού Αερίου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της 
με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος 
για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων 
Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού δι−
αχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
(παράγραφος 1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο 
ΔΕΣΦΑ ΑΕ και οι μέτοχοί του λάβουν τέτοια μέτρα, 
εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ οι διατάξεις των 
άρθρων 62 και 63 του παρόντος.»

4.Στα άρθρα 63Α έως και 63Ι του ν. 4001/2011, όπως 
αυτά προστέθηκαν δυνάμει της περίπτωσης 5 της υπο−
παραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012, οι λέξεις «ΔΕΠΑ ΑΕ» αντικαθίστανται 
με τις λέξεις «Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυ−
σικού Αερίου» ή «Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
Φυσικού Αερίου», κατά περίπτωση.

5.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Β του ν. 4001/2011, 
όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της 
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «σύμφωνα με το 
άρθρο 67» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με 
το άρθρο 63Ε».

6.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011, 
όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της 
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του 
ν. 4093/2012, η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 72» αντικαθίσταται με 
τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 63Ι».

7.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011, 
όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της 
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του 
ν. 4093/2012, η φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα 
με το άρθρο 71 του παρόντος» αντικαθίσταται με τη 
φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 
63Θ του παρόντος».

8.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
63Ε του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της 
περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου 
Ι του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 
ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός:»

9.Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011, 
όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της 
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του κ.ν. 
2190/1920 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα μέλη 
του Εποπτικού Συμβουλίου»

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του ν. 4001/2011, 
όπως προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υπο−
παραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του ν. 
4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα που 
περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν 
λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που 
καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.»

11. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 
63Ι του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της 
περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου 
Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστή−
ματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους 
απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και αν−
θρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάμει του άρθρου 68, και του εγκε−
κριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Θ 
του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ»

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/2011, 
όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της 
υποπαραγράφου Ι.4. της παραγράφου Ι του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις 
της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 
65 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίη−
σης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 
3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 
του παρόντος νόμου»

13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3 
του άρθρου 63 Ι του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε 
δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4. της 
παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5697

η οποία φέρει ομοίως αριθμό παραγράφου 3, αναριθ−
μείται σε παράγραφο 4.

14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι του ν. 
4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περί−
πτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αναριθμούνται σε 
παραγράφους 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 
του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς 
και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται 
από την πλήρωση ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων 
και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 επ. 
ή 63Α επ. του παρόντος νόμου.»

16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
ν.3889/2010 (Α΄ 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 
β) της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.4024/2011 (Α΄ 
226), οι λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου 
των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου 
έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δύο και ήμισυ 
τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του 
κατά το τέλος του προηγούμενου έτους».

Άρθρο 10
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης 
ΙΙΙ της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παραγράφου ΙΑ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.»

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 
2 της υποπαραγράφου ΙΑ.3. της παραγράφου ΙΑ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τη λέξη «απο−
κλεισμού» προστίθενται οι λέξεις «και η προκαλούμενη 
δαπάνη από αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 20 εκατομμυρίων ευρώ.»

3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4. της παρα−
γράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) Επίδομα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται με 
τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.»

4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.5. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι λαμβά−
νουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν».

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.5. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 καταργείται.

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε όσους λαμ−
βάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χρι−
στουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού 

επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας 
το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος. Το 
ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστου−
γέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας 
επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη 
μηνιαία σύνταξή τους.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγρά−
φου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από 1.1.2013 ως ημερομηνία καταβολής όλων των 
μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμά−
των των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσι−
μη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λε−
πτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος καθώς και 
ο τρόπος εφαρμογής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μη−
νιαία βάση.»

8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7. της πα−
ραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που προβλέπο−
νται ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31.12.2012, 
σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από 
τη δημοσίευση του παρόντος.»

9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 
του ν.2112/1920 (Α΄ 67), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 
την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12. της παρα−
γράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό−
μενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει 
στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης 
για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση».

10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.12. της παραγράφου ΙΑ του ν.4093/2012 η 
φράση «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον 
της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημί−
ωσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της 
προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζη−
μίωσης.»

Άρθρο 11
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Υγείας

1. Στο τέλος του στοιχείου α΄ του άρθρου 11 του 
ν.4052/2012 (Α΄41), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΒ.2. του άρθρου πρώ−
του του ν.4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από 01.01.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμα−
κευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό 
κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που απο−
ζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΦΚΑ).

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε 
κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών 
προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κα−
τάλογο, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων 



5698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθη−
καν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό 
που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε 
κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών 
προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κα−
τάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με το 
καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί 
από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που 
το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, 
δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπό−
μενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του 2013 
ή το rebate του νόμου 4052/2012 για τα φάρμακα που 
περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013.

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει 
καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μετα−
φέρονται αυτόματα από το κατάλογο συνταγογραφού−
μενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. 
(θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
των ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw 
back του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4052/2012 
και του ν.4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές αποφά−
σεις, μέχρι 10.12.2012.

Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα 
σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, 
οι ΚΑΚ δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις 
και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το 
claw back πους τους αναλογεί.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ανα−
προσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος 
υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητή−
ματα εφαρμογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4052/2012, του νό−
μου 4093/2012 και των κείμενων υπουργικών αποφάσεων 
και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν 
συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά 
με το claw back. »

2. Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμά−
τευσης, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους 
τους συμβεβλημένους παρόχους τις αμοιβές τους, τους 
όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των 
ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και 
να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την διατήρηση ή 
την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα μέλη της 
Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας κα−
θορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος και η 
διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα−
ρούσας παραγράφου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
29 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 

Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με 
τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των 
παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης 
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπα−
ραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

5. H περίπτωση 10 υποπαραγράφου ΙΒ.2. του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5,6 και 8 της πα−
ρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2. εφαρμόζονται αναδρομικά 
από την 1η Ιανουαρίου 2012.»

Άρθρο 12
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1. α. Από δημοσιεύσεως της παρούσης, οι περιπτώσεις 
που υπάγονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 94 του ν.δ.3026/1954 (Α΄ 235), όπως ισχύει, 
διέπονται, ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης, 
από τα οριζόμενα στους πίνακες των περιπτώσεων 2 
και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12. του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό αποζη−
μίωσης του προηγούμενου εδαφίου που εμπίπτει στον 
Πίνακα Υπολογισμού Αποζημίωσης της περίπτωσης 3 
της υποπαραγράφου ΙΑ.12. του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012, ισχύουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπό 
i) και ii) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12. 
του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.

β. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντί−
θετη με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο κα−
ταργείται.

2. α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 92 
του ν.δ.3026/1954, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του αμείβεται μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή (άρθρο 
63 παρ.4 εδάφιο α’), το όριο αυτής ορίζεται με ελεύθερη 
συμφωνία με τον εντολέα του.»

β. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντί−
θετη με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο κα−
ταργείται.

Άρθρο 13
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Τουρισμού

1. Τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του 
άρθρου 3 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την 
περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012, αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω 
προθεσμίας χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνω−
στοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους 
οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του 
ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του 
ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού χορη−
γούνται αυτόματα».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρο 14 
του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 
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8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η 
οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2012, καθορίζεται το αναλυτι−
κό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων 
ή υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. αποφοίτων τμημάτων 
Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της 
αλλοδαπής στην ειδικότητα του ξεναγού».

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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