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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
τοιχεία επικοινωνίασ για το ΜΕΡΟ Α’:  

Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών (οδόσ Νίκθσ 5-7, Σ.Κ. 105 63, τθλ. 210 3332621, 210 3332647, θλ. 
ταχ.:  ministeroffice@minfin.gr;) /   
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών (οδόσ Καρ. ερβίασ 10, Σ.Κ.101 84, τθλ. 210 3375718, θλ. ταχ.: 
yfyp.fpdp@minfin.gr;) 

 
Επιλζξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομζα ή τουσ τομείσ νομοθζτηςησ 

ςτουσ οποίουσ αφοροφν οι βαςικζσ διατάξεισ τησ αξιολογοφμενησ ρφθμιςησ: 
 

ΣΟΜΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΘΘ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ
2
  

ΕΘΝΙΚΘ ΑΜΤΝΑ – ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ3  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ / ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ4 Χ 

    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ5  

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ – ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΘ – ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ6  
ΑΝΑΠΣΤΞΘ – ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ7  

                                                 
2 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων και Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & 

Ακλθτιςμοφ. 
3 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ και Υπουργείου Εξωτερικϊν. 
4 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Οικονομικϊν. 
5 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και Υπουργείου 

Υγείασ. 
6
 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Εςωτερικϊν, Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. 
7 Τομζασ νομοκζτθςθσ επί κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & 

Ενζργειασ, Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Υπουργείου Τουριςμοφ.  

«α) Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία διατάξεων των Οδθγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 
2018/1910 όςον αφορά υποχρεώςεισ που απορρζουν από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ για παροχζσ 

υπθρεςιών και πωλιςεισ αγακών εξ αποςτάςεωσ και ςχετικζσ ρυκμίςεισ – β) Σροποποιιςεισ του ν. 
4649/2019 «Πρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάςει τθσ 
C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για παράταςθ του 

προγράμματοσ «ΘΡΑΚΛΘ» –  γ) Διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ οφειλών και τθν παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ – 
Σροποποιιςεισ ν. 4738/2020 και λοιπζσ διατάξεισ» 

 
ΜΕΡΟ Α’: «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία διατάξεων των Οδθγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 

και (ΕΕ) 2018/1910 όςον αφορά υποχρεώςεισ που απορρζουν από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ για 
παροχζσ υπθρεςιών και πωλιςεισ αγακών εξ αποςτάςεωσ και ςχετικζσ ρυκμίςεισ»   
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Α. Αιτιολογικι ζκκεςθ 

 

Θ «ταυτότθτα» τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

1. Ροιο ηιτθμα αντιμετωπίηει θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ; 

 Με το παρόν νομοςχζδιο ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο οι διατάξεισ 

τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995 του 

Συμβουλίου των οποίων θ εφαρμογι είναι υποχρεωτικι για τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τθν 1θ.7.2021.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλθμα;  

 Θ ενςωμάτωςθ των διατάξεων είναι αναγκαία, προκειμζνου θ εκνικι μασ 

νομοκεςία να είναι εναρμονιςμζνθ με το ενωςιακό δίκαιο. 

Οι οδθγίεσ (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου τροποποιοφν τθν 

οδθγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα του φόρου 

προςτικεμζνθσ αξίασ και τθν οδθγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου ςχετικά με τθν 

απαλλαγι από τον φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ οριςμζνων ειςαγωγϊν αγακϊν, 

προκειμζνου να ειςαχκοφν ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο νζοι κανόνεσ και 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ για τισ εξ 

αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν.  

Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ των προαναφερομζνων οδθγιϊν επζρχεται αφενόσ 

επζκταςθ του μθ ενωςιακοφ κακεςτϊτοσ (non-Union scheme) ςε όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ B2C (“business to customer”), πζραν των τθλεπικοινωνιακϊν, 

ραδιοφωνικϊν, τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν ι θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

(TBE), αφετζρου επζκταςθ του ενωςιακοφ κακεςτϊτοσ (Union scheme) ςε: (α) 

υπθρεςίεσ B2C πζραν των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν (TBE), (β) 

ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν, κακϊσ και (γ) εγχϊριεσ 

παραδόςεισ αγακϊν που πραγματοποιοφνται με τθ διαμεςολάβθςθ των 

θλεκτρονικϊν διεπαφϊν, εφόςον ο αρχικόσ προμθκευτισ αυτϊν δεν είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Για τισ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που αποτελοφν αντικείμενο ειςαγωγισ 

ςε δζματα αξίασ ζωσ του ποςοφ των εκατόν πενιντα (150) ευρώ, οι διατάξεισ 

τθσ οδθγίασ αποςκοποφν αφενόσ ςτθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για 

επιχειριςεισ και καταναλωτζσ, αφετζρου ςτθν αποφυγι φαινομζνων 

φοροδιαφυγισ και φοροαποφυγισ κατά τθν ειςαγωγι μικροδεμάτων. 

3. Ροιουσ φορείσ ι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ αφορά; 

 Θ ρφκμιςθ αφορά ςε υποκειμζνουσ ςτον ΦΡΑ (επιχειριςεισ), εγκατεςτθμζνουσ ι 

μθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι οποίοι  πραγματοποιοφν εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 

αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν κακϊσ και εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν τα 

οποία αποτελοφν αντικείμενο ειςαγωγισ από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε., κακϊσ και τουσ 

ιδιϊτεσ καταναλωτζσ - παραλιπτεσ των δεμάτων. 

 



 

Θ αναγκαιότθτα τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

4. 

Το εν λόγω ηιτθμα ζχει αντιμετωπιςτεί με νομοκετικι ρφκμιςθ ςτο παρελκόν; 

ΝΑΛ                 ΟΧΛ      
 
Εάν ΝΑΛ, ποιο είναι το ιςχφον νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει το ηιτθμα; 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ 

i) με αλλαγι 
προεδρικοφ 
διατάγματοσ, 
υπουργικισ 
απόφαςθσ ι άλλθσ 
κανονιςτικισ 
πράξθσ; 

 
 
Θ τροποποίθςθ επιβάλλεται από τθν υποχρζωςθ 
ενςωμάτωςθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ (Οδθγίεσ (ΕΕ) 
2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου για τθν 
τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 
και 2009/132/ΕΚ).  
 

ii) με αλλαγι 
διοικθτικισ  
πρακτικισ 
ςυμπεριλαμβανομ
ζνθσ τθσ 
δυνατότθτασ νζασ 
ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ τθσ 
υφιςτάμενθσ 
νομοκεςίασ; 

 
Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ δεν κα μποροφςαν να 
ειςαχκοφν  με αλλαγι διοικθτικισ πρακτικισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ νζασ 
ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, 
κακϊσ αφοροφν ςε φορολογικζσ και ςυναφείσ 
υποχρεϊςεισ που απαιτοφν νομοκετικι πρόβλεψθ. 
 
 
 

iii) με διάκεςθ 
περιςςότερων 
ανκρϊπινωνκαι 
υλικϊν πόρων; 

 
 
 
Θ διάκεςθ περιςςότερων ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων 
δεν δφναται να κεραπεφςει τθν ανάγκθ ρφκμιςθσ των 
κεμάτων των άρκρων 1 ζωσ 18.  
 
 
 
 

 

7. 
Σθμειϊςτε ποιοι από τουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 

επιδιϊκονται με τθν αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                 
 



 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                 
 

 
Ροιοι είναι οι ςτόχοι τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ;  
 

i)   βραχυπρόκεςμοι: 

 
 
Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ αποςκοποφν ςτθν 
εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ μασ νομοκεςίασ με 
τθν αντίςτοιχθ ενωςιακι και αποφεφγεται το 
ενδεχόμενο προςφυγισ ςε βάροσ τθσ χϊρασ 
μασ λόγω μθ ορκισ ενςωμάτωςθσ των 
οικείων ενωςιακϊν διατάξεων. 
 
 

ii)  μακροπρόκεςμοι: 
 
 

 
 
 

Ψθφιακι διακυβζρνθςθ 

10. 
Σε περίπτωςθ που προβλζπεται θ χριςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ποια κα 
είναι θ ςυμβολι αυτοφ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ:         
ΑΜΕΘ      ι/και      ΕΜΜΕΣΘ      

i)   Εάν είναι άμεςθ, 
εξθγιςτε: 

 
 
Οι διαδικαςίεσ εγγραφισ και διαγραφισ 

υποκείμενων ςτον φόρο προςϊπων, υποβολισ 

δθλϊςεων φόρου, πλθρωμϊν και επιςτροφϊν 

φόρου, κακϊσ και οι τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ πραγματοποιοφνται με μθχανογραφικά 

μζςα. 

 
 

ii)  Εάν είναι ζμμεςθ, 
εξθγιςτε: 

 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα είναι ςυμβατό με τθν εκάςτοτε 
ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ (Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ);                            
ΝΑΙ           ΟΧΛ      

Εξθγιςτε: 
 
 
 



12. 
Διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα του εν λόγω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με 
άλλα υφιςτάμενα ςυςτιματα;     ΝΑΙ             ΟΧΛ      

Αναφζρατε ποια είναι 
αυτά τα ςυςτιματα: 

 
Ρροςαρμογζσ ςτα υφιςτάμενα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα TAXISnet και ICISnet τθσ Α.Α.Δ.Ε 

 
 
 

13. 
Ζχει προθγθκεί μελζτθ βιωςιμότθτασ του προβλεπόμενου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ;                           ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

Εξθγιςτε: 
 
 

 
 
 

Κατ’ άρκρο ανάλυςθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

14. Σφνοψθ ςτόχων κάκε άρκρου 

Άρθρο Στόχοσ 

1 Α. Γενικά 
Με τα άρκρα 1 ζωσ και 16 ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό 
μασ δίκαιο οι διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/2455 του Συμβουλίου, του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2019/1995 του Συμβουλίου, αναφορικά με τουσ κανόνεσ ΦΡΑ 
για το θλεκτρονικό εμπόριο, θ εφαρμογι των οποίων είναι 
υποχρεωτικι για τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από 
τθν 1θ.7.2021, κακϊσ και θ παρ. 4 του άρκρου 36α τθσ 
Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ, το οποίο προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1910. 
Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τροποποιοφνται από 
1θσ.7.2021 διατάξεισ του Κϊδικα ΦΡΑ (ν. 2859/2000) 
ρυκμίηοντασ τα εξισ βαςικά κζματα: 
Ρρϊτον, για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων από τθν 
εκρθκτικι ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου κεςπίηονται 
δφο νζεσ φορολογθτζεσ πράξεισ, οι «ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν» και οι «εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ 
χϊρεσ». 
Δεφτερον, κεςπίηονται ειδικζσ διατάξεισ βάςει των οποίων, ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μια επιχείρθςθ που διευκολφνει τθν 
παράδοςθ αγακϊν μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ 
κεωρείται, για τθν επίτευξθ ςκοπϊν ΦΡΑ, ότι ζχει παραλάβει 
και εν ςυνεχεία παραδϊςει θ ίδια τα αγακά («κεωροφμενοσ 
προμθκευτισ») προσ τον πελάτθ. 
Τρίτον, το υφιςτάμενο όριο από τριάντα πζντε χιλιάδεσ 
(35.000) ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ αναλόγωσ προσ το 



κράτοσ μζλοσ προοριςμοφ, για τισ «πωλιςεισ από απόςταςθ» 
καταργείται και αντικακίςταται από νζο ενιαίο όριο φψουσ 
δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ για ολόκλθρθ τθν ΕΕ κάτω από 
το οποίο θ παροχι τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν, 
τθλεοπτικϊν και θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ 
και οι ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν κα 
μποροφν να ςυνεχίςουν να υπόκεινται ςε ΦΡΑ ςτο κράτοσ 
μζλοσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποκείμενοσ ςτον 
φόρο πάροχοσ των τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν, 
τθλεοπτικϊν και θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι ςτο 
κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο βρίςκονται τα αγακά κατά τον χρόνο 
αναχϊρθςθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ (κράτοσ μζλοσ 
προζλευςθσ). Το μζτρο αυτό αφορά ςε επιχειριςεισ που είναι 
εγκατεςτθμζνεσ μόνο ςε ζνα κράτοσ μζλοσ και αποςκοπεί ςτθ 
μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ αυτζσ. 
Ωςτόςο, οι ανωτζρω επιχειριςεισ διατθροφν το δικαίωμα να 
επιλζγουν τον τόπο παράδοςθσ των αγακϊν και παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ, ςφμφωνα με τον τόπο άφιξθσ των αγακϊν 
ςτον πελάτθ και τον τόπο εγκατάςταςθσ ι μόνιμθσ κατοικίασ ι 
ςυνικουσ διαμονισ του μθ υποκείμενου ςτον φόρο λιπτθ 
(αρχι του τόπου προοριςμοφ). 
Τζταρτον, κεςπίηονται νζεσ απαιτιςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταχϊρθςθ ςτα λογιςτικά βιβλία για τισ επιχειριςεισ που 
διευκολφνουν τθν παράδοςθ αγακϊν ι τθν παροχι 
υπθρεςιϊν μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περίπτωςθσ κατά τθν οποία θ 
θλεκτρονικι διεπαφι δεν κεωρείται ότι ζχει παραλάβει από 
άλλον υποκείμενο ςτον φόρο και ζχει παραδϊςει θ ίδια τα 
αγακά προσ τον πελάτθ («κεωροφμενοσ προμθκευτισ»). 
Ρζμπτον, μετά τθν επιτυχία τθσ Μικρισ Μονοαπευκυντικισ 
Κυρίδασ ΦΡΑ (“Mini One Stop Shop” – “MOSS”) τα δφο ειδικά 
κακεςτϊτα που αφοροφν ςε τθλεπικοινωνιακζσ, 
ραδιοτθλεοπτικζσ θλεκτρονικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα 
διευρυνκοφν ωσ εξισ: (α) το μθ – ενωςιακό κακεςτϊσ κα 
καλφπτει όλεσ τισ B2C υπθρεςίεσ από επιχειριςεισ που δεν 
είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ε.Ε. και (β) το ενωςιακό κακεςτϊσ 
κα καλφπτει όλεσ τισ B2C υπθρεςίεσ που φορολογοφνται ςε 
κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο ο ενωςιακόσ πάροχοσ δεν είναι 
εγκατεςτθμζνοσ, τισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν, κακϊσ και οριςμζνεσ εγχϊριεσ παραδόςεισ αγακϊν 
μζςω θλεκτρονικϊν διεπαφϊν δθμιουργϊντασ μια 
μεγαλφτερθ Μονοαπευκυντικι Κυρίδα (“One Stop Shop”–
“OSS”). 
Ζκτον, θ απαλλαγι από τον ΦΡΑ κατά τθν ειςαγωγι των 
δεμάτων χαμθλισ αξίασ ζωσ είκοςι δφο (22) ευρϊ κα 
καταργθκεί και κεςπίηεται νζο ειδικό κακεςτϊσ για τισ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα 
εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ με εςωτερικι αξία που δεν υπερβαίνει 
τα 150 ευρϊ, θ  Μονοαπευκυντικι Κυρίδα για τισ ειςαγωγζσ 
(κακεςτϊσ ειςαγωγισ,  Import OneStopShop - IOSS). 
Ειδικότερα με το άρκρο 1  ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό μασ 
δίκαιο θ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 με 



τθν προςκικθ νζου άρκρου 5α, μετά το άρκρο 5 του Κϊδικα 
ΦΡΑ.  
Με το νζο άρκρο 5α του Κϊδικα ΦΡΑ ειςάγονται ςτο εκνικό 
μασ δίκαιο οι ζννοιεσ των «ενδοκοινοτικϊν εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεων αγακϊν» και των «εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ». Θ 
ζννοια των «ενδοκοινοτικϊν εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων 
αγακϊν» αφορά ςε παραδόςεισ αγακϊν που αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται από τον προμθκευτι ι από πρόςωπο που 
ενεργεί για λογαριαςμό του από κράτοσ-μζλοσ άλλο από 
εκείνο τθσ άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον 
αποκτϊντα πελάτθ. Θ ζννοια των «εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ» 
αφορά ςε παραδόςεισ αγακϊν που αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται από τον προμθκευτι ι από πρόςωπο που 
ενεργεί για λογαριαςμό του από τρίτθ χϊρα ι τρίτο ζδαφοσ ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ.  
Ωσ προσ αμφότερεσ τισ ανωτζρω φορολογθτζεσ πράξεισ 
γίνονται οι εξισ επιςθμάνςεισ:  
Ρρϊτον, καταλαμβάνουν και τισ περιπτϊςεισ όπου ο 
προμθκευτισ παρεμβαίνει ζμμεςα ςτθν αποςτολι ι τθ 
μεταφορά των αγακϊν προσ τον πελάτθ, με ςκοπό τθν 
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ καταχρθςτικϊν πρακτικϊν. 
Δεφτερον, θ παράδοςθ των αγακϊν πραγματοποιείται είτε (α) 
προσ πρόςωπο υποκείμενο ςτον φόρο ι νομικό πρόςωπο μθ 
υποκείμενο ςτον φόρο, τα οποία δεν κεωρείται ότι 
πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν 
ςφμφωνα είτε με τθν παρ. 2 και του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 
3 του άρκρου 11 είτε με αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν ςε 
άλλο κράτοσ μζλοσ, είτε (β) προσ οποιοδιποτε άλλο μθ 
υποκείμενο ςτον φόρο πρόςωπο.  
Τρίτον, τα παραδιδόμενα αγακά δεν μπορεί να είναι οφτε 
καινοφργια μεταφορικά μζςα οφτε αγακά που παραδίδονται 
ζπειτα από ςυναρμολόγθςθ ι εγκατάςταςθ, με ι χωρίσ δοκιμι 
λειτουργίασ, από τον προμθκευτι ι για λογαριαςμό του. 

2 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό δίκαιο θ 
παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 με τθν 
προςκικθ άρκρου 5β ςτον Κϊδικα ΦΡΑ. Με το νζο άρκρο 5β 
προβλζπεται ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ο υποκείμενοσ 
ςτον φόρο, ο οποίοσ διευκολφνει μζςω τθσ χριςθσ 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ αγοράσ, πλατφόρμασ, 
διαδικτυακισ πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, κεωρείται ότι ζχει 
παραλάβει και παραδϊςει ο ίδιοσ τα εν λόγω αγακά (ο 
λεγόμενοσ «κεωροφμενοσ προμθκευτισ») προσ τον πελάτθ. Οι 
περιπτϊςεισ αυτζσ αφοροφν ςε: (α) αγακά ςε δζματα με 
εςωτερικι αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρϊ τα οποία 
παραδίδονται ςε πελάτθ εντόσ τθσ ΕΕ και ειςάγονται ςτθν ΕΕ, 
ανεξαρτιτωσ του εάν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο προμθκευτισ - 
πωλθτισ είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ τθσ ΕΕ ι εκτόσ τθσ ΕΕ, (β) 
αγακά που ζχουν ιδθ τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ςτθν ΕΕ 
και αγακά που βρίςκονται ςτθν ΕΕ τα οποία παραδίδονται ςε 
πελάτεσ εντόσ τθσ ΕΕ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ, όταν ο 



υποκείμενοσ ςτον φόρο προμθκευτισ - πωλθτισ δεν είναι 
εγκατεςτθμζνοσ εντόσ τθσ ΕΕ. Με άλλα λόγια ςτισ ανωτζρω 
περιπτϊςεισ κεωρείται ότι θ πϊλθςθ αγακϊν μζςω 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ ιςτοτόπου, προσ τον πελάτθ και, 
ςυνικωσ, τελικό καταναλωτι, διαχωρίηεται ςε δφο πράξεισ για 
τθν εξυπθρζτθςθ ςκοπϊν ΦΡΑ: (α) μια κεωροφμενθ ωσ B2B 
παράδοςθ αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ από τον υποκείμενο 
ςτον φόρο προμθκευτι προσ τθν θλεκτρονικι διεπαφι και (β) 
μια κεωροφμενθ ωσ B2C παράδοςθ αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ 
από τθν θλεκτρονικι διεπαφι προσ τον πελάτθ. 

3 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό δίκαιο οι 
παρ. 3 και 4 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, θ παρ. 
2 του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1910 και θ παρ. 1 του 
άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ). Με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 
αυτοφ ενςωματϊνονται οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 2 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 με τθν αντικατάςταςθ των παρ. 5 και 
6, αντίςτοιχα, του άρκρου 13 του Κϊδικα ΦΡΑ. Ειδικότερα, με 
τθν παρ. 1 αντικακίςταται θ παρ. 5 του άρκρου 13 του Κϊδικα 
ΦΡΑ. Με τθν αντικατάςταςθ αφενόσ καταργείται το από 
1θσ.1.1993 κακεςτϊσ των «πωλιςεων από απόςταςθ» ωσ 
προσ το ςκζλοσ που αφορά ςε πωλιςεισ από άλλα κράτθ μζλθ 
προσ τθ χϊρα μασ αφετζρου ρυκμίηεται ο τόποσ παράδοςθσ 
(φορολόγθςθσ) ςτισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν. Με τισ νζεσ διατάξεισ ο τόποσ παράδοςθσ 
(φορολόγθςθσ), ςτισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν αρχι του τόπου 
προοριςμοφ και τθ φφςθ του ΦΡΑ ωσ γενικοφ ζμμεςου φόρου 
κατανάλωςθσ. Ο τόποσ παράδοςθσ (φορολόγθςθσ) είναι το 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ, τα 
αγακά βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Κατϋ ανάλογθ 
εφαρμογι, ο τόποσ παράδοςθσ και φορολόγθςθσ δεν είναι το 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ, τα 
αγακά δεν βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
Με τθν παρ. 2 αντικακίςταται θ παρ. 6 του άρκρου 13 του 
Κϊδικα ΦΡΑ. Με τθν αντικατάςταςθ, αφενόσ καταργείται το 
από 1θσ.1.1993 κακεςτϊσ των «πωλιςεων από απόςταςθ» ωσ 
προσ το ςκζλοσ που αφορά πωλιςεισ από τθ Χϊρα μασ προσ 
άλλα κράτθ-μζλθ, αφετζρου, ρυκμίηεται ο τόποσ παράδοςθσ 
και φορολόγθςθσ ςτισ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ. Με τισ νζεσ 
διατάξεισ ο τόποσ παράδοςθσ και φορολόγθςθσ, ςτισ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα 
εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν αρχι 
του τόπου προοριςμοφ και τθ φφςθ του ΦΡΑ ωσ γενικοφ 
ζμμεςου φόρου κατανάλωςθσ. Ειδικότερα, ο τόποσ 
παράδοςθσ και φορολόγθςθσ είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αγακά ειςάγονται ςε 
κράτοσ - μζλοσ διαφορετικό από το κράτοσ - μζλοσ άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ, εφόςον 
κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον 



αποκτϊντα πελάτθ, τα αγακά βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αγακά ειςάγονται 
ςτθ χϊρα μασ και ο τόποσ άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ 
μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ είναι ςε διαφορετικό 
κράτοσ - μζλοσ, τότε ο τόποσ παράδοςθσ και φορολόγθςθσ δεν 
είναι το εςωτερικό τθσ Χϊρασ. Τζλοσ, ο τόποσ παράδοςθσ και 
φορολόγθςθσ είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ ςτθν περίπτωςθ 
κατά τθν οποία τόςο ο τόποσ ειςαγωγισ όςο και ο τόποσ 
άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα 
πελάτθ βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και ο ΦΡΑ επί 
των εν λόγω αγακϊν δθλϊνεται μζςω του κακεςτϊτοσ 
ειςαγωγισ (IOSS) ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ. 
Με τθν παρ. 3 ενςωματϊνεται θ παρ. 4 του άρκρου 36α τθσ 
Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ, το οποίο προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1910. Θ παρ. 4 του άρκρου 
36α τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ αναφζρεται κατ’ ουςίαν ςτθν 
παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. 
Με τθν παρ. 4 ενςωματϊνεται θ παρ. 1 του άρκρου 1 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995 με τθν προςκικθ νζασ παρ. 6β ςτο 
άρκρο 13 του Κϊδικα ΦΡΑ. Με τθ νζα διάταξθ ρυκμίηεται ζνα 
ςθμαντικό ηιτθμα που ςχετίηεται με τισ περιπτϊςεισ όπου ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο, ο οποίοσ διευκολφνει μζςω τθσ 
χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ αγοράσ, πλατφόρμασ, 
διαδικτυακισ πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, κεωρείται ότι ζχει 
παραλάβει και παραδϊςει ο ίδιοσ τα εν λόγω αγακά [(ο 
λεγόμενοσ «κεωροφμενοσ προμθκευτισ»), βλ. προτεινόμενο 
με το παρόν νζο άρκρο 5β του Κϊδικα ΦΡΑ]. Δεδομζνου ότι 
ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ μια πϊλθςθ διαχωρίηεται ςε δφο 
παραδόςεισ αγακϊν, μια κεωροφμενθ ωσ B2B παράδοςθ 
αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ προσ τθν θλεκτρονικι διεπαφι και 
μια κεωροφμενθ ωσ B2C παράδοςθ αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ 
από τθν θλεκτρονικι διεπαφι, είναι απαραίτθτο να 
κακοριςτεί ςε ποια εκ των δφο αυτϊν παραδόςεων 
αποδίδεται θ αποςτολι ι θ μεταφορά των αγακϊν. Σφμφωνα 
με τθ νζα διάταξθ θ αποςτολι ι θ μεταφορά των αγακϊν 
αποδίδεται ςτθ κεωροφμενθ ωσ B2C παράδοςθ αγακϊν για 
ςκοποφσ ΦΡΑ που πραγματοποιείται από τθν θλεκτρονικι 
διεπαφι προσ τον πελάτθ, ςυνικωσ τον τελικό καταναλωτι. Θ 
πρακτικι ςθμαςία όλων των παραπάνω ςυνίςταται ςτο ότι, 
ςφμφωνα με τθ νζα διάταξθ, θ κεωροφμενθ ωσ B2C παράδοςθ 
αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ μπορεί να είναι είτε ενδοκοινοτικι 
εξ αποςτάςεωσ πϊλθςθ αγακϊν είτε εξ αποςτάςεωσ πϊλθςθ 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ. 
Ταυτόχρονα, θ κεωροφμενθ ωσ B2B παράδοςθ αγακϊν για 
ςκοποφσ ΦΡΑ είναι πράξθ χωρίσ μεταφορά που 
πραγματοποιείται είτε εντόσ Ε.Ε. είτε εκτόσ Ε.Ε. αντίςτοιχα, 
αναλόγωσ με το ποφ βρίςκονται τα αγακά κατά τον χρόνο 
αναχϊρθςθσ τθσ αποςτολισ ι μεταφοράσ. 

4 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό δίκαιο οι 
παρ. 6 και 7 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. 
Ειδικότερα: 
Με τθν παρ. 1 καταργοφνται οι περ. βϋ, γϋ και δϋ τθσ παρ. 13 



του άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΡΑ και ενςωματϊνεται κατά τον 
τρόπο αυτό θ παρ. 6 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/2455, με τθν οποία απαλείφονται από 1θσ.7.2021 οι 
παρ. 2 ζωσ και 6 του άρκρου 58 τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ. Οι 
καταργοφμενεσ διατάξεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από 1θσ.1.2019 
αφοροφν ςτον τόπο φορολόγθςθσ των τθλεπικοινωνιακϊν, 
ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ι θλεκτρονικά παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν που παρζχονται από πολφ µικρζσ επιχειριςεισ ςε 
µθ υποκείµενουσ ςτον φόρο, όπωσ ιδιϊτεσ, µθ υποκείµενα 
ςτον φόρο νοµικά πρόςωπα που είναι εγκατεςτθµζνοι ςε 
άλλα κράτθ µζλθ κζτοντασ όριο δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ 
ςε ενωςιακό επίπεδο, µζχρι το οποίο οι παροχζσ των εν λόγω 
υπθρεςιϊν υπόκεινται ςε Φ.Ρ.Α. ςτο κράτοσ µζλοσ 
εγκατάςταςθσ των παρόχων αντί να φορολογοφνται ςτον τόπο 
εγκατάςταςθσ του µθ υποκειµζνου ςτον φόρο λιπτθ. Ρλζον 
από 1θσ.7.2021 το όριο αυτό καλφπτει και τισ ενδοκοινοτικζσ 
εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν.  
Με τθν παρ. 2 προςτίκεται νζο άρκρο 14α του Κϊδικα ΦΡΑ 
και ενςωματϊνεται κατά τον τρόπο αυτό θ παρ. 7 του άρκρου 
2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. Με τισ νζεσ διατάξεισ το 
κατϊτατο όριο των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ το οποίο από 
1θσ.1.2019 καλφπτει τισ διαςυνοριακζσ παροχζσ 
τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ι 
θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν που παρζχονται από 
πολφ µικρζσ επιχειριςεισ επεκτείνεται και καλφπτει πλζον και 
τισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν. Το μζτρο 
αυτό αφορά ςε επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ μόνο 
ςε ζνα κράτοσ μζλοσ και αποςκοπεί ςτθ μείωςθ των 
διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ αυτζσ. Ωςτόςο, οι 
ανωτζρω επιχειριςεισ διατθροφν το δικαίωμα να επιλζγουν 
τον τόπο παράδοςθσ των αγακϊν και παροχισ των υπθρεςιϊν 
τουσ ςφμφωνα με τον τόπο άφιξθσ των αγακϊν ςτον πελάτθ 
και του τόπου εγκατάςταςθσ ι μόνιμθσ κατοικίασ ι ςυνικουσ 
διαμονισ του μθ υποκείμενου ςτον φόρο λιπτθ (αρχι του 
τόπου προοριςμοφ). Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ παρ. 3 του 
νζου άρκρου 14α αποςκοπεί ςτθν αποτροπι φαινομζνων 
διπλισ φορολόγθςθσ.  

5 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό δίκαιο οι 
παρ. 2 και 3 του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995, με τθν 
προςκικθ νζασ παρ. 3α ςτο άρκρο 16 του Κϊδικα ΦΡΑ και 
νζασ περ. λε) ςτο άρκρο 22 του ίδιου Κϊδικα, αντίςτοιχα. 
Ειδικότερα: 
Με τθν παρ. 1 του άρκρου αυτοφ προςτίκεται νζα παρ. 3α ςτο 
άρκρο 16 του Κϊδικα ΦΡΑ και προβλζπεται ότι ςτισ 
περιπτϊςεισ όπου ο υποκείμενοσ ςτον φόρο ο οποίοσ 
διευκολφνει μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ 
αγοράσ, πλατφόρμασ, διαδικτυακισ πφλθσ ι παρόμοιων 
μζςων, κεωρείται ότι ζχει παραλάβει και παραδϊςει ο ίδιοσ 
τα εν λόγω αγακά (ο λεγόμενοσ «κεωροφμενοσ 
προμθκευτισ»), τότε τόςο ο χρόνοσ γζνεςθσ φορολογικισ 
υποχρζωςθσ όςο και το απαιτθτό του φόρου επζρχονται τθν 
ίδια χρονικι ςτιγμι και για τισ δφο πράξεισ (κεωροφμενθ ωσ 



B2B παράδοςθ αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ προσ τθν 
θλεκτρονικι διεπαφι και κεωροφμενθ ωσ B2C παράδοςθ 
αγακϊν για ςκοποφσ ΦΡΑ από τθν θλεκτρονικι διεπαφι). Θ 
χρονικι αυτι ςτιγμι είναι ο χρόνοσ αποδοχισ τθσ πλθρωμισ. 
Με τθν παρ. 2 προςτίκεται νζα περ. λε) ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 22 του Κϊδικα ΦΡΑ. Με τθ νζα διάταξθ προβλζπεται 
ότι θ κεωροφμενθ ωσ B2B παράδοςθ αγακϊν για ςκοποφσ 
ΦΡΑ από τον υποκείμενο ςτον φόρο προμθκευτι προσ τθν 
θλεκτρονικι διεπαφι απαλλάςςεται από τον φόρο. Στόχοσ 
είναι να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ υποκείμενοι μθ 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να μθν καταβάλλουν 
ςτισ φορολογικζσ αρχζσ τον ΦΡΑ που κα ζχουν ειςπράξει από 
τισ θλεκτρονικζσ διεπαφζσ. 

6 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό δίκαιο οι 
παρ. 9, 20, 28 και μζροσ τθσ παρ. 30 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2017/2455, κακϊσ και θ παρ. 4 του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2019/1995. 
Ειδικότερα, με τθν παρ. 1 του άρκρου αυτοφ ενςωματϊνεται θ 
παρ. 9 του άρκρου 2 τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. Με τθν 
προτεινόμενθ διάταξθ κεςπίηεται νζα απαλλαγι κατά τθν 
ειςαγωγι αγακϊν που αποτελοφν αντικείμενο εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεων για τισ οποίεσ θ απόδοςθ του φόρου 
πραγματοποιείται μζςω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ ειςαγωγισ. Θ 
απαλλαγι κατά τθν ειςαγωγι χορθγείται υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ 
δθλϊνεται ζγκυροσ ΑΦΜ/ΦΡΑ του υποκείμενου ςτον φόρο ι 
του μεςάηοντα που ενεργεί για λογαριαςμό του. Θ εγκυρότθτα 
του ΑΦΜ/ΦΡΑ επιβεβαιϊνεται με αυτοματοποιθμζνεσ 
διαδικαςίεσ μζςω εκνικισ βάςθσ δεδομζνων που αποτελεί 
αντίγραφο τθσ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων ςτθν οποία είναι 
καταχωρθμζνοι ΑΦΜ/ΦΡΑ που ζχουν αποδοκεί από όλα τα 
κράτθ μζλθ. 
Με τθν παρ. 2 ενςωματϊνονται οι παρ. 20, 28 και μζροσ τθσ 
παρ. 30 (νζο άρκρο 369κγ τθσ Οδθγίασ ΦΡΑ) του άρκρου 2 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 με τθν αντικατάςταςθ τθσ παρ. 1.α 
του άρκρου 30 του Κϊδικα ΦΡΑ, ωσ προσ το μζροσ που αφορά 
ςε υποκείμενουσ ςτον φόρο που εντάςςονται ςτο ενωςιακό 
κακεςτϊσ και ςτο κακεςτϊσ ειςαγωγισ άλλων κρατϊν μελϊν. 
Με τισ νζεσ διατάξεισ ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με το 
δικαίωμα επιςτροφισ του ΦΡΑ των ειςροϊν που 
πραγματοποιοφν ςτθ χϊρα μασ οι υποκείμενοι ςτον φόρο που 
εντάςςονται ςτα ειδικά αυτά κακεςτϊτα άλλων κρατϊν 
μελϊν. 
Με τθν παρ. 3 ενςωματϊνεται θ παρ. 4 του άρκρου 1 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995, με τθν αντικατάςταςθ τθσ περ. γ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 30 του Κϊδικα ΦΡΑ. Με τθ νζα διάταξθ 
προβλζπεται ότι παρζχεται ςτον υποκείμενο που παραδίδει 
αγακά προσ τθν θλεκτρονικι διεπαφι ςτο πλαίςιο του νζου 
άρκρου 5β του Κϊδικα ΦΡΑ, δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
των ειςροϊν κατά το μζροσ που οι ειςροζσ (αγακά ι 
υπθρεςίεσ) χρθςιμοποιοφνται για τισ ωσ άνω κεωροφμενεσ ωσ 
B2B παραδόςεισ για ςκοποφσ ΦΡΑ. 



7 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο θ 
παρ. 11 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, με τθν  
προςκικθ νζασ παρ. 5δ ςτο άρκρο 36 του Κϊδικα ΦΡΑ. Με τισ 
νζεσ διατάξεισ προβλζπεται θ υποχρζωςθ τιρθςθσ 
καταχωριςεων των παραδόςεων αγακϊν ι των παροχϊν 
υπθρεςιϊν τισ οποίεσ υποκείμενοι ςτον φόρο διευκολφνουν 
μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ, προσ μθ υποκείμενα 
ςτον φόρο πρόςωπα ςτον φόρο εντόσ τθσ Ζνωςθσ. Θ τιρθςθ 
καταχωριςεων για χρονικό διάςτθμα δζκα ετϊν, είναι 
απαραίτθτθ για διαςφάλιςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω γενικι υποχρζωςθ θ οποία 
εξειδικεφεται ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 282/2011, όπωσ κα 
ιςχφει από 1θσ.7.2021, καταλαμβάνει τόςο τισ θλεκτρονικζσ 
διεπαφζσ που κεωροφνται ότι λαμβάνουν και παραδίδουν τα 
αγακά δυνάμει του νζου άρκρου 5β του Κϊδικα ΦΡΑ ι τισ 
υπθρεςίεσ όςο και τισ θλεκτρονικζσ διεπαφζσ που 
διευκολφνουν τισ εν λόγω πράξεισ, χωρίσ ωςτόςο να 
τεκμαίρεται ότι παραδίδουν οι ίδιεσ τα αγακά ι παρζχουν οι 
ίδιεσ τισ υπθρεςίεσ προσ τον πελάτθ.  
 

8 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο θ 
παρ. 13 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, με τθν 
αντικατάςταςθ του άρκρου 47α του Κϊδικα ΦΡΑ. Το άρκρο 
47α, το οποίο περιείχε οριςμοφσ εννοιϊν ςχετικϊν με τα 
ειδικά κακεςτϊτα 47β και 47γ, μετά τθν αντικατάςταςθ των 
άρκρων αυτϊν με τθν προτεινόμενθ παρ. 13 και τθν προςκικθ 
του άρκρου 47δ για το νζο κακεςτϊσ ειςαγωγισ, διατθρεί 
πλζον μόνον τον οριςμό τθσ διλωςθσ ΦΡΑ που αφορά ςτα 
ειδικά κακεςτϊτα των άρκρων 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα 
ΦΡΑ και θ οποία διακρίνεται από τισ δθλϊςεισ ΦΡΑ του 
άρκρου 38 του ίδιου Κϊδικα. 

9 Με το άρκρο αυτό αντικακίςταται το άρκρο 47β του Κϊδικα 
ΦΡΑ ενςωματϊνοντασ ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο τα άρκρα 
358α ζωσ και 369 τθσ Οδθγίασ (ΕΚ) 112/2006 του Συμβουλίου 
(ςτο εξισ Οδθγία ΦΡΑ), όπωσ τα άρκρα αυτά τροποποιικθκαν 
από τισ παρ. 14 ζωσ και 20 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/2455 του Συμβουλίου. Με τα άρκρα 358α ζωσ και 369 
τθσ Οδθγίασ ΦΡΑ, ωσ ζχουν, πριν τθν τροποποίθςι τουσ με 
τθν Οδθγία 2017/2455, ρυκμίηεται το ειδικό κακεςτϊσ για τθν 
επιβολι ΦΡΑ ςε μθ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ζνωςθ 
υποκειμζνουσ ςτον φόρο που παρζχουν τθλεπικοινωνιακζσ 
υπθρεςίεσ, ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ ι 
θλεκτρονικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςε μθ υποκειμζνουσ ςτον 
φόρο. Με τθν Οδθγία 2017/2455 διευρφνεται το πεδίο 
εφαρμογισ του εν λόγω κακεςτϊτοσ ςτισ υπθρεςίεσ πζραν 
των τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν και 
θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
οι μθ εγκατεςτθμζνοι εντόσ τθσ Ευρωπαϊκθσ Ζνωςθσ 
υποκείμενοι ςτον φόρο, οι οποίοι παρζχουν κάκε είδουσ 
υπθρεςίεσ ςε μθ υποκείμενουσ ςτον φόρο εντόσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον επιλζξουν τθν υπαγωγι τουσ ςτο 
ειδικό κακεςτϊσ, δεν χρειάηεται να διακζτουν αρικμό 



φορολογικοφ μθτρϊου ΦΡΑ ςε κάκε κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο 
οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υπόκεινται ςε ΦΡΑ. Οι εν λόγω 
υποκείμενοι χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά μζςα για τθν 
εγγραφι ςτο κακεςτϊσ και τθν υποβολι διλωςθσ ΦΡΑ για τισ 
υπθρεςίεσ που παρζχουν. Θ διλωςθ υποβάλλεται και ο φόροσ 
καταβάλλεται ςτο κράτοσ μζλοσ εγγραφισ για όλεσ τισ 
παρεχόμενεσ ςτθν Ζνωςθ υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτο 
κακεςτϊσ. 
Ειδικότερα,  

 με τθν παρ. 1 του άρκρου 47β, όπωσ αντικακίςταται, 
δίνονται αναγκαίοι οριςμοί για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ του εν λόγω άρκρου∙ 

 με τθν παρ. 2 κακορίηονται οι υποκείμενοι ςτον φόρο, 
οι οποίοι μποροφν να επιλζξουν τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ∙ 

 με τισ παρ. 3 και 4 προςδιορίηονται οι υποχρεϊςεισ 
των υποκειμζνων που εγγράφονται ςτο κακεςτϊσ ωσ προσ τθν 
υποβολι δθλϊςεων ζναρξθσ και μεταβολϊν για τθν εγγραφι 
και τθ διαγραφι από το κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 5 ορίηεται θ από μζρουσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ διαδικαςία για τθν εγγραφι ςτο κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 6 ορίηονται οι λόγοι διαγραφισ 
υποκειμζνου από το κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 7 ορίηονται οι ςχετικζσ με τθν υποβολι 
από τον υποκείμενο ςτον φόρο διλωςθσ ΦΡΑ για όλεσ τισ 
παρεχόμενεσ ςτθν Ζνωςθ υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτο 
κακεςτϊσ (χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ τθσ διλωςθσ, 
περιεχόμενο, τροποποιιςεισ ςτοιχείων τθσ διλωςθσ και 
νόμιςμα)∙ 

 με τθν παρ. 8 ορίηονται ο χρόνοσ και ο τρόποσ 
καταβολισ του φόρου∙ 

 με τθν παρ. 9 ορίηονται τα ςχετικά με τθν άςκθςθ 
δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ∙ 

 με τθν παρ. 10 ορίηεται θ υποχρζωςθ του υποκειμζνου 
για λεπτομερείσ καταχωρίςεισ των πλθροφοριϊν των ςχετικϊν 
με το κακεςτϊσ ςυναλλαγϊν ςτα λογιςτικά του αρχεία∙ 

 με τισ παρ. 11 και 12 ρυκμίηονται κζματα 
αρμοδιοτιτων και εςωτερικισ οργάνωςθσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ για τθ λειτουργία του ειδικοφ κακεςτϊτοσ και 
παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ να 
κακορίηει με αποφάςεισ του κάκε λεπτομζρεια και τεχνικό 
ηιτθμα για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ. 

10 Με το άρκρο αυτό αντικακίςταται το άρκρο 47γ του Κϊδικα 
ΦΡΑ ενςωματϊνοντασ ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο τα άρκρα 
369α ζωσ και 369ια τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 
(εφεξισ «Οδθγία ΦΡΑ»), όπωσ τα άρκρα αυτά 
τροποποιικθκαν από τισ παρ. 21 ζωσ και 29 του άρκρου 2 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, κακϊσ και από τισ 
παρ. 8 ζωσ και 13 του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995 
του Συμβουλίου. 
Με τα άρκρα 369α ζωσ και 369ια τθσ Οδθγίασ ΦΡΑ, ωσ ζχουν, 
πριν από τθν τροποποίθςι τουσ με τισ Οδθγίεσ 2017/2455 και 
2019/1995 ρυκμίηεται το ειδικό κακεςτϊσ για τθν επιβολι 



ΦΡΑ ςε υποκειμζνουσ ςτον φόρο εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ, αλλά μθ εγκατεςτθμζνουσ ςτο κράτοσ μζλοσ  
κατανάλωςθσ, οι οποίοι παρζχουν τθλεπικοινωνιακζσ, 
ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ ι θλεκτρονικά παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ ςε μθ υποκειμζνουσ ςτον φόρο.  
Με τισ Οδθγίεσ (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 διευρφνεται το 
πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω κακεςτϊτοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
το νζο ειδικό κακεςτϊσ του 47γ εφαρμόηεται για:  
(α) ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν∙ 
(β) παραδόςεισ αγακϊν εντόσ κράτουσ μζλουσ που 
πραγματοποιοφνται μζςω θλεκτρονικϊν διεπαφϊν που 
διευκολφνουν τισ παραδόςεισ αυτζσ∙ 
(γ) υπθρεςίεσ που παρζχονται από υποκείμενουσ ςτον φόρο 
εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά μθ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτο κράτοσ μζλοσ κατανάλωςθσ. 
Οι υποκείμενοι ςτον φόρο, εφόςον επιλζξουν τθν υπαγωγι 
τουσ ςτο εν λόγω ειδικό κακεςτϊσ, δεν χρειάηεται να 
διακζτουν ΑΦΜ/ΦΡΑ ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ ςτο οποίο οι 
προαναφερκείςεσ πράξεισ υπόκεινται ςε ΦΡΑ.  
Οι εν λόγω υποκείμενοι χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά μζςα για 
τθν εγγραφι ςτο κακεςτϊσ και τθν υποβολι διλωςθσ ΦΡΑ για 
τισ πράξεισ που πραγματοποιοφν. Θ διλωςθ υποβάλλεται και 
ο φόροσ καταβάλλεται ςτο κράτοσ μζλοσ εγγραφισ για όλεσ τισ 
παρεχόμενεσ ςτθν Ζνωςθ υπθρεςίεσ ι για όλα τα 
παραδοκζντα αγακά, που υπάγονται ςτο ςυγκεκριμζνο 
κακεςτϊσ.  
Ειδικότερα: 

         με τθν παρ. 1 δίνονται αναγκαίοι οριςμοί∙ 

 με τθν παρ. 2 κακορίηονται οι υποκείμενοι οι οποίοι 
μποροφν να επιλζξουν τθν υπαγωγι τουσ ςτο κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 3 προςδιορίηονται οι υποχρεϊςεισ των 
υποκειμζνων που εντάςςονται ςτο κακεςτϊσ ωσ προσ τθν 
υποβολι δθλϊςεων ζναρξθσ και μεταβολϊν για τθν εγγραφι 
και τθν εξαίρεςθ από το κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 4 ορίηεται θ από μζρουσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ διαδικαςία για τθν εγγραφι ςτο κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 5 ορίηονται οι λόγοι διαγραφισ 
υποκειμζνου από το κακεςτϊσ∙ 

 με τθν παρ. 6 ορίηονται οι διαδικαςίεσ για τθν 
υποβολι τθσ διλωςθσ ΦΡΑ από τον υποκείμενο ςτον φόρο, 
κακϊσ και θ προκεςμία υποβολισ αυτισ∙  

 με τθν παρ. 7 ορίηεται το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ 
ΦΡΑ, κακϊσ και τα περί τροποποίθςθσ αυτισ∙  

 με τθν παρ. 8 ορίηονται το νόμιςμα υποβολισ τθσ 
διλωςθσ∙ 

 με τθν παρ. 9 ορίηονται ο χρόνοσ και ο τρόποσ 
καταβολισ του φόρου∙ 

 με τθν παρ. 10 ορίηονται τα ςχετικά με τθν άςκθςθ 

δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ  

 με τθν παρ. 11 ορίηεται θ υποχρζωςθ του υποκειμζνου 
για λεπτομερείσ καταχωρίςεισ των πλθροφοριϊν - 
ςυναλλαγϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται με το ειδικό κακεςτϊσ, ςτα 



λογιςτικά του αρχεία∙ 

 με τισ παρ. 12 και 13 ρυκμίηονται κζματα 
αρμοδιοτιτων και εςωτερικισ οργάνωςθσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ για τθ λειτουργία του ειδικοφ κακεςτϊτοσ και 
παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ να 
κακορίηει με αποφάςεισ του κάκε λεπτομζρεια και τεχνικό 
ηιτθμα για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ. 

11 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό δίκαιο θ 
παρ. 30 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και 
προςτίκεται άρκρο 47δ ςτον Κϊδικα ΦΡΑ. Με το νζο άρκρο 
47δ ειςάγεται ςτο εςωτερικό δίκαιο το ειδικό κακεςτϊσ 
ειςαγωγισ και ρυκμίηονται το πεδίο εφαρμογισ του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ δθλ. ειςαγωγζσ αγακϊν ςε δζματα αξίασ ζωσ του 
ποςοφ των 150 ευρϊ, οι υποκείμενοι ςτον φόρο που δφναται 
να χρθςιμοποιοφν το ειδικό κακεςτϊσ ειςαγωγισ, οι όροι και 
οι διαδικαςίεσ εγγραφισ ςτο μθτρϊο του ειδικοφ κακεςτϊτοσ 
ειςαγωγισ και θ απόδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου, οι 
διαδικαςίεσ διαγραφισ ι εξαίρεςθσ από το ειδικό κακεςτϊσ 
ειςαγωγισ, θ γενεςιουργόσ αιτία και το απαιτθτό του φόρου, ο 
τρόποσ, ο χρόνοσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ, θ 
διαδικαςία υποβολισ τροποποιιςεων ςτθ διλωςθ, ο τρόποσ 
πλθρωμισ του φόρου, κζματα επιςτροφισ ι ζκπτωςθσ του 
φόρου, κακϊσ και θ υποχρζωςθ τιρθςθσ λογιςτικϊν 
καταχωριςεων από τουσ υποκείμενουσ ςτον φόρο και 
διάκεςθσ αυτϊν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ μασ.  

12 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εςωτερικό δίκαιο θ 
παρ. 31 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν παρ. 14 του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2019/1995. Με το νζο άρκρο 47ε ρυκμίηονται το πεδίο 
εφαρμογισ των ειδικϊν ρυκμίςεων (special arrangements) για 
τθ διλωςθ και πλθρωμι ΦΡΑ ειςαγωγισ ςτισ τελωνειακζσ 
αρχζσ, δθλαδι, εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
αποτελοφν αντικείμενο ειςαγωγισ ςε δζματα αξίασ ζωσ του 
ποςοφ των εκατόν πενιντα (150) ευρϊ όταν δεν τυγχάνει 
εφαρμογισ το ειδικό κακεςτϊσ ειςαγωγισ. Ο φόροσ 
καταβάλλεται από το πρόςωπο που προςκομίηει τα 
εμπορεφματα ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ και αποδίδει τον φόρο 
για λογαριαςμό του τελικοφ παραλιπτθ του δζματοσ. 
Υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι το πρόςωπο για 
το οποίο προορίηονται τα αγακά (παραλιπτθσ του δζματοσ). Ο 
φόροσ καταβάλλεται ςε μθνιαία βάςθ με αναβολι πλθρωμισ 
ζωσ τθν 16θ θμζρα του μινα που ακολουκεί τθν ειςαγωγι των 
αγακϊν χωρίσ άδεια αναβολισ πλθρωμισ και ςφςταςθ 
εγγυιςεων. 

13 Με το άρκρο αυτό προςτίκεται άρκρο 47ςτ ςτον Κϊδικα ΦΡΑ, 
προκειμζνου να διευκετθκεί το ηιτθμα εφαρμογισ οριςμζνων 
διατάξεων του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα λόγω τθσ 
εφαρμογισ των διατάξεων για το μθ ενωςιακό και το 
ενωςιακό κακεςτϊσ, κακϊσ και το κακεςτϊσ ειςαγωγισ. 
Ειδικότερα,  με τθν παρ. 1 προβλζπεται ότι ςτο πλαίςιο των εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεων αγακϊν εφαρμόηονται οι 
απαγορεφςεισ των διαςυνοριακϊν εξ  αποςτάςεωσ πωλιςεων 



προϊόντων καπνοφ, θλεκτρονικϊν τςιγάρων και περιεκτϊν 
αναπλιρωςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 7 του άρκρου 60 του 
Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και του 

άρκρου 16 του ν. 4419/2016 (Αϋ174). Επιπλζον, με τθν παρ. 2 
προβλζπεται ότι, όςον αφορά ςτα προϊόντα που υπόκεινται ςε 
φόρο κατανάλωςθσ, εφαρμογισ τυγχάνει το άρκρο 53Α του 
Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001) για τθ βεβαίωςθ 
και είςπραξθ του φόρου κατανάλωςθσ και του ΦΡΑ, όταν θ 
άφιξθ τθσ αποςτολισ ι μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ 

είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
Ρεραιτζρω, με τθν παρ. 3 προβλζπεται ότι ςτο πλαίςιο των εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεων αγακϊν για τα προϊόντα που 
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ, όταν θ άφιξθ τθσ 
αποςτολισ ι μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ είναι το 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφαρμογισ τυγχάνει το άρκρο 60 του 
Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001) ςε ςυνδυαςμό με 
τθν παρ. 5 του άρκρου 109 για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του 
ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ και του ΦΡΑ, αντίςτοιχα.  

14 Με το άρκρο αυτό, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επεξθγθματικζσ 

ςθμειϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τουσ κανόνεσ του 

ΦΡΑ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο (Σεπτζμβριοσ 2020) και το 

άρκρο 205 τθσ Οδθγίασ ΦΡΑ, προςτίκεται περίπτωςθ ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 35 του Κϊδικα ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν 

οποία προβλζπεται ότι, εφόςον ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 

διευκολφνει τθν παράδοςθ αγακϊν, ςφμφωνα με το νζο 

άρκρο 5β του Κϊδικα δεν είναι υπόχρεοσ για τθν καταβολι 

του φόρου, υπόχρεοσ είναι ςτισ περιπτϊςεισ του ωσ άνω 

άρκρου 5β ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που κεωρείται ότι του 

ζχει παραδϊςει τα αγακά. 

15 Με το άρκρο αυτό αντικακίςταται το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 

του άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΡΑ με ςκοπό τθν πλιρθ 

εναρμόνιςθ με τθν παρ. 1 του άρκρου 3 τθσ Οδθγίασ ΦΡΑ. 

16 Με το άρκρο αυτό αντικακίςτανται οι διατάξεισ τθσ παρ. 1α 

του άρκρου 8 του ν. 4308/2014 (ΕΛΡ), προκειμζνου να 

ρυκμιςτοφν οι περιπτϊςεισ ζκδοςθσ ι μθ τιμολογίου για τισ 

ςυναλλαγζσ των ειδικϊν κακεςτϊτων των άρκρων 47β, 47γ 

και 47δ του Κϊδικα ΦΡΑ. Με τισ διατάξεισ αυτζσ 

ενςωματϊνονται και οι διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 2 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. 

17 Με το άρκρο αυτό τροποποιείται ο Κϊδικασ Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ, αναφορικά με τισ προκεςμίεσ υποβολισ τθσ 

διλωςθσ ΦΡΑ που υποβάλλεται ςτο πλαίςιο των ειδικϊν 

κακεςτϊτων των άρκρων 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΡΑ.  

18 Με το άρκρο αυτό ενςωματϊνεται ςτο εκνικό μασ δίκαιο το 

άρκρο 3 τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455. Με τθν προτεινόμενθ 

διάταξθ καταργείται θ απαλλαγι ΦΡΑ για τισ ειςαγωγζσ 

αγακϊν αξίασ ζωσ του ποςοφ των 22 ευρϊ, ϊςτε όλεσ οι 



ειςαγωγζσ αγακϊν από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε να υπόκεινται ςε 

φόρο ανεξαρτιτωσ αξίασ. 

19 
 

Με το άρκρο αυτό ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων 1 

ζωσ και 18 (ενςωμάτωςθ άρκρου 4 οδθγίασ 2017/2455 και 

άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 2019/1995, όπωσ τροποποιικθκαν από 

τθν απόφαςθ 2020/1109 του Συμβουλίου – παράταςθ 

θμερομθνίασ εφαρμογισ λόγω πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 

COVID-19). 

 

Δ.  Ζκκεςθ γενικών ςυνεπειών 

 

18. Οφζλθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ  

 

      

ΚΕΣΜΟΛ, 
ΔΘΜΟΣΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ, 

ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΟΑ, 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ & 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΛΚΟ, ΑΣΤΛΚΟ 
ΚΑΛ 

ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΟΤΘΤΑ 

ΟΦΕΛΘ 
ΥΚΜΛΣΘΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αφξθςθ εςόδων    x        

Μείωςθ δαπανϊν           

Εξοικονόμθςθ χρόνου    x       

Μεγαλφτερθ 
αποδοτικότθτα / 

αποτελεςματικότθτα 
   x       

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωςθ 
παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν 
   x       

Δίκαιθ μεταχείριςθ 
πολιτϊν 

          

Αυξθμζνθ αξιοπιςτία 
/ διαφάνεια κεςμϊν 

          

Βελτιωμζνθ 
διαχείριςθ κινδφνων 

          

Άλλο   
 

      

 
Σχολιαςμόσ / ποιοτικι αποτίμθςθ: 

 
Με τθν κακιζρωςθ από 1θσ.7.2021 νζων κανόνων ΦΡΑ ςτον τομζα των εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων αγακϊν 

που ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ αναμζνεται αφξθςθ των εςόδων ΦΡΑ ειςαγωγισ λόγω τθσ 



κατάργθςθσ τθσ ιςχφουςασ απαλλαγισ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν μικρισ αξίασ και τθσ επιβολισ φόρου ςτισ 

ειςαγωγζσ ανεξαρτιτωσ αξίασ, ενϊ, παράλλθλα λόγω τθσ πλιρουσ θλεκτρονικοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ 

υποβολισ δθλϊςεων και καταβολισ φόρου (για το ειδικό κακεςτϊσ ειςαγωγισ) και υποβολισ νζου υπερ- 

απλουςτευμζνου τελωνειακοφ παραςτατικοφ ειςαγωγισ και καταβολισ φόρου ςε μθνιαία βάςθ ςτισ 

τελωνειακζσ αρχζσ (για τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ) αναβακμίηονται ςθμαντικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 

Δθμοςίου προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυναλλάςςονται με τθ Διοίκθςθ (οικονομικοί φορείσ που 

πραγματοποιοφν πωλιςεισ μζςω διαδικτφου ι μεςάηοντεσ που ενεργοφν για λογαριαςμό τουσ, εταιρείεσ 

διεκνοφσ ταχυμεταφοράσ, Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ ΕΛ.ΤΑ, τελωνειακοί αντιπρόςωποι κ.λ.π.). 

Επιπροςκζτωσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 47ςτ διαςφαλίηεται, αφενόσ, θ απαγόρευςθ των διαςυνοριακϊν 

εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων προϊόντων καπνοφ, αφετζρου, θ είςπραξθ ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ και 

φόρων κατανάλωςθσ, εφόςον ο τόποσ προοριςμοφ των προσ κατανάλωςθ προϊόντων που υπόκεινται ςε ΕΦΚ 

ι ΦΚ είναι θ χϊρα μασ. 

 

Ε.  Ζκκεςθ διαβοφλευςθσ 

22. 

Διαβοφλευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νομοπαραςκευαςτικισ διαδικαςίασ από τθν 

ζναρξθ κατάρτιςθσ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ μζχρι τθν υπογραφι από τουσ 

ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ 

 
 
 
 
 

Συνεργαςία με άλλα 

υπουργεία / υπθρεςίεσ 

 
 
Για τθν οριςτικοποίθςθ του περιεχομζνου τθσ 
αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ ηθτικθκαν οι απόψεισ των 
ςυναρμόδιων υπουργείων. Εκ των ςυναρμόδιων 
υπουργείων εςτάλθςαν παρατθριςεισ από το 
Υπουργείο  Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ 
ελιφκθςαν υπόψθ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Συνεργαςία με 

κοινωνικοφσ φορείσ / 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

 
Θ κατάρτιςθ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 
πραγματοποιικθκε με τθ ςυνδρομι των αρμόδιων 
φορολογικϊν και τελωνειακϊν υπθρεςιϊν τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Διεκνισ διαβοφλευςθ 
 
 

 
Δεν πραγματοποιικθκε διεκνισ διαβοφλευςθ κακϊσ 
πρόκειται για ενςωμάτωςθ Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 
 
 



 
 
 

 

23. 
Σχόλια ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασwww.opengov.gr (ηλεκτρονική επιςφναψη τησ ζκθεςησ) 

 
 
Επί των γενικϊν 
αρχϊν («επί τθσ 
αρχισ») τθσ 
αξιολογοφμενθσ 
ρφκμιςθσ 
 

 
Αρικμόσ 
ςυμμεταςχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που υιοκετικθκαν 
 
 
 

 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοκετικθκαν 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
επαρκοφσ αιτιολόγθςθσ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Επί των άρκρων 
τθσ 
αξιολογοφμενθσ 
ρφκμιςθσ 
 

 
Αρικμόσ 
ςυμμεταςχόντων 
 

 
Κατά τθ δθμόςια διαβοφλευςθ θ 
οποία διιρκεςε από τθν 24θ 
Λουνίου 2021 ζωσ τθν 01θ Λουλίου 
2021, υποβλικθκε ζνα (1) ςχόλιο. 
  

 
 
 
Σχόλια που υιοκετικθκαν 
 
 
 

Το μοναδικό ςχόλιο που 
υποβλικθκε αφορά ςτο άρκρο 1 
του ςχεδίου νόμου και εξαίρει τθ 
χρθςιμότθτα τθσ αξιολογοφμενθσ 
ρφκμιςθσ. 

 
Σχόλια που δεν 
υιοκετικθκαν 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
επαρκοφσ αιτιολόγθςθσ) 

 
 
Ουδζν  
 
 
 
 

http://www.opengov.gr/


 

τ.  Ζκκεςθ νομιμότθτασ 

24. Συναφείσ ςυνταγματικζσ διατάξεισ 

 Άρκρο 78 του Συντάγματοσ. 

25. Ενωςιακό δίκαιο 

 
 
 

Ρρωτογενζσ ενωςιακό 
δίκαιο 
(ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Χάρτη Θεμελιωδϊν 
Δικαιωμάτων) 

 
άρκρο 113 ΣΛΕΕ 

 
 
 

Κανονιςμόσ 

 
Καν. αρικ. 2017/2459 του Συμβουλίου, 
Καν. αρικ. 2019/2026 του Συμβουλίου, 
Καν. αρικ. 2020/1112 του Συμβουλίου, 
Καν. αρικ. 2017/2454 του Συμβουλίου, 
Καν. αρικ. 2020/194 τθσ Επιτροπισ, 
Καν. αρικ. 2020/1108 του Συμβουλίου, 
Καν. αρικ. 2019 /1143 τθσ Επιτροπισ, 
Καν. αρικ. 2019/1394 τθσ Επιτροπισ. 
 

 
 
 

Οδθγία 

 
Οδθγία (ΕΕ) 2017/2455 και Οδθγία (ΕΕ) 2019/1995 του 
Συμβουλίου. 

 
 
 

Απόφαςθ 

 
Απόφαςθ 2020/1109 του Συμβουλίου. 

 
 

Η.  Πίνακασ τροποποιοφμενων ι καταργοφμενων διατάξεων 

29. Τροποποίθςθ – αντικατάςταςθ –ςυμπλιρωςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενησ ρφθμιςησ Υφιςτάμενεσ διατάξεισ 

Άρκρο 1  
Μετά το άρκρο 5 του Κϊδικα Φόρου 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Κϊδικασ 
ΦΡΑ), ο οποίοσ κυρϊκθκε με το 
άρκρο πρϊτο του ν. 2859/2000 (Α’ 
248), προςτίκεται άρκρο 5α, ωσ 
εξισ: 

«Άρκρο 5α 
Ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 

Νζα διάταξθ 



πωλιςεισ αγακϊν και εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του 
Κϊδικα, ιςχφουν οι εξισ οριςμοί: 
α) ωσ «ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν» 
νοοφνται οι παραδόςεισ αγακϊν 
που αποςτζλλονται ι μεταφζρονται 
από τον προμθκευτι ι από 
πρόςωπο που ενεργεί για 
λογαριαςμό του, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
περίπτωςθσ που ο προμθκευτισ 
παρεμβαίνει ζμμεςα ςτθν αποςτολι 
ι τθ μεταφορά των αγακϊν, από 
κράτοσ-μζλοσ άλλο από εκείνο τθσ 
άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ 
μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ, 
όταν πλθροφνται οι ακόλουκοι όροι: 
αα) θ παράδοςθ αγακϊν 
πραγματοποιείται για πρόςωπο 
υποκείμενο ςτον φόρο ι νομικό 
πρόςωπο μθ υποκείμενο ςτον φόρο, 
τα οποία δεν κεωρείται ότι 
πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ 
αποκτιςεισ αγακϊν ςφμφωνα είτε 
με τθν παρ. 2 και το πρϊτο εδάφιο 
τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 είτε με 
αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν 
ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ, ι για 
οποιοδιποτε άλλο μθ υποκείμενο 
ςτον φόρο πρόςωπο και,  
ββ) τα παραδιδόμενα αγακά δεν 
είναι καινοφργια μεταφορικά μζςα 
οφτε αγακά που παραδίδονται 
ζπειτα από ςυναρμολόγθςθ ι 
εγκατάςταςθ, με ι χωρίσ δοκιμι 
λειτουργίασ, από τον προμθκευτι ι 
για λογαριαςμό του.  
β) ωσ «εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα 
εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ» νοοφνται οι 
παραδόςεισ αγακϊν που 
αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από 
τον προμθκευτι ι από πρόςωπο 
που ενεργεί για λογαριαςμό του, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
περίπτωςθσ που ο προμθκευτισ 
παρεμβαίνει ζμμεςα ςτθν αποςτολι 
ι τθ μεταφορά των αγακϊν, από 



τρίτο ζδαφοσ ι τρίτθ χϊρα, προσ 
πελάτθ ςε κράτοσ - μζλοσ, όταν 
πλθροφνται οι ακόλουκοι όροι: 
αα) θ παράδοςθ αγακϊν 
πραγματοποιείται για πρόςωπο 
υποκείμενο ςτον φόρο ι νομικό 
πρόςωπο μθ υποκείμενο ςτον φόρο, 
τα οποία δεν κεωρείται ότι 
πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ 
αποκτιςεισ αγακϊν ςφμφωνα είτε 
με τθν παρ. 2 και το πρϊτο εδάφιο 
τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 είτε με 
αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν 
ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ, ι για 
οποιοδιποτε άλλο μθ υποκείμενο 
ςτον φόρο πρόςωπο και,  
ββ) τα παραδιδόμενα αγακά δεν 
είναι καινοφργια μεταφορικά μζςα 
οφτε αγακά που παραδίδονται 
ζπειτα από ςυναρμολόγθςθ ι 
εγκατάςταςθ, με ι χωρίσ δοκιμι 
λειτουργίασ, από τον προμθκευτι ι 
για λογαριαςμό του». 
 

Άρκρο 2 
Στον Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται 
άρκρο 5β, ωσ εξισ: 

«Άρκρο 5β 
Υποκείμενοι ςτον φόρο που 

διευκολφνουν οριςμζνεσ 
παραδόςεισ αγακϊν  

μζςω θλεκτρονικισ διεπαφισ 
1. Πταν υποκείμενοσ ςτον φόρο 
διευκολφνει, μζςω τθσ χριςθσ 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ 
αγοράσ, πλατφόρμασ, διαδικτυακισ 
πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, τισ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν 
ειςαγόμενων από τρίτα εδάφθ ι 
τρίτεσ χϊρεσ ςε δζματα με 
εςωτερικι αξία που δεν υπερβαίνει 
τα εκατόν πενιντα (150) ευρϊ, τότε 
κεωρείται ότι ο εν λόγω 
υποκείμενοσ ςτον φόρο ζχει 
παραλάβει και παραδϊςει αυτά τα 
αγακά. 
2. Πταν υποκείμενοσ ςτον φόρο 
διευκολφνει, μζςω τθσ χριςθσ 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ 
αγοράσ, πλατφόρμασ, διαδικτυακισ 
πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, τθν 
παράδοςθ αγακϊν, προσ άλλο 

Νζα Διάταξθ 



κράτοσ - μζλοσ ι εντόσ τθσ χϊρασ, 
από υποκείμενο ςτον φόρο μθ 
εγκατεςτθμζνο εντόσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ μθ 
υποκείμενο ςτον φόρο, τότε 
κεωρείται ότι ο εν λόγω 
υποκείμενοσ ςτον φόρο ζχει 
παραλάβει και παραδϊςει αυτά τα 
αγακά.». 

Άρκρο 3, παρ. 1  
1. Θ παρ. 5 του άρκρου 13 του 

Κϊδικα ΦΡΑ αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«5. Ο τόποσ παράδοςθσ ςτισ 
ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν: 
α) είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
εφόςον κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον 
αποκτϊντα πελάτθ, τα αγακά 
βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, 
β) δεν είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
εφόςον κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον 
αποκτϊντα πελάτθ, τα αγακά δεν 
βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ.». 
 
 

 
Θ παρ. 5 του άρκρου 13 του Κϊδικα 
ΦΡΑ ζχει ωσ εξισ: 
«5.Κατά παρζκκλιςθ των ανωτζρω 
διατάξεων, θ παράδοςθ αγακϊν 
κεωρείται ότι πραγματοποιείται ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον 
πρόκειται για αγακά, τα οποία 
αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από τον 
προμθκευτι ι από άλλον που ενεργεί 
για λογαριαςμό του από άλλο κράτοσ - 
μζλοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και 
πλθροφνται ςωρευτικά οι εξισ 
προχποκζςεισ: 
α) θ παράδοςθ των αγακϊν γίνεται 
προσ υποκείμενο ςτον φόρο ι προσ 
νομικό πρόςωπο μθ υποκείμενο ςτον 
φόρο, που καλφπτονται από τθν 
παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 11 ι προσ οποιοδιποτε άλλο 
μθ υποκείμενο ςτον φόρο πρόςωπο και 
β) δεν πρόκειται για καινοφργια 
μεταφορικά μζςα, οφτε για αγακά, που 
παραδίδονται μετά από εγκατάςταςθ ι 
ςυναρμολόγθςθ, με ι χωρίσ δοκιμι 
λειτουργίασ, από τον προμθκευτι ι για 
λογαριαςμό του. 
Eν τοφτοισ, οι διατάξεισ τθσ 
παραγράφου αυτισ δεν ζχουν 
εφαρμογι προκειμζνου για 
παραδόςεισ αγακϊν που δεν 
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ, εφόςον το φψοσ των 
ςυναλλαγϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α., που 
πραγματοποιοφνται από τον 
προμθκευτι προσ το εςωτερικό τθσ 
χϊρασ δεν υπερβαίνει κατά τθ διάρκεια 
τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ 
περιόδου το ποςό των 35.000 ευρϊ και 
κατά τθν τρζχουςα διαχειριςτικι 
περίοδο δεν υπερβαίνει το ποςό αυτό.» 

Άρκρο 3, παρ. 2 
2. Θ παρ. 6 του άρκρου 13 του 

 
Θ παρ. 6 του άρκρου 13 του Κϊδικα 



Κϊδικα ΦΡΑ αντικακίςταται ωσ 

εξισ:  

«6. Ο τόποσ παράδοςθσ ςτισ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ 
χϊρεσ: 
α) είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα 
αγακά ειςάγονται ςε κράτοσ - μζλοσ 
διαφορετικό από το κράτοσ - μζλοσ 
άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ 
μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ, 
εφόςον κατά τον χρόνο άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ ςτον 
αποκτϊντα πελάτθ, τα αγακά 
βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, 
β) δεν είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα 
αγακά ειςάγονται ςτθ χϊρα μασ και 
ο τόποσ άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ 
μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ 
είναι ςε διαφορετικό κράτοσ – 
μζλοσ, 
γ) είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο 
τόποσ ειςαγωγισ και ο τόποσ άφιξθσ 
τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ 
ςτον αποκτϊντα πελάτθ βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και ο 
Φ.Ρ.Α. επί των εν λόγω αγακϊν 
δθλϊνεται δυνάμει του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ του άρκρου 47δ ι 
αντίςτοιχου κακεςτϊτοσ που 
εφαρμόηεται ςε άλλο κράτοσ – 
μζλοσ.». 
 

ΦΡΑ ζχει ωσ εξισ: 
 
«6.Κατά παρζκκλιςθ από τθν 
περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 1 και 
τθν παράγραφο 2, θ παράδοςθ αγακϊν 
δεν κεωρείται ότι πραγματοποιείται 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςτθν 
περίπτωςθ που τα αγακά 
αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από τον 
πωλθτι ι από άλλο πρόςωπο που 
ενεργεί για λογαριαςμό του, από το 
εςωτερικό τθσ χϊρασ ςε άλλο κράτοσ - 
μζλοσ και πλθροφνται ςωρευτικά οι 
εξισ προχποκζςεισ: 
α) θ παράδοςθ των αγακϊν γίνεται 
προσ υποκείμενο ςτο φόρο ι προσ 
νομικό πρόςωπο μθ υποκείμενο ςτο 
φόρο, τα οποία δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ για τθ φορολόγθςθ τθσ 
παράδοςθσ αυτισ ωσ ενδοκοινοτικισ 
απόκτθςθσ ςτθ χϊρα τουσ ι προσ 
οποιοδιποτε άλλο μθ υποκείμενο ςτο 
φόρο πρόςωπο εγκαταςτθμζνο ςε άλλο 
κράτοσ-μζλοσ και 
β) δεν πρόκειται για καινοφργια 
μεταφορικά μζςα, οφτε για αγακά που 
παραδίδονται μετά από εγκατάςταςθ ι 
ςυναρμολόγθςθ με ι χωρίσ δοκιμι 
λειτουργίασ, από τον προμθκευτι ι για 
λογαριαςμό του. 
Εν τοφτοισ, οι διατάξεισ τθσ 
παραγράφου αυτισ δεν ζχουν 
εφαρμογι προκειμζνου για 
παραδόςεισ αγακϊν που δεν 
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ, εφόςον το φψοσ των 
ςυναλλαγϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α., που 
πραγματοποιοφνται προσ το αυτό 
κράτοσ - μζλοσ δεν υπερβαίνει κατά τθ 
διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου το ποςό των 
100.000 ευρϊ και κατά τθν τρζχουςα 
διαχειριςτικι περίοδο δεν υπερβαίνει 
το ποςό αυτό.  
Το όριο αυτό περιορίηεται ςτο ποςό 
των 35.000 ευρϊ προκειμζνου για 
παραδόςεισ αγακϊν προσ τα κράτθ - 
μζλθ που εφαρμόηουν το όριο αυτό. 
Οι υποκείμενοι ςτο φόρο που 
υπάγονται ςτισ διατάξεισ των δφο 
προθγοφμενων εδαφίων μποροφν να 
επιλζγουν τθν υπαγωγι των πράξεων 



τουσ ςτισ διατάξεισ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ 
επιλογι αυτι γίνεται με υποβολι 
διλωςθσ, θ οποία ιςχφει τουλάχιςτον 
για δφο πλιρεισ διαχειριςτικζσ 
περιόδουσ, μετά τθν πάροδο των 
οποίων μπορεί να ανακλθκεί. Θ 
ανάκλθςθ κα ιςχφει από τθν επόμενθ 
διαχειριςτικι περίοδο. 
Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ 
εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ κατά 
τθν οποία τα αποςτελλόμενα ι 
μεταφερόμενα αγακά ειςάγονται από 
τον προμθκευτι ςε κράτοσ - μζλοσ 
διαφορετικό από το κράτοσ - μζλοσ 
άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ 
προσ τον αγοραςτι.» 

Άρκρο 3, παρ. 3 
3. Στο τζλοσ τθσ παρ. 6α του 

άρκρου 13 του Κϊδικα ΦΡΑ 

προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 

«Θ παροφςα δεν εφαρμόηεται ςτισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται από 
το άρκρο 5β.» 
 

Νζα Διάταξθ 

Άρκρο 3, παρ. 4 
4. Στο άρκρο 13 του Κϊδικα ΦΡΑ 
προςτίκεται παρ. 6β ωσ εξισ: 
«6β. Πταν υποκείμενοσ ςτον φόρο 
κεωρείται ότι ζχει παραλάβει και 
παραδϊςει αγακά ςφμφωνα με το 
άρκρο 5β, θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των αγακϊν αποδίδεται 
ςτθν παράδοςθ που 
πραγματοποιείται από τον εν λόγω 
υποκείμενο ςτον φόρο.». 
 

Νζα Διάταξθ 

Άρκρο 4, παρ. 2 
2. Μετά το άρκρο 14 του Κϊδικα 
ΦΡΑ προςτίκεται άρκρο 14α ωσ 
εξισ: 

«Άρκρο 14α 
Πριο για υποκειμζνουσ ςτον φόρο 

που πραγματοποιοφν 
ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 

πωλιςεισ αγακϊν και 
διαςυνοριακζσ παροχζσ 

τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν 
και τθλεοπτικϊν και θλεκτρονικά 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ μθ 
υποκείμενα ςτον φόρο πρόςωπα 

Νζα Διάταξθ 



1. Κατά παρζκκλιςθ τθσ περ. β) τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 13 και τθσ 
υποπερ. ββ) τθσ περ. α) τθσ παρ. 13 
του άρκρου 14, ο τόποσ παράδοςθσ 
των αγακϊν και ο τόποσ παροχισ 
των υπθρεςιϊν είναι το εςωτερικό 
τθσ χϊρασ, εφόςον πλθροφνται 
ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
α) ο παρζχων τισ υπθρεςίεσ ι 
παραδίδων τα αγακά ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ι, ελλείψει 
εγκατάςταςθσ, τθ μόνιμθ κατοικία 
του ι τθ ςυνικθ διαμονι του ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ και όχι και 
εντόσ άλλου κράτουσ - μζλουσ, 
β) οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςε μθ 
υποκείμενουσ ςτον φόρο που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν τθ μόνιμθ 
κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι τουσ 
ςε οποιοδιποτε άλλο κράτοσ – 
μζλοσ ι τα αγακά αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται προσ οποιοδιποτε 
άλλο κράτοσ – μζλοσ, 
γ) το ςυνολικό ποςό, χωρίσ ΦΡΑ, 
των πράξεων που αναφζρονται ςτθν 
περ. β) δεν υπερβαίνει κατά τθ 
διάρκεια του εκάςτοτε τρζχοντοσ 
θμερολογιακοφ ζτουσ το ποςό των 
δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, οφτε 
υπερζβθ το ποςό αυτό κατά τθ 
διάρκεια του προθγοφμενου 
θμερολογιακοφ ζτουσ. 
Αν οι πράξεισ ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, για τον υπολογιςμό του 
ποςοφ ςε ευρϊ λαμβάνεται υπόψθ 
θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ζχει 
δθμοςιευκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Κεντρικι Τράπεηα ςτισ 5 Δεκεμβρίου 
2017. 
Αν κατά τθ διάρκεια ενόσ 
θμερολογιακοφ ζτουσ, το ςυνολικό 
ποςό, χωρίσ Φ.Ρ.Α., των ανωτζρω 
πράξεων υπερβεί το όριο των δζκα 
χιλιάδων (10.000) ευρϊ, από το εν 
λόγω χρονικό ςθμείο εφαρμόηονται 
θ περ. β) τθσ παρ. 5 του άρκρου 13 
και θ υποπερ. ββ) τθσ περ. α) τθσ 
παρ. 13 του άρκρου 14. 
2. Οι υποκείμενοι ςτον φόρο που 
καλφπτονται από τθν παρ. 1, οι 



οποίοι διενεργοφν ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν, τα 
οποία κατά τον χρόνο αναχϊρθςθσ 
τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ 
βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, ι οι οποίοι παρζχουν 
τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοφωνικζσ 
και τθλεοπτικζσ και θλεκτρονικά 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ζχουν το 
δικαίωμα να επιλζγουν τον τόπο 
παράδοςθσ των αγακϊν και 
παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ 
ςφμφωνα με τθν περ. β) τθσ παρ. 5 
του άρκρου 13 και τθν υποπερ. ββ) 
τθσ περ. α) τθσ παρ. 13 του άρκρου 
14, αντίςτοιχα. 
Θ επιλογι αυτι γίνεται με υποβολι 
διλωςθσ, θ οποία ιςχφει 
τουλάχιςτον για δφο (2) 
θμερολογιακά ζτθ, μετά τθν πάροδο 
των οποίων μπορεί να ανακλθκεί. Θ 
ανάκλθςθ ιςχφει από το επόμενο 
θμερολογιακό ζτοσ. 
3. Κατά παρζκκλιςθ τθσ περ. α) τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 13 και τθσ 
υποπερ. αα) τθσ περ. α) τθσ παρ. 13 
του άρκρου 14, ο τόποσ παράδοςθσ 
των ενδοκοινοτικϊν εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεων αγακϊν και ο τόποσ 
παροχισ των τθλεπικοινωνιακϊν, 
ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν και 
θλεκτρονικά παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, δεν είναι το εςωτερικό 
τθσ χϊρασ, εφόςον ο υποκείμενοσ 
ςτον φόρο παρζχων τισ υπθρεςίεσ ι 
παραδίδων τα αγακά που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι, ελλείψει 
εγκατάςταςθσ, ζχει τθ μόνιμθ 
κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι 
του ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ πλθροί 
ςτο κράτοσ - μζλοσ αυτό 
προχποκζςεισ ανάλογεσ αυτϊν που 
ορίηονται ςτθν παρ. 1, εκτόσ αν ο εν 
λόγω υποκείμενοσ ςτον φόρο 
επιλζξει τον κακοριςμό του τόπου 
παράδοςθσ των αγακϊν και 
παροχισ των υπθρεςιϊν του 
ςφμφωνα με τθν περ. α) τθσ παρ. 5 
του άρκρου 13 και τθν υποπερ. αα) 
τθσ περ. α) τθσ παρ. 13 του άρκρου 
14, αντίςτοιχα. 
4. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 



Α.Α.Δ.Ε. ρυκμίηονται θ διαδικαςία 
και κάκε άλλθ αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ.». 
 

Άρκρο 5, παρ. 1  
1. Στο άρκρο 16 του Κϊδικα ΦΡΑ 
προςτίκεται παρ. 3α ωσ εξισ: 
«3α. Κατά παρζκκλιςθ των παρ. 1 
και 2 ςτισ περιπτϊςεισ που 
υποκείμενοσ ςτον φόρο κεωρείται 
ότι ζχει λάβει και παραδϊςει αγακά 
ςφμφωνα με το άρκρο 5β, θ 
φορολογικι υποχρζωςθ γεννάται 
και ο φόροσ γίνεται απαιτθτόσ, τόςο 
για τθν παράδοςθ των αγακϊν ςτον 
εν λόγω υποκείμενο ςτον φόρο, όςο 
και για τθν παράδοςθ των αγακϊν 
από τον εν λόγω υποκείμενο ςτον 
φόρο, κατά τον χρόνο αποδοχισ τθσ 
πλθρωμισ. Ωσ χρόνοσ αποδοχισ τθσ 
πλθρωμισ νοείται ο χρόνοσ κατά τον 
οποίο θ επιβεβαίωςθ πλθρωμισ, το 
μινυμα για ζγκριςθ πλθρωμισ ι θ 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ πλθρωμισ 
από τον λιπτθ λαμβάνεται από τον 
προμθκευτι που παραδίδει αγακά 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ ι 
για λογαριαςμό του, ανεξαρτιτωσ 
του χρόνου που πραγματοποιικθκε 
θ πραγματικι καταβολι των 
χρθμάτων, ανάλογα με το ποιο είναι 
προγενζςτερο.». 
 

Νζα Διάταξθ 

Άρκρο 5, παρ. 2 
2. Στθν παρ. 1 του άρκρου 22 του 
Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται περ. λε) 
ωσ εξισ: 
«λε) θ κεωροφμενθ ωσ παράδοςθ 
αγακϊν ςτον υποκείμενο ςτον φόρο 
ο οποίοσ κεωρείται ότι ζχει 
παραλάβει και παραδϊςει αγακά 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
5β.». 
 

Νζα διάταξθ 

Άρκρο 6, παρ. 1 
1. Στθν παρ. 1 του άρκρου 23 του 
Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται περ. ςτ) 
ωσ εξισ: 
«ςτ) θ ειςαγωγι αγακϊν, όταν 
εφαρμόηεται το ειδικό κακεςτϊσ 
ειςαγωγισ του άρκρου 47δ ι 

Νζα Διάταξθ 



αντίςτοιχο ειδικό κακεςτϊσ άλλου 
κράτουσ-μζλουσ. Θ απαλλαγι κατά 
τθν ειςαγωγι χορθγείται υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζγκυροσ ατομικόσ 
αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 
ΦΡΑ του προμθκευτι ι του 
μεςάηοντοσ που ενεργεί για 
λογαριαςμό του, όπωσ ζχει 
χορθγθκεί για τθν εφαρμογι του 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ δυνάμει των 
περ. α ι γ τθσ παρ. 6 του άρκρου 
47δ ι αντίςτοιχων διατάξεων που 
ιςχφουν ςε άλλα κράτθ-μζλθ, ζχει 
δθλωκεί το αργότερο κατά τθν 
υποβολι τθσ διαςάφθςθσ 
ειςαγωγισ ςτθν αρμόδια 
τελωνειακι αρχι ειςαγωγισ.». 
 

Άρκρο 6, παρ. 2 
2. Θ παρ. 1α του άρκρου 30 του 
Κϊδικα ΦΡΑ αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
«1.α. Δικαίωμα ζκπτωςθσ δεν 
παρζχεται για ειςροζσ που αφοροφν 
ςε πράξεισ που πραγματοποιοφνται 
από υποκείμενουσ ςτον φόρο που 
εντάςςονται ςε αντίςτοιχα των 
άρκρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά 
κακεςτϊτα των άλλων κρατϊν - 
μελϊν. 
Ειδικότερα: 
α) Στθν περίπτωςθ υποκειμζνων 
που εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του 
άρκρου 47β ειδικό κακεςτϊσ άλλου 
κράτουσ - μζλουσ, ο ΦΡΑ των εν 
λόγω ειςροϊν επιςτρζφεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 
34 και χωρίσ να απαιτείται θ 
πλιρωςθ του όρου περί 
αμοιβαιότθτασ που περιλαμβάνεται 
ςτθν παροφςα. Κατ’ εξαίρεςθ, εάν ο 
εν λόγω υποκείμενοσ απαιτείται να 
διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα 
για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ 
ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47β 
ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ - 
μζλουσ, τότε παρζχεται ςε αυτόν 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν που κατζβαλε ςτθν Ελλάδα 
και αφορά ςτισ φορολογθτζεσ 
δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται 
ςτο εν λόγω αντίςτοιχο κακεςτϊσ. 

Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 30 
του Κϊδικα ΦΡΑ ζχουν ωσ εξισ: 
«1.α. Δικαίωμα ζκπτωςθσ δεν 
παρζχεται για ειςροζσ που αφοροφν 
πράξεισ που πραγματοποιοφνται από 
υποκείμενουσ ςτο φόρο που 
εντάςςονται ςε ανάλογα των άρκρων 
47β και 47γ ειδικά κακεςτϊτα των 
άλλων κρατϊν-μελϊν. 
Ειδικότερα: 
α) Στθν περίπτωςθ υποκειμζνων που 
εντάςςονται ςε ανάλογο του άρκρου 
47β ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ-
μζλουσ, ο ΦΡΑ των εν λόγω ειςροϊν 
επιςτρζφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 34 και 
χωρίσ να απαιτείται θ πλιρωςθ του 
όρου περί αμοιβαιότθτασ που 
περιλαμβάνεται ςτθν παράγραφο αυτι. 
β) Στθν περίπτωςθ υποκειμζνων που 
εντάςςονται ςε ανάλογο του άρκρου 
47γ ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ-
μζλουσ, ο ΦΡΑ των εν λόγω ειςροϊν 
επιςτρζφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 34 και 
χωρίσ τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων 
που ορίηονται ςτθν παράγραφο αυτι. 
Στθν περίπτωςθ που ο υποκείμενοσ ςτο 
φόρο, εκτόσ από τισ πράξεισ που 
πραγματοποιεί ςφμφωνα με το 
κακεςτϊσ αυτό διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ 
ςτθν Ελλάδα για άλλεσ πράξεισ που δεν 
εντάςςονται ςτο κακεςτϊσ, θ ζκπτωςθ 
του φόρου των εν λόγω ειςροϊν 



Το δικαίωμα ζκπτωςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου αςκείται με 
τθ διλωςθ ΦΡΑ που υποβάλλεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 
38. 
β) Στθν περίπτωςθ υποκειμζνων που 
εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του 
άρκρου 47γ ειδικό κακεςτϊσ άλλου 
κράτουσ - μζλουσ, ο ΦΡΑ των εν 
λόγω ειςροϊν επιςτρζφεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
34 και χωρίσ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν 
παροφςα. Κατ’ εξαίρεςθ, εάν ο εν 
λόγω υποκείμενοσ απαιτείται να 
διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα 
για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ 
ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47γ 
ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ - 
μζλουσ, τότε παρζχεται ςε αυτόν 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν που κατζβαλε ςτθν Ελλάδα 
και αφορά ςτισ φορολογθτζεσ 
δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται 
ςτο εν λόγω κακεςτϊσ. Το δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του προθγοφμενου 
εδαφίου αςκείται με τθ διλωςθ 
ΦΡΑ που υποβάλλεται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 38. 
γ) Στθν περίπτωςθ υποκειμζνων που 
εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του 
άρκρου 47δ ειδικό κακεςτϊσ ςε 
άλλο κράτοσ-μζλοσ, ο ΦΡΑ των εν 
λόγω ειςροϊν επιςτρζφεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
34 και χωρίσ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν 
παροφςα, κακϊσ και ςφμφωνα με 
τθν παρ. 8 του ιδίου άρκρου και 
χωρίσ να απαιτείται θ πλιρωςθ του 
όρου περί αμοιβαιότθτασ που 
περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα. Κατ’ 
εξαίρεςθ, εάν ο εν λόγω 
υποκείμενοσ ςτον φόρο απαιτείται 
να διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα 
για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ 
ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47δ 
ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ - 
μζλουσ, τότε παρζχεται ςε αυτόν 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν που κατζβαλε ςτθν Ελλάδα 
και αφορά ςτισ φορολογθτζεσ 

πραγματοποιείται με τθ διλωςθ ΦΡΑ 
που υποβάλλεται για τισ άλλεσ 
πράξεισ.» 



δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται 
ςτο εν λόγω κακεςτϊσ. Το δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του προθγοφμενου 
εδαφίου αςκείται με τθ διλωςθ 
ΦΡΑ που υποβάλλεται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 38.». 
 

Άρκρο 6, παρ. 3 
3. Θ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 
30 του Κϊδικα ΦΡΑ αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
«γ) για τισ πράξεισ που 
απαλλάςςονται από τον φόρο, 
ςφμφωνα με τθν περ. λε) τθσ παρ. 1 
του άρκρου 22 και τα άρκρα 24, 25, 
26, 27 και 28». 
 
 

 
Θ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του 
Κϊδικα ΦΡΑ ζχουν ωσ εξισ: 
«γ) για τισ πράξεισ που απαλλάςςονται 
από το φόρο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των άρκρων 24, 25, 26, 27 και 28,» 

Άρκρο 7 
Στο άρκρο 36 του Κϊδικα ΦΡΑ 
προςτίκεται παρ. 5δ. ωσ εξισ: 
«5δ. Πταν υποκείμενοσ ςτον φόρο 
διευκολφνει, μζςω τθσ χριςθσ 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, όπωσ 
αγοράσ, πλατφόρμασ, διαδικτυακισ 
πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, τθν 
παράδοςθ αγακϊν ι τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςε μθ υποκείμενο ςτον 
φόρο εντόσ τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γ’, ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο, ο οποίοσ 
διευκολφνει τθν παράδοςθ των 
αγακϊν ι τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν υποχρεοφται να τθρεί 
καταχωριςεισ των εν λόγω 
πράξεων. Οι εν λόγω καταχωριςεισ 
είναι αρκετά λεπτομερείσ, ϊςτε να 
επιτρζπουν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ 
του κράτουσ – μζλουσ όπου οι εν 
λόγω πράξεισ φορολογοφνται να 
επαλθκεφουν τθν ακρίβεια του 
υπολογιςμοφ του ΦΡΑ. 
Οι καταχωριςεισ των 
προθγοφμενων εδαφίων πρζπει να 
διατίκενται, κατόπιν αιτιματοσ, με 
θλεκτρονικά μζςα ςτο 
ενδιαφερόμενο κράτοσ – μζλοσ και 
διαφυλάςςονται για διάςτθμα δζκα 
(10) ετϊν, το οποίο αρχίηει από τισ 
31 Δεκεμβρίου του ζτουσ κατά το 
οποίο πραγματοποιικθκε θ 
πράξθ.». 

Νζα Διάταξθ 



 

Άρκρο 8 
Το άρκρο 47α του Κϊδικα ΦΡΑ 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 47α 
Γενικόσ οριςμόσ για τθν εφαρμογι 

των ειδικϊν κακεςτϊτων  
ςφμφωνα με τα άρκρα 47β, 47γ και 

47δ 
Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των 
άρκρων 47β, 47γ και 47δ νοείται ωσ 
«διλωςθ ΦΡΑ» θ ενιαία διλωςθ 
που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ για τον προςδιοριςμό 
του ποςοφ του ΦΡΑ που οφείλεται 
ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ.»  

 
 

 
Το άρκρο 47α του Κϊδικα ΦΡΑ ζχει ωσ 
εξισ: 

«Άρκρο 47α 
Γενικοί οριςμοί για τθν εφαρμογι των 

ειδικϊν κακεςτϊτων φορολόγθςθσ των 
τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν και 

τθλεοπτικϊν ι θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 47β 

και 47γ 
Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των 
άρκρων 47β και 47γ νοοφνται ωσ: 
α) «τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ», 
«ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ 
υπθρεςίεσ», οι υπθρεςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 13 του 
άρκρου 14, 
β) «θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ» και 
«θλεκτρονικά παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ», οι υπθρεςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 13 του 
άρκρου 14, ιδίωσ του Ραραρτιματοσ 
VII, του Κϊδικα ΦΡΑ, 
γ) «κράτοσ-μζλοσ κατανάλωςθσ», το 
κράτοσ-μζλοσ ςτο οποίο κεωρείται ότι 
πραγματοποιείται θ παροχι των 
τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοφωνικϊν και 
τθλεοπτικϊν ι θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 14, 
δ) «διλωςθ ΦΡΑ», θ ενιαία διλωςθ 
που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ για τον προςδιοριςμό του 
ποςοφ του ΦΡΑ που οφείλεται ςε κάκε 
κράτοσ-μζλοσ. 

Άρκρο 9 
Το άρκρο 47β του Κϊδικα ΦΡΑ 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 

«Άρκρο 47β 
Ειδικό κακεςτϊσ για υπθρεςίεσ που 
παρζχονται από υποκείμενουσ ςτον 
φόρο μθ εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ 

Ζνωςθσ 
1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ νοοφνται ωσ: 
α) «μθ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ζνωςθ 
υποκείμενοσ ςτον φόρο», ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο που δεν ζχει 
τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτάσ του οφτε διακζτει 

 
Το άρκρο 47β του Κϊδικα ΦΡΑ ζχει ωσ 
εξισ: 

«Άρκρο 47β 
Ειδικό κακεςτϊσ για 

τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοφωνικζσ και 
τθλεοπτικζσ ι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
που παρζχονται από υποκείμενουσ ςτο 

φόρο μθ εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ 

 
1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ νοοφνται ωσ: 
α) «μθ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υποκείμενοσ ςτον 
φόρο», ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 



μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
β) «κράτοσ - μζλοσ εγγραφισ», το 
κράτοσ - μζλοσ το οποίο επιλζγει ο 
μθ εγκατεςτθμζνοσ υποκείμενοσ 
ςτον φόρο για να δθλϊςει τθν 
ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτάσ του ωσ 
υποκείμενου ςτον φόρο ςτο ζδαφοσ 
τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ 
γ) «κράτοσ – μζλοσ κατανάλωςθσ», 
το κράτοσ – μζλοσ ςτο οποίο 
κεωρείται ότι πραγματοποιείται θ 
παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 14. 
2. Επιτρζπεται ςε κάκε μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτθν Ζνωςθ 
υποκείμενο ςτον φόρο ο οποίοσ 
παρζχει υπθρεςίεσ ςε μθ 
υποκείμενουσ ςτον φόρο που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν τον τόπο 
τθσ κατοικίασ τουσ ι τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε 
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ - μζλοσ, 
να χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ και να επιλζγει ωσ κράτοσ 
- μζλοσ εγγραφισ τθν Ελλάδα. Το 
ειδικό κακεςτϊσ ιςχφει υποχρεωτικά 
για το ςφνολο των ανωτζρω 
υπθρεςιϊν που πραγματοποιοφνται 
εντόσ τθσ Ζνωςθσ. 
3. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 υποχρεοφται να υποβάλει, με 
θλεκτρονικά μζςα, διλωςθ ζναρξθσ 
και παφςθσ των δραςτθριοτιτων 
του που υπάγονται ςτο ειδικό αυτό 
κακεςτϊσ ι μεταβολισ αυτϊν, κατά 
τρόπο ϊςτε να μθν πλθροί πλζον τισ 
προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι του 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ.  
4. Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 
παρζχει ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
τθσ παρ. 2, κατά τθν ζναρξθ τθσ 
δραςτθριότθτάσ του, 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα 
ςτοιχεία: 
α) το ονοματεπϊνυμο ι τθν 
επωνυμία του, 
β) τθν ταχυδρομικι διεφκυνςι του, 
γ) τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ και 
ιςτοςελίδεσ που διακζτει ςτο 
διαδίκτυο, 

δεν ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ του οφτε διακζτει 
μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
β) «κράτοσ-μζλοσ εγγραφισ», το 
κράτοσ-μζλοσ το οποίο επιλζγει ο μθ 
εγκατεςτθμζνοσ υποκείμενοσ ςτο φόρο 
για να δθλϊςει τθν ζναρξθ τθσ 
δραςτθριότθτάσ του ωσ υποκείμενου 
ςτο φόρο ςτο ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ κακεςτϊτοσ. 
2. Επιτρζπεται ςε κάκε μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτθν Ζνωςθ υποκείμενο 
ςτο φόρο που παρζχει 
τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοφωνικζσ και 
τθλεοπτικζσ ι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
ςε μθ υποκείμενουσ ςτο φόρο που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν τον τόπο 
τθσ κατοικίασ τουσ ι τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε 
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ-μζλοσ, να 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό κακεςτϊσ 
και να επιλζγει ωσ κράτοσ εγγραφισ τθν 
Ελλάδα. Το ειδικό κακεςτϊσ ιςχφει 
υποχρεωτικά για το ςφνολο των 
ανωτζρω υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφνται εντόσ τθσ Ζνωςθσ. 
3. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
υποχρεοφται να υποβάλει με 
θλεκτρονικά μζςα δθλϊςεισ ζναρξθσ 
τθσ δραςτθριότθτάσ του, ωσ 
υποκείμενου ςτο φόρο, μεταβολισ ι 
παφςθσ όταν δεν πλθροί πλζον τισ 
προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι του ςτο 
ειδικό αυτό κακεςτϊσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παραγράφου 1. 
4. Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 
παρζχει ο υποκείμενοσ ςτο φόρο κατά 
τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτάσ του, 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) το ονοματεπϊνυμο ι τθν επωνυμία 
του,  
β) τθν ταχυδρομικι διεφκυνςι του,  
γ) τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ και 
ιςτοςελίδεσ που διακζτει ςτο 
διαδίκτυο, 
δ) τυχόν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
που του χορθγικθκε ςτθ χϊρα του, 
ε) διλωςθ ότι δεν ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του οφτε 



δ) αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
που του χορθγικθκε ςτθ χϊρα του, 
εφόςον από τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ του προβλζπεται θ ζκδοςθ 
ΑΦΜ, 
ε) διλωςθ ότι δεν ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του 
οφτε διακζτει μόνιμθ εγκατάςταςθ 
ςτο ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 
Ο εν λόγω υποκείμενοσ ςτον φόρο 
υποχρεοφται να δθλϊνει κάκε 
αλλαγι των ανωτζρω ςτοιχείων. 
5. Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ, χορθγείται 
ςτον υποκείμενο ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 ατομικόσ αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) ΦΡΑ 
με το πρόκεμα EU, για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ, ο οποίοσ του 
γνωςτοποιείται με θλεκτρονικά 
μζςα. Τα εν λόγω πρόςωπα 
καταχωροφνται ςε ειδικό μθτρϊο 
που τθρείται για το παρόν 
κακεςτϊσ, ςτο οποίο 
καταχωροφνται και οι υποκείμενοι 
ςτον φόρο ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί ΑΦΜ/ΦΡΑ από τα άλλα 
κράτθ - μζλθ, τα οποία ζχουν 
επιλεγεί ωσ κράτθ - μζλθ εγγραφισ, 
εφόςον οφείλεται ΦΡΑ ςτθν 
Ελλάδα. Οι εν λόγω υποκείμενοι 
ςτον φόρο δεν ζχουν υποχρζωςθ 
οριςμοφ φορολογικοφ 
αντιπροςϊπου. 
6. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 που χρθςιμοποιεί το παρόν 
κακεςτϊσ διαγράφεται από το 
ειδικό μθτρϊο, εάν: 
α) γνωςτοποιιςει ο ίδιοσ ότι δεν 
παρζχει πλζον υπθρεςίεσ που 
καλφπτονται από το κακεςτϊσ, 
β) μπορεί με άλλο τρόπο να 
ςυναχκεί ότι θ φορολογθτζα του 
δραςτθριότθτα ζχει τερματιςκεί, 
γ) δεν πλθροί πλζον τισ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ που του επιτρζπουν 
να χρθςιμοποιεί το ειδικό κακεςτϊσ 
και 
δ) ςυςτθματικά δεν ςυμμορφϊνεται 
με τουσ κανόνεσ που διζπουν το 
κακεςτϊσ αυτό. 

διακζτει μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο 
ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Ο εν λόγω υποκείμενοσ υποχρεοφται να 
δθλϊνει κάκε αλλαγι των ανωτζρω 
ςτοιχείων. 
5. Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ, χορθγείται 
ςτο εν λόγω υποκείμενο ςτο φόρο 
ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ 
μθτρϊου ΦΡΑ με το πρόκεμα EU, ο 
οποίοσ του κοινοποιείται με 
θλεκτρονικά μζςα. Τα εν λόγω 
πρόςωπα καταχωροφνται ςε ειδικό 
μθτρϊο που τθρείται για το παρόν 
κακεςτϊσ, ςτο οποίο καταχωροφνται 
και οι αντίςτοιχοι ΑΦΜ που ζχουν 
χορθγθκεί από τα άλλα κράτθ-μζλθ, τα 
οποία ζχουν επιλεγεί ωσ κράτθ 
εγγραφισ. Οι εν λόγω υποκείμενοι ςτο 
φόρο δεν ζχουν υποχρζωςθ οριςμοφ 
φορολογικοφ αντιπροςϊπου, οφτε ςτθν 
Ελλάδα, οφτε ςτα λοιπά κράτθ-μζλθ 
ςτα οποία παρζχουν τισ ςυγκεκριμζνεσ 
υπθρεςίεσ. 
6. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
διαγράφεται από το ειδικό μθτρϊο, 
εάν: 
α) γνωςτοποιιςει ο ίδιοσ ότι δεν 
παρζχει πλζον υπθρεςίεσ που 
καλφπτονται από το κακεςτϊσ, 
β) μπορεί με άλλο τρόπο να ςυναχκεί 
ότι θ φορολογθτζα του δραςτθριότθτα 
ζχει τερματιςκεί, 
γ) δεν πλθροί πλζον τισ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ που του επιτρζπουν να 
χρθςιμοποιεί το ειδικό κακεςτϊσ και 
δ) ςυςτθματικά δεν ςυμμορφϊνεται με 
τουσ κανόνεσ που διζπουν το κακεςτϊσ 
αυτό. 
7. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
υποβάλλει, με θλεκτρονικό τρόπο, 
διλωςθ ΦΡΑ για κάκε θμερολογιακό 
τρίμθνο και μζχρι τθν 20ι θμζρα του 
μινα που ακολουκεί το τρίμθνο, είτε 
ζχουν παραςχεκεί υπθρεςίεσ που 
καλφπτονται από το κακεςτϊσ είτε όχι. 
Στθ διλωςθ αναγράφεται ο αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου που του ζχει 
χορθγθκεί και, για κάκε κράτοσ-μζλοσ 
κατανάλωςθσ ςτο οποίο οφείλεται 
ΦΡΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ το ΦΡΑ, 
των εν λόγω υπθρεςιϊν που 



7. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 που χρθςιμοποιεί το παρόν 
κακεςτϊσ υποβάλλει, με 
θλεκτρονικά μζςα, διλωςθ ΦΡΑ για 
κάκε θμερολογιακό τρίμθνο, είτε 
ζχουν πραγματοποιθκεί παροχζσ 
υπθρεςιϊν που υπάγονται ςτο 
παρόν ειδικό κακεςτϊσ, είτε όχι. Θ 
διλωςθ ΦΡΑ υποβάλλεται μζχρι το 
τζλοσ του μινα που ακολουκεί τθ 
λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου τθν 
οποία καλφπτει θ διλωςθ. 
Στθ διλωςθ αναγράφονται ο 
αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου που 
του ζχει χορθγθκεί για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ, και, για κάκε κράτοσ - 
μζλοσ κατανάλωςθσ ςτο οποίο 
οφείλεται ΦΡΑ, θ ςυνολικι αξία, 
χωρίσ τον ΦΡΑ, των παροχϊν 
υπθρεςιϊν που καλφπτονται από το 
παρόν κακεςτϊσ και 
πραγματοποιικθκαν κατά τθ 
φορολογικι περίοδο, οι ιςχφοντεσ 
ςυντελεςτζσ ΦΡΑ, και το ςυνολικό, 
ανά ςυντελεςτι, ποςό του 
αντίςτοιχου φόρου. Επίςθσ, ςτθ 
διλωςθ αναγράφεται και το 
ςυνολικό ποςό του ΦΡΑ που 
οφείλεται. 
Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
ΦΡΑ, απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ 
των ςτοιχείων που ζχουν δθλωκεί 
περιλαμβάνονται ςε επόμενθ 
διλωςθ ΦΡΑ, εντόσ τριϊν (3) ετϊν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ του 
πρϊτου εδαφίου. Στθν επόμενθ 
διλωςθ αναφζρονται το ςχετικό 
κράτοσ – μζλοσ κατανάλωςθσ, θ 
φορολογικι περίοδοσ και το ποςό 
του ΦΡΑ, που οι απαιτοφμενεσ 
τροποποιιςεισ αφοροφν. 
Θ διλωςθ ΦΡΑ ςυμπλθρϊνεται ςε 
ευρϊ. Εάν θ παροχι των υπθρεςιϊν 
ζχει πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ 
τθσ διλωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει 
τθν τελευταία θμζρα τθσ 
φορολογικισ περιόδου, ςφμφωνα 
με τθ ςχετικι δθμοςίευςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ι 

πραγματοποιικθκαν κατά τθ 
φορολογικι περίοδο, ανά ςυντελεςτι 
ΦΡΑ που ιςχφει ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ, 
και το ποςό του αντίςτοιχου φόρου, 
κακϊσ και το ςυνολικό ποςό του φόρου 
που οφείλεται. 
Θ διλωςθ ΦΡΑ ςυμπλθρϊνεται ςε 
ευρϊ. Εάν θ παροχι των υπθρεςιϊν 
ζχει πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
διλωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει 
τθν τελευταία θμζρα τθσ φορολογικισ 
περιόδου, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
δθμοςίευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 
Τράπεηασ ι εάν δεν υπιρξε 
δθμοςίευςθ τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα, θ 
ιςοτιμία που δθμοςιεφεται τθν 
επόμενθ θμζρα. 
8. Ο φόροσ καταβάλλεται ςυγχρόνωσ με 
τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και το 
αργότερο κατά τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ. Θ καταβολι 
γίνεται ςε ευρϊ, ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό που ορίηεται ειδικά για το 
ςκοπό αυτόν και τθρείται ςτθν Τράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ, με αναφορά ςτθ ςχετικι 
διλωςθ ΦΡΑ. 
9. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
δεν ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν που κατζβαλε ςτθν Ελλάδα. Ο 
φόροσ αυτόσ επιςτρζφεται ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 
34 του Κϊδικα ΦΡΑ, χωρίσ να 
απαιτείται θ πλιρωςι του όρου περί 
αμοιβαιότθτασ που περιλαμβάνεται 
ςτθν παράγραφο αυτι. 
10. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
υποχρεοφται να καταχωρίηει με 
επαρκείσ λεπτομζρειεσ ςτα λογιςτικά 
βιβλία τα ςτοιχεία των 
πραγματοποιοφμενων ςυναλλαγϊν που 
καλφπτονται από το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, ϊςτε να μποροφν οι 
φορολογικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδοσ και των 
λοιπϊν κρατϊν-μελϊν κατανάλωςθσ να 
επαλθκεφουν τθν ακρίβεια τθσ 
διλωςθσ ΦΡΑ. 
11. Θ αρμόδια για τθ διαχείριςθ του 
κακεςτϊτοσ Υπθρεςία τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 
Υπουργείου Οικονομικϊν υποχρεοφται 



εάν δεν υπιρξε δθμοςίευςθ τθ 
ςυγκεκριμζνθ θμζρα, θ ιςοτιμία τθν 
επόμενθ θμζρα που υπάρχει 
δθμοςίευςθ. 
8. Ο φόροσ καταβάλλεται 
ςυγχρόνωσ με τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ και το αργότερο κατά τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ. Θ καταβολι γίνεται ςε ευρϊ, ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό που ορίηεται 
ειδικά για τον ςκοπό αυτό και 
τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 
με αναφορά ςτθ ςχετικι διλωςθ 
ΦΡΑ. 
9. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 που χρθςιμοποιεί το παρόν 
κακεςτϊσ δεν ζχει δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν που 
κατζβαλε ςτθν Ελλάδα. Ο φόροσ 
αυτόσ επιςτρζφεται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 8 του άρκρου 34 του 
Κϊδικα ΦΡΑ, χωρίσ να απαιτείται θ 
πλιρωςι του όρου περί 
αμοιβαιότθτασ που περιλαμβάνεται 
ςτθν παράγραφο αυτι. 
Κατά παρζκκλιςθ των 
προθγουμζνων εδαφίων, εάν ο εν 
λόγω υποκείμενοσ απαιτείται να 
διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα 
για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ 
ςτο παρόν κακεςτϊσ, τότε 
παρζχεται ςε αυτόν δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν που 
κατζβαλε ςτθν Ελλάδα και αφορά 
τισ φορολογθτζεσ δραςτθριότθτζσ 
του που υπάγονται ςτο παρόν 
κακεςτϊσ. Το δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου 
αςκείται με τθ διλωςθ ΦΡΑ που 
υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ. 
1 του άρκρου 38. 
10. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 υποχρεοφται να καταχωρεί 
με επαρκείσ λεπτομζρειεσ ςτα 
λογιςτικά αρχεία (βιβλία) τισ 
πλθροφορίεσ για τισ 
πραγματοποιοφμενεσ ςυναλλαγζσ 
που καλφπτονται από το παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, ϊςτε να μποροφν 
οι φορολογικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδοσ 
και των λοιπϊν κρατϊν - μελϊν 
κατανάλωςθσ να επαλθκεφουν τθν 

για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων τθσ παραγράφου 3, 
β) τθν επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ 
των ςτοιχείων του δθλοφντοσ, 
γ) τθ χοριγθςθ και κοινοποίθςθ του 
ατομικοφ αρικμοφ φορολογικοφ 
μθτρϊου ΦΡΑ, δ) τθν θλεκτρονικι 
παραλαβι των δθλϊςεων ΦΡΑ, ε) τθν 
επιβεβαίωςθ καταβολισ του 
οφειλόμενου φόρου, 
ςτ) τθν κατανομι ςτα άλλα κράτθ-μζλθ 
του φόρου που τουσ αναλογεί, με βάςθ 
τα ςτοιχεία των δθλϊςεων και του 
λογαριαςμοφ που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 8, 
η) τθν παροχι ςτα άλλα κράτθ-μζλθ 
πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν 
εγγραφι, διαγραφι/εξαίρεςθ από το 
κακεςτϊσ, τθν υποβολι δθλϊςεων και 
τθν καταβολι του φόρου, για τθν 
επαλικευςθ τθσ κατάςταςθσ των 
υποκείμενων ςτο φόρο και τθσ 
ακρίβειασ των ςυναλλαγϊν που 
καλφπτονται από το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, θ) τθ διαχείριςθ των 
πλθροφοριϊν και των δθλϊςεων που 
διαβιβάηονται από τα άλλα κράτθ-μζλθ 
τα οποία ζχουν επιλζξει ωσ κράτοσ 
εγγραφισ οι μθ εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ζνωςθ υποκείμενοι ςτο φόρο, κακϊσ 
και το ςυντονιςμό των ενεργειϊν που 
απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ 
απόδοςθσ του φόρου. 
12. Με απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 
ορίηονται οι διαδικαςίεσ εγγραφισ και 
διαγραφισ ι εξαίρεςθσ από το ειδικό 
κακεςτϊσ, ο τρόποσ υποβολισ τθσ 
διλωςθσ ΦΡΑ και το περιεχόμενό τθσ, 
ο τρόποσ καταβολισ του οφειλόμενου 
φόρου κακϊσ και τθσ απόδοςθσ αυτοφ 
ςτα άλλα κράτθ-μζλθ, οι πλθροφορίεσ 
των τθροφμενων λογιςτικϊν 
καταχωριςεων, κακϊσ και κάκε άλλο 
ςχετικό κζμα για τθ λειτουργία του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ. 
13. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν δθμιουργοφνται οι 
αντίςτοιχοι κωδικοί του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ και οι λογαριαςμοί 
κατακζςεων ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 



ακρίβεια τθσ διλωςθσ ΦΡΑ. Οι 
καταχωριςεισ διατίκενται 
θλεκτρονικά, φςτερα από αίτθςθ, 
ςτθν ελλθνικι Φορολογικι Διοίκθςθ 
και ςτο κράτοσ − μζλοσ 
κατανάλωςθσ και διαφυλάςςονται 
για διάςτθμα δζκα (10) ετϊν, που 
αρχίηει από τισ 31 Δεκεμβρίου του 
ζτουσ, κατά το οποίο 
πραγματοποιικθκε θ πράξθ. 
11. Θ αρμόδια για τθ διαχείριςθ του 
κακεςτϊτοσ υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
υποχρεοφται για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων τθσ παρ. 3, 
β) τθν επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ 
των ςτοιχείων του δθλοφντοσ, 
γ) τθ χοριγθςθ και κοινοποίθςθ του 
ατομικοφ ΑΦΜ/ΦΡΑ, 
δ) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων ΦΡΑ, 
ε) τθν επιβεβαίωςθ καταβολισ του 
οφειλόμενου φόρου, 
ςτ) τθν κατανομι ςτα άλλα κράτθ - 
μζλθ κατανάλωςθσ του φόρου που 
τουσ αναλογεί, με βάςθ τα ςτοιχεία 
των δθλϊςεων και του λογαριαςμοφ 
που προβλζπεται ςτθν παρ. 8, 
η) τθν παροχι ςτα άλλα κράτθ – 
μζλθ πλθροφοριϊν που αφοροφν 
τθν εγγραφι, διαγραφι ι εξαίρεςθ 
από το κακεςτϊσ, τθν υποβολι 
δθλϊςεων και τθν καταβολι του 
φόρου, για τθν επαλικευςθ τθσ 
κατάςταςθσ των υποκείμενων ςτον 
φόρο και τθσ ακρίβειασ των 
ςυναλλαγϊν που καλφπτονται από 
το παρόν ειδικό κακεςτϊσ, 
θ) τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν 
και των δθλϊςεων που 
διαβιβάηονται από τα άλλα κράτθ - 
μζλθ τα οποία ζχουν επιλζξει ωσ 
κράτοσ – μζλοσ εγγραφισ οι μθ 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ζνωςθ 
υποκείμενοι ςτον φόρο, κακϊσ και 
τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν που 
απαιτοφνται για τθν ορκι απόδοςθ 
του φόρου. 
12. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. ορίηονται τα αρμόδια 
όργανα, οι διαδικαςίεσ εγγραφισ 
και διαγραφισ ι εξαίρεςθσ από το 

και ορίηεται κάκε άλλο ςχετικό με τθ 
διαχείριςθ πλθρωμϊν κζμα, τόςο για 
υποκείμενουσ ςτο φόρο που επιλζγουν 
ωσ κράτοσ εγγραφισ τθν Ελλάδα, όςο 
και γι' αυτοφσ που εγγράφονται ςε 
άλλο κράτοσ-μζλοσ.» 

 



ειδικό κακεςτϊσ, θ διαδικαςία 
υποβολισ τθσ διλωςθσ ΦΡΑ, 
καταβολισ του οφειλόμενου φόρου 
και απόδοςθσ αυτοφ ςτα άλλα 
κράτθ – μζλθ κατανάλωςθσ, 
επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντων ποςϊν, οι 
πλθροφορίεσ των τθροφμενων 
λογιςτικϊν καταχωριςεων, κακϊσ 
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθ 
λειτουργία του παρόντοσ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ.» 
 

Άρκρο 10 
Το άρκρο 47γ του Κϊδικα ΦΡΑ 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 
«Άρκρο 47γ 

Ειδικό κακεςτϊσ για ενδοκοινοτικζσ 
εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν, 

για παραδόςεισ αγακϊν εντόσ 
κράτουσ - μζλουσ που 

πραγματοποιοφνται μζςω 
θλεκτρονικϊν διεπαφϊν που 

διευκολφνουν τισ παραδόςεισ αυτζσ 
και για υπθρεςίεσ που παρζχονται 

από υποκείμενουσ ςτον φόρο 
εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ 

αλλά μθ εγκατεςτθμζνουσ ςτο 
κράτοσ - μζλοσ κατανάλωςθσ 

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ, νοοφνται ωσ: 
α) «υποκείμενοσ ςτον φόρο μθ 
εγκατεςτθμζνοσ ςτο κράτοσ - μζλοσ 
κατανάλωςθσ», ο υποκείμενοσ ςτον 
φόρο που ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του ι 
μόνιμθ εγκατάςταςθ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ, αλλά δεν ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του 
οφτε μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο 
ζδαφοσ του κράτουσ-μζλουσ 

κατανάλωςθσ 
β) «κράτοσ - μζλοσ εγγραφισ», το 
κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο βρίςκεται 
θ ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ του υποκείμενου 
ςτον φόρο ι, εάν ο υποκείμενοσ 
ςτον φόρο δεν ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του 
εντόσ τθσ Ζνωςθσ, το κράτοσ - μζλοσ 
ςτο οποίο ζχει μόνιμθ εγκατάςταςθ. 

 
Το άρκρο 47γ του Κϊδικα ΦΡΑ ζχει ωσ 
εξισ: 

«Άρκρο 47γ 
Ειδικό κακεςτϊσ για 

τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοφωνικζσ και 
τθλεοπτικζσ ι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
που παρζχονται από υποκείμενουσ ςτο 

φόρο εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ αλλά μθ εγκατεςτθμζνουσ ςτο 

κράτοσ- μζλοσ κατανάλωςθσ 
1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
κακεςτϊτοσ, νοοφνται ωσ: 
α) «υποκείμενοσ ςτο φόρο μθ 
εγκατεςτθμζνοσ ςτο κράτοσ-μζλοσ 
κατανάλωςθσ», ο υποκείμενοσ ςτο 
φόρο που ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του ι 
μόνιμθ εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Ζνωςθσ, 
αλλά δεν ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτάσ του οφτε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ του κράτουσ-
μζλουσ κατανάλωςθσ, 
β) «κράτοσ-μζλοσ εγγραφισ», το 
κράτοσ-μζλοσ ςτο οποίο βρίςκεται θ 
ζδρα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
του υποκείμενου ςτο φόρο και, εάν ο 
υποκείμενοσ ςτο φόρο δεν ζχει τθν 
ζδρα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτάσ 
του εντόσ τθσ Ζνωςθσ, το κράτοσ-μζλοσ 
ςτο οποίο ζχει μόνιμθ εγκατάςταςθ. 
Στθν περίπτωςθ που ο υποκείμενοσ ςτο 
φόρο δεν ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτάσ του ςτθν Ζνωςθ, αλλά 
διακζτει περιςςότερεσ από μία μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ εντόσ τθσ Ζνωςθσ, 
κράτοσ-μζλοσ εγγραφισ είναι το 
κράτοσ-μζλοσ με μόνιμθ εγκατάςταςθ, 
ςτο οποίο ο υποκείμενοσ ςτο φόρο 



Πταν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο δεν 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτάσ του ςτθν Ζνωςθ, 
αλλά ζχει περιςςότερεσ από μία 
μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ, κράτοσ − μζλοσ εγγραφισ 
είναι το κράτοσ − μζλοσ με μόνιμθ 
εγκατάςταςθ, ςτο οποίο ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο δθλϊνει ότι 
κα κάνει χριςθ του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ. Ο υποκείμενοσ ςτον 
φόρο δεςμεφεται από τθν απόφαςι 
του αυτι για το ςυγκεκριμζνο 
θμερολογιακό ζτοσ και για τα δφο 
(2) επόμενα θμερολογιακά ζτθ. 
Πταν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο δεν 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ ςτθν Ζνωςθ οφτε 
μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ζνωςθ, 
κράτοσ - μζλοσ εγγραφισ είναι το 
κράτοσ - μζλοσ από το οποίο εκκινεί 
θ αποςτολι ι θ μεταφορά των 
αγακϊν. Πταν θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των αγακϊν εκκινεί από 
περιςςότερα του ενόσ κράτθ - μζλθ, 
ο υποκείμενοσ ςτον φόρο δθλϊνει 
ποιο από αυτά τα κράτθ – μζλθ είναι 
το κράτοσ - μζλοσ εγγραφισ. Ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο δεςμεφεται 
από τθν εν λόγω απόφαςθ για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ, 
γ) «κράτοσ - μζλοσ κατανάλωςθσ», 
ζνα από τα ακόλουκα: 
(αα) ςτθν περίπτωςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν, το κράτοσ - μζλοσ ςτο 
οποίο κεωρείται ότι 
πραγματοποιείται θ παροχι 
ςφμφωνα με το άρκρο 14, 
(ββ) ςτθν περίπτωςθ 
ενδοκοινοτικϊν εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεων αγακϊν, το κράτοσ - 
μζλοσ άφιξθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ 
μεταφοράσ των αγακϊν ςτον 
αποκτϊντα, 
(γγ) ςτθν περίπτωςθ παράδοςθσ 
αγακϊν από υποκείμενο ςτον φόρο 
που διευκολφνει τισ παραδόςεισ 
αυτζσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 5β, όταν θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των παραδιδόμενων 

δθλϊνει ότι κα κάνει χριςθ του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ. Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο 
δεςμεφεται από τθν απόφαςι του αυτι 
για το ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο επόμενα θμερολογιακά 
ζτθ. 
2. Κάκε υποκείμενοσ ςτο φόρο που ζχει 
τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, ο οποίοσ παρζχει 
τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοφωνικζσ και 
τθλεοπτικζσ ι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
ςε μθ υποκείμενουσ ςτο φόρο που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν τον τόπο 
κατοικίασ τουσ ι τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ τουσ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ 
εντόσ του οποίου δεν διακζτει 
εγκατάςταςθ, μπορεί να χρθςιμοποιεί 
το παρόν ειδικό κακεςτϊσ, που ιςχφει 
για το ςφνολο των ανωτζρω 
υπθρεςιϊν. Θ ανωτζρω δυνατότθτα 
παρζχεται και ςε κάκε υποκείμενο, ο 
οποίοσ δεν διακζτει ζδρα εντόσ 
Ζνωςθσ, αλλά διακζτει μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
και ςε περίπτωςθ που διακζτει 
εγκαταςτάςεισ και ςε άλλα κράτθ-μζλθ, 
εφόςον επιλζξει για τθν εγγραφι του 
ςτο ειδικό κακεςτϊσ τθν Ελλάδα. Το 
ειδικό κακεςτϊσ δεν ιςχφει για τισ 
παροχζσ των ανωτζρω υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφνται εντόσ κράτουσ-
μζλουσ, ςτο οποίο ο υποκείμενοσ ςτο 
φόρο διακζτει εγκατάςταςθ. 
3. Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο τθσ 
παραγράφου 2 υποχρεοφται να 
υποβάλει, με θλεκτρονικά μζςα, 
διλωςθ ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτάσ 
του που υπάγεται ςτο ειδικό αυτό 
κακεςτϊσ, μεταβολισ ι παφςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ αυτισ όταν δεν πλθροί 
πλζον τισ προχποκζςεισ για τθν 
υπαγωγι του ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ. Ο εν λόγω υποκείμενοσ 
χρθςιμοποιεί τον αρικμό φορολογικοφ 
μθτρϊου ΦΡΑ, που του ζχει ιδθ 
χορθγθκεί για τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του ςτα πλαίςια του 
κανονικοφ κακεςτϊτοσ. Τα εν λόγω 
πρόςωπα καταχωροφνται ςε ειδικό 
μθτρϊο που τθρείται για το παρόν 
κακεςτϊσ. 



αγακϊν αρχίηει και περατϊνεται ςτο 
ίδιο κράτοσ - μζλοσ, το ςυγκεκριμζνο 
κράτοσ - μζλοσ. 
2. Οι ακόλουκοι υποκείμενοι ςτον 
φόρο, που ζχουν τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, μποροφν 
να χρθςιμοποιοφν το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ: 
α) υποκείμενοι ςτον φόρο οι οποίοι 
πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν, 
β) υποκείμενοι ςτον φόρο οι οποίοι 
διευκολφνουν τθν παράδοςθ 
αγακϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 5β, όταν ο τόποσ 
αναχϊρθςθσ και άφιξθσ τθσ 
αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ των 
παραδιδόμενων αγακϊν είναι το 
ίδιο κράτοσ - μζλοσ, 
γ) υποκείμενοι ςτον φόρο μθ 
εγκατεςτθμζνοι ςτο κράτοσ - μζλοσ 
κατανάλωςθσ, οι οποίοι παρζχουν 
υπθρεςίεσ ςε μθ υποκείμενο ςτον 
φόρο. 
Θ ανωτζρω δυνατότθτα παρζχεται 
και ςε κάκε υποκείμενο ςτον φόρο, 
ο οποίοσ δεν διακζτει ζδρα εντόσ 
Ζνωςθσ, αλλά διακζτει μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ και ςε περίπτωςθ που 
διακζτει εγκαταςτάςεισ και ςε άλλα 
κράτθ − μζλθ, εφόςον επιλζξει για 
τθν εγγραφι του ςτο ειδικό 
κακεςτϊσ τθν Ελλάδα. Ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο δεςμεφεται 
από τθν απόφαςι του αυτι για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. 
Θ ανωτζρω δυνατότθτα παρζχεται 
επίςθσ και ςε κάκε υποκείμενο ςτον 
φόρο ο οποίοσ δεν διακζτει ζδρα 
οφτε μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν 
Ζνωςθ, εφόςον θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των αγακϊν εκκινεί από 
το εςωτερικό τθσ χϊρασ και ςε 
περίπτωςθ που θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των αγακϊν εκκινεί και 
από άλλα κράτθ-μζλθ, εφόςον 
επιλζξει τθν Ελλάδα για τθν 
εγγραφι του ςτο ειδικό κακεςτϊσ. Ο 

4. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
διαγράφεται από το ειδικό μθτρϊο, 
εάν: 
α) γνωςτοποιιςει ο ίδιοσ ότι δεν 
παρζχει πλζον υπθρεςίεσ που 
καλφπτονται από το παρόν κακεςτϊσ, 
β) μπορεί με άλλον τρόπο να ςυναχκεί 
ότι οι φορολογθτζεσ του 
δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςτο 
ειδικό αυτό κακεςτϊσ ζχουν 
τερματιςκεί, 
γ) δεν πλθροί πλζον τισ προχποκζςεισ 
για τθν υπαγωγι του ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, 
δ) ςυςτθματικά δεν ςυμμορφϊνεται με 
τουσ κανόνεσ που αφοροφν το ειδικό 
αυτό κακεςτϊσ. 
5. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
υποβάλλει με θλεκτρονικό τρόπο 
διλωςθ ΦΡΑ για κάκε θμερολογιακό 
τρίμθνο και μζχρι τθν 20ι θμζρα του 
μινα που ακολουκεί το τρίμθνο, είτε 
ζχουν παραςχεκεί υπθρεςίεσ που 
καλφπτονται από το κακεςτϊσ είτε όχι. 
Στθ διλωςθ περιλαμβάνεται ο αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου που του ζχει 
χορθγθκεί και, για κάκε κράτοσ- μζλοσ 
κατανάλωςθσ, ςτο οποίο οφείλεται 
ΦΡΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ το ΦΡΑ, 
των εν λόγω υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιικθκαν κατά τθ 
φορολογικι περίοδο, ανά ςυντελεςτι 
ΦΡΑ που ιςχφει ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ, 
και το ποςό του αντίςτοιχου φόρου, 
κακϊσ και το ςυνολικό ποςό του φόρου 
που οφείλεται. 
Εάν ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
διακζτει μία ι περιςςότερεσ μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ ςε άλλα κράτθ- μζλθ, 
από τισ οποίεσ παρζχονται υπθρεςίεσ 
που εντάςςονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, ςτθ διλωςθ ΦΡΑ, εκτόσ από 
τισ παραπάνω πλθροφορίεσ, 
περιλαμβάνεται διακεκριμζνα και θ 
ςυνολικι αξία των υπθρεςιϊν αυτϊν 
από κάκε κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςθσ 
και για κάκε κράτοσ-μζλοσ 
κατανάλωςθσ μαηί με τον αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ΦΡΑ ι τον 
αρικμό φορολογικισ εγγραφισ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 
Θ διλωςθ ΦΡΑ ςυμπλθρϊνεται ςε 



υποκείμενοσ ςτον φόρο δεςμεφεται 
από τθν απόφαςι του αυτι για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. Στθν περίπτωςθ 
των δφο προθγοφμενων εδαφίων οι 
υποκείμενοι ςτον φόρο δεν 
υποχρεοφνται ςτον οριςμό 
φορολογικοφ αντιπροςϊπου. 
Το παρόν ειδικό κακεςτϊσ 
εφαρμόηεται για όλα τα αγακά που 
παραδίδονται ι τισ υπθρεςίεσ που 
παρζχονται εντόσ τθσ Ζνωςθσ από 
τον οικείο υποκείμενο ςτον φόρο 
εκτόσ των υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφνται εντόσ κράτουσ − 
μζλουσ, ςτο οποίο ο υποκείμενοσ 
ςτον φόρο διατθρεί ζδρα ι μόνιμθ 
εγκατάςταςθ. 
3. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ 
παρ. 2 υποχρεοφται να υποβάλει, με 
θλεκτρονικά μζςα, διλωςθ ζναρξθσ 
και παφςθσ των δραςτθριοτιτων 
του που υπάγονται ςτο ειδικό αυτό 
κακεςτϊσ ι μεταβολισ αυτϊν, κατά 
τρόπο ϊςτε να μθν πλθροί πλζον τισ 
προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι του 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ. 
4. Ο εν λόγω υποκείμενοσ 
χρθςιμοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΡΑ, που 
του ζχει ιδθ χορθγθκεί για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του 
ςτο πλαίςιο του κανονικοφ 
κακεςτϊτοσ. Τα εν λόγω πρόςωπα 
καταχωροφνται ςε ειδικό μθτρϊο 
που τθρείται για το παρόν 
κακεςτϊσ, ςτο οποίο 
καταχωροφνται και οι υποκείμενοι 
ςτον φόρο ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί ΑΦΜ/ΦΡΑ από τα άλλα 
κράτθ - μζλθ, τα οποία ζχουν 
επιλεγεί ωσ κράτθ - μζλθ εγγραφισ, 
εφόςον οφείλεται ΦΡΑ ςτθν 
Ελλάδα. 
5. Ο υποκείμενοσ τθσ παρ. 2 
διαγράφεται από το ειδικό μθτρϊο, 
εάν: 
α) γνωςτοποιιςει ότι δεν 
πραγματοποιεί πλζον παραδόςεισ 
αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν που 
υπάγονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, 

ευρϊ. Εάν θ παροχι των υπθρεςιϊν 
ζχει πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
διλωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει 
τθν τελευταία θμζρα τθσ φορολογικισ 
περιόδου, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
δθμοςίευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 
Τράπεηασ, ι εάν δεν υπιρξε 
δθμοςίευςθ τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα, θ 
ιςοτιμία που δθμοςιεφεται τθν 
επόμενθ θμζρα. 
6. Ο φόροσ καταβάλλεται ςυγχρόνωσ με 
τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και το 
αργότερο κατά τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ. Θ καταβολι 
γίνεται ςε ευρϊ, ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό που ορίηεται ειδικά για το 
ςκοπό αυτόν και τθρείται ςτθν Τράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ, με αναφορά ςτθ ςχετικι 
διλωςθ ΦΡΑ. 
7. Ο υποκείμενοσ τθσ παραγράφου 2 
υποχρεοφται να καταχωρίηει με 
επαρκείσ λεπτομζρειεσ ςτα λογιςτικά 
βιβλία τα ςτοιχεία των 
πραγματοποιοφμενων ςυναλλαγϊν που 
καλφπτονται από το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, ϊςτε να μποροφν οι 
φορολογικζσ αρχζσ των κρατϊν-μελϊν 
κατανάλωςθσ να επαλθκεφουν τθν 
ακρίβεια τθσ διλωςθσ ΦΡΑ. 
Οι καταχωρίςεισ διατίκενται 
θλεκτρονικά, φςτερα από αίτθςθ, ςτο 
κράτοσ-μζλοσ κατανάλωςθσ και ςτθ 
φορολογικι διοίκθςθ τθσ Ελλάδοσ και 
φυλάςςονται για διάςτθμα 10 ετϊν, 
που αρχίηει από τισ 31 Δεκεμβρίου του 
ζτουσ, κατά το οποίο 
πραγματοποιικθκε θ παροχι των 
υπθρεςιϊν. 
8. Θ αρμόδια για τθ διαχείριςθ του 
κακεςτϊτοσ Υπθρεςία τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 
Υπουργείου Οικονομικϊν, υποχρεοφται 
για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων τθσ παραγράφου 3, 
β) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων ΦΡΑ, 
γ) τθν επιβεβαίωςθ καταβολισ του 
οφειλόμενου φόρου, 
δ) τθν κατανομι ςτα άλλα κράτθ-μζλθ 



β) μπορεί με άλλον τρόπο να 
ςυναχκεί ότι οι φορολογθτζεσ του 
δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςτο 
ειδικό αυτό κακεςτϊσ ζχουν 
τερματιςκεί, 
γ) δεν πλθροί πλζον τισ 
προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι του 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ, 
δ) ςυςτθματικά δεν ςυμμορφϊνεται 
με τουσ κανόνεσ που αφοροφν το 
ειδικό αυτό κακεςτϊσ. 
6.Ο υποκείμενοσ τθσ παρ. 2, που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, υποβάλλει με 
θλεκτρονικά μζςα, διλωςθ ΦΡΑ για 
κάκε θμερολογιακό τρίμθνο, είτε 
ζχουν πραγματοποιθκεί παραδόςεισ 
αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν που 
υπάγονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, είτε όχι. Θ διλωςθ ΦΡΑ 
υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του 
μινα που ακολουκεί τθ λιξθ τθσ 
φορολογικισ περιόδου τθν οποία 
καλφπτει θ διλωςθ.  
7. Το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ ΦΡΑ 
ορίηεται, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ: 
α) Στθ διλωςθ ΦΡΑ αναγράφεται ο 
ΑΦΜ/ΦΡΑ που αναφζρεται ςτθν 
παρ. 4 και, για κάκε κράτοσ - μζλοσ 
κατανάλωςθσ ςτο οποίο οφείλεται 
ΦΡΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ ΦΡΑ, 
οι ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΡΑ, το 
ςυνολικό ποςό του αντίςτοιχου ΦΡΑ 
ανά ςυντελεςτι και το ςυνολικό 
ποςό του ΦΡΑ που οφείλεται όςον 
αφορά τισ ακόλουκεσ παραδόςεισ 
αγακϊν ι παροχζσ υπθρεςιϊν που 
υπάγονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ και πραγματοποιικθκαν 
κατά τθ φορολογικι περίοδο: 
αα) ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν, 
ββ) παραδόςεισ αγακϊν ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2 του άρκρου 5β, όταν θ 
αποςτολι ι θ μεταφορά των 
αγακϊν αυτϊν αρχίηει και 
περατϊνεται ςτο ίδιο κράτοσ - 
μζλοσ, 
γγ) παροχζσ υπθρεςιϊν. 
Θ διλωςθ ΦΡΑ περιλαμβάνει 
επίςθσ τυχόν τροποποιιςεισ που 
αναφζρονται ςε προθγοφμενεσ 

του φόρου που τουσ αναλογεί, με βάςθ 
τα ςτοιχεία των δθλϊςεων και του 
λογαριαςμοφ που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 6, 
ε) τθν παροχι ςτα άλλα κράτθ-μζλθ 
πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν 
εγγραφι, διαγραφι/εξαίρεςθ από το 
κακεςτϊσ, τθν υποβολι δθλϊςεων και 
τθν καταβολι του φόρου, για τθν 
επαλικευςθ τθσ κατάςταςθσ των 
υποκείμενων ςτο φόρο και τθσ 
ακρίβειασ των ςυναλλαγϊν που 
καλφπτονται από το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, 
ςτ) τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν και 
των δθλϊςεων που διαβιβάηονται από 
τα άλλα κράτθ-μζλθ για υποκείμενουσ 
ςτο φόρο που ζχουν εγγράφει ςτο 
ειδικό κακεςτϊσ, κακϊσ και το 
ςυντονιςμό των ενεργειϊν που 
απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ 
απόδοςθσ του φόρου. 
9. Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Δθμοςίων Εςόδων ορίηονται οι 
διαδικαςίεσ εγγραφισ και διαγραφισ ι 
εξαίρεςθσ από το ειδικό κακεςτϊσ, ο 
τρόποσ υποβολισ τθσ διλωςθσ ΦΡΑ 
και το περιεχόμενό τθσ, ο τρόποσ 
καταβολισ του οφειλόμενου φόρου, 
κακϊσ και τθσ απόδοςθσ αυτοφ ςτα 
άλλα κράτθ-μζλθ, οι πλθροφορίεσ των 
τθροφμενων λογιςτικϊν 
καταχωριςεων, κακϊσ και κάκε άλλο 
ςχετικό κζμα για τθ λειτουργία του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ. 
10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν δθμιουργοφνται οι 
αντίςτοιχοι κωδικοί του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ και οι λογαριαςμοί 
κατακζςεων ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
και ορίηεται κάκε άλλο ςχετικό με τθ 
διαχείριςθ πλθρωμϊν κζμα, τόςο για 
υποκείμενουσ ςτο φόρο που 
εγγράφονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ ςτθν 
Ελλάδα όςο και για αυτοφσ που 
εγγράφονται ςε άλλο κράτοσ- μζλοσ.» 
 



φορολογικζσ περιόδουσ όπωσ 
προβλζπεται ςτθν περ. δ). 
β) Πταν αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται αγακά από άλλα 
κράτθ - μζλθ, θ διλωςθ ΦΡΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθ ςυνολικι 
αξία χωρίσ ΦΡΑ, τουσ ιςχφοντεσ 
ςυντελεςτζσ ΦΡΑ, το ςυνολικό ποςό 
του αντίςτοιχου ΦΡΑ ανά 
ςυντελεςτι και το ςυνολικό ποςό 
ΦΡΑ που οφείλεται όςον αφορά τισ 
ακόλουκεσ παραδόςεισ αγακϊν και 
παροχζσ υπθρεςιϊν που υπάγονται 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ, για 
κάκε κράτοσ - μζλοσ από το οποίο 
αποςτζλλονται ι μεταφζρονται τα 
εν λόγω αγακά: 
αα) ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν πλθν αυτϊν που 
πραγματοποιοφνται από υποκείμενο 
ςτον φόρο ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 5β, 
ββ) ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν και παραδόςεισ 
αγακϊν, όταν θ αποςτολι ι θ 
μεταφορά των αγακϊν αυτϊν 
αρχίηει και περατϊνεται ςτο ίδιο 
κράτοσ μζλοσ, οι οποίεσ 
πραγματοποιοφνται από υποκείμενο 
ςτον φόρο ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 5β. 
Πςον αφορά τισ παραδόςεισ που 
αναφζρονται ςτθν υποπερ. αα), θ 
διλωςθ ΦΡΑ περιλαμβάνει επίςθσ 
τον ΑΦΜ/ΦΡΑ ι τον αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου που ζχει 
χορθγθκεί από κάκε κράτοσ - μζλοσ 
από το οποίο αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται τα εν λόγω αγακά. 
Πςον αφορά τισ παραδόςεισ που 
αναφζρονται ςτθν υποπερ. ββ), θ 
διλωςθ ΦΡΑ περιλαμβάνει επίςθσ 
τον ΑΦΜ/ΦΡΑ ι τον αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου που ζχει 
χορθγθκεί από κάκε κράτοσ - μζλοσ 
από το οποίο αποςτζλλονται ι 
μεταφζρονται τα εν λόγω αγακά, αν 
υπάρχει. 
Θ διλωςθ ΦΡΑ περιλαμβάνει τισ 
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα κατά κράτοσ μζλοσ - 
κατανάλωςθσ. 



γ) Εάν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
παρζχει υπθρεςίεσ καλυπτόμενεσ 
από το παρόν ειδικό κακεςτϊσ ζχει 
μία ι περιςςότερεσ μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ εκτόσ από εκείνθ που 
ζχει ςτο κράτοσ - μζλοσ εγγραφισ 
από τισ οποίεσ παρζχονται οι 
υπθρεςίεσ, θ διλωςθ ΦΡΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθ ςυνολικι 
αξία χωρίσ ΦΡΑ, τουσ ιςχφοντεσ 
ςυντελεςτζσ ΦΡΑ, το ςυνολικό ποςό 
του αντίςτοιχου ΦΡΑ ανά 
ςυντελεςτι και το ςυνολικό 
οφειλόμενο ποςό ΦΡΑ αυτϊν των 
παροχϊν, για κάκε κράτοσ - μζλοσ 
ςτο οποίο ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
ζχει εγκατάςταςθ, μαηί με τον 
ατομικό ΑΦΜ/ΦΡΑ ι τον αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου τθσ 
εγκατάςταςθσ αυτισ και ανά κράτοσ 
μζλοσ κατανάλωςθσ. 
δ) Πταν απαιτοφνται τροποποιιςεισ 
ςε διλωςθ ΦΡΑ μετά τθν υποβολι 
τθσ, οι εν λόγω τροποποιιςεισ 
περιλαμβάνονται ςε επόμενθ 
διλωςθ εντόσ τριϊν ετϊν από τθν 
θμερομθνία ςτθν οποία ζπρεπε να 
υποβλθκεί θ αρχικι διλωςθ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6. Αυτι θ 
επόμενθ διλωςθ ΦΡΑ προςδιορίηει 
το ςχετικό κράτοσ - μζλοσ 
κατανάλωςθσ, τθν περίοδο επιβολισ 
του φόρου και το ποςό ΦΡΑ για το 
οποίο απαιτοφνται τροποποιιςεισ. 
8. Θ διλωςθ ΦΡΑ ςυμπλθρϊνεται 
ςε ευρϊ. Εάν θ παροχι των 
υπθρεςιϊν ι θ παράδοςθ αγακϊν 
ζχουν πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ 
τθσ διλωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει 
τθν τελευταία θμζρα τθσ 
φορολογικισ περιόδου, ςφμφωνα 
με τθ ςχετικι δθμοςίευςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ, ι 
εάν δεν υπιρξε δθμοςίευςθ τθ 
ςυγκεκριμζνθ θμζρα, θ ιςοτιμία τθσ 
επόμενθσ θμζρασ που υπάρχει 
δθμοςίευςθ. 
9. Ο φόροσ καταβάλλεται 
ςυγχρόνωσ με τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ και το αργότερο κατά τθν 



εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ. Θ καταβολι γίνεται ςε ευρϊ, ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό που ορίηεται 
ειδικά για τον ςκοπό αυτόν και 
τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 
με αναφορά ςτθ ςχετικι διλωςθ 
ΦΡΑ. 
10. Ο υποκείμενοσ τθσ παρ. 2 που 
χρθςιμοποιεί το παρόν κακεςτϊσ 
δεν ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ του 
φόρου ειςροϊν που κατζβαλε ςτθν 
Ελλάδα. Ο φόροσ αυτόσ 
επιςτρζφεται ςφμφωνα με τθν παρ. 
2 του άρκρου 34 του Κϊδικα ΦΡΑ, 
και χωρίσ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο αυτι. 
Κατά παρζκκλιςθ των 
προθγουμζνων εδαφίων, εάν ο εν 
λόγω υποκείμενοσ απαιτείται να 
διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα 
για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ 
ςτο παρόν κακεςτϊσ, τότε 
παρζχεται ςε αυτόν δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν που 
κατζβαλε ςτθν Ελλάδα και αφορά 
τισ φορολογθτζεσ δραςτθριότθτζσ 
του που υπάγονται ςτο παρόν 
κακεςτϊσ. Το δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου 
αςκείται με τθ διλωςθ ΦΡΑ που 
υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ. 
1 του άρκρου 38. 
11. Ο υποκείμενοσ τθσ παρ. 2 
υποχρεοφται να καταχωρεί με 
επαρκείσ λεπτομζρειεσ ςτα 
λογιςτικά αρχεία (βιβλία) τισ 
πλθροφορίεσ για τισ 
πραγματοποιοφμενεσ ςυναλλαγζσ 
που καλφπτονται από το παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, ϊςτε να μποροφν 
οι φορολογικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδασ 
και των λοιπϊν κρατϊν μελϊν 
κατανάλωςθσ να επαλθκεφουν τθν 
ακρίβεια τθσ διλωςθσ ΦΡΑ. Οι 
καταχωριςεισ διατίκενται 
θλεκτρονικά, φςτερα από αίτθςθ, 
ςτθν ελλθνικι Φορολογικι Διοίκθςθ 
και ςτο κράτοσ − μζλοσ 
κατανάλωςθσ και διαφυλάςςονται 
για διάςτθμα δζκα (10) ετϊν, που 
αρχίηει από τισ 31 Δεκεμβρίου του 



ζτουσ, κατά το οποίο 
πραγματοποιικθκε θ παράδοςθ 
αγακϊν ι θ παροχι των υπθρεςιϊν. 
12. Θ αρμόδια για τθ διαχείριςθ του 
κακεςτϊτοσ Υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., 
υποχρεοφται για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων τθσ παρ. 3, 
β) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων ΦΡΑ, 
γ) τθν επιβεβαίωςθ καταβολισ του 
οφειλόμενου φόρου, 
δ) τθν κατανομι ςτα άλλα κράτθ − 
μζλθ κατανάλωςθσ του φόρου που 
τουσ αναλογεί, με βάςθ τα ςτοιχεία 
των δθλϊςεων και του λογαριαςμοφ 
που προβλζπεται ςτθν παρ. 9, 
ε) τθν παροχι ςτα άλλα κράτθ − 
μζλθ πλθροφοριϊν που αφοροφν 
τθν εγγραφι, διαγραφι ι εξαίρεςθ 
από το κακεςτϊσ, τθν υποβολι 
δθλϊςεων και τθν καταβολι του 
φόρου, για τθν επαλικευςθ τθσ 
κατάςταςθσ των υποκείμενων ςτον 
φόρο και τθσ ακρίβειασ των 
ςυναλλαγϊν που καλφπτονται από 
το παρόν ειδικό κακεςτϊσ, 
ςτ) τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν 
και των δθλϊςεων που 
διαβιβάηονται από τα άλλα κράτθ − 
μζλθ για υποκείμενουσ ςτον φόρο 
που ζχουν εγγράφει ςτο αντίςτοιχο 
ειδικό κακεςτϊσ, κακϊσ και τον 
ςυντονιςμό των ενεργειϊν που 
απαιτοφνται για τθν ορκι απόδοςθ 
του φόρου. 
13. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. ορίηονται τα αρμόδια 
όργανα, οι διαδικαςίεσ εγγραφισ 
και διαγραφισ ι εξαίρεςθσ από το 
ειδικό κακεςτϊσ, θ διαδικαςία 
υποβολισ τθσ διλωςθσ ΦΡΑ, 
καταβολισ του οφειλόμενου φόρου, 
και τθσ απόδοςθσ αυτοφ ςτα άλλα 
κράτθ – μζλθ κατανάλωςθσ, 
επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντων ποςϊν, οι 
πλθροφορίεσ των τθροφμενων 
λογιςτικϊν καταχωριςεων, κακϊσ 
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθ 
λειτουργία του παρόντοσ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ.». 



 

Άρκρο 11 
Στον Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται 
άρκρο 47δ ωσ εξισ: 

«Άρκρο 47δ 
Ειδικό κακεςτϊσ για εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται 
από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ  

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ, οι εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ 
χϊρεσ καλφπτουν αγακά, 
εξαιρουμζνων των προϊόντων που 
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ, ςε δζματα 
εςωτερικισ αξίασ που δεν 
υπερβαίνει τα εκατόν πενιντα (150) 
ευρϊ.  
«Εςωτερικι αξία» νοείται θ τιμι των 
αγακϊν κακαυτά όταν πωλοφνται 
προσ εξαγωγι ςτο τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ διατάξεισ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 
(Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 
2013, L 269). 
Για εμπορεφματα που υπόκεινται ςε 
απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ 
κατά τθν ειςαγωγι εφαρμογισ 
τυγχάνουν οι διατάξεισ τθσ 
ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ. 
2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ νοοφνται ωσ: 
α) «μθ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ζνωςθ 
υποκείμενοσ ςτον φόρο»: 
υποκείμενοσ ςτον φόρο που δεν 
διατθρεί τθν ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτάσ του οφτε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ,  
β) «μεςάηων»: πρόςωπο 
εγκατεςτθμζνο εντόσ τθσ Ζνωςθσ το 
οποίο ορίηεται από τον υποκείμενο 
ςτον φόρο που πραγματοποιεί εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ 
χϊρεσ ωσ υπόχρεο για τθν καταβολι 
του ΦΡΑ και για τθν εκπλιρωςθ των 
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υποχρεϊςεων που προβλζπονται 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ εξ 
ονόματοσ και για λογαριαςμό του 
υποκείμενου ςτον φόρο,  
γ) «κράτοσ-μζλοσ εγγραφισ» 
νοείται:  
αα) όταν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ, το κράτοσ-μζλοσ ςτο 
μθτρϊο του οποίου επιλζγει να 

εγγραφεί 
ββ) όταν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ Ζνωςθσ, 
αλλά ζχει μία ι περιςςότερεσ 
μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ, το κράτοσ-μζλοσ με μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο οποίο ο 
υποκείμενοσ ςτον φόρο δθλϊνει ότι 
κα κάνει χριςθ του παρόντοσ 

ειδικοφ κακεςτϊτοσ 
γγ) όταν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ ςε κράτοσ-μζλοσ, το 
εν λόγω κράτοσ-μζλοσ· 
δδ) όταν ο μεςάηων ζχει τθν ζδρα 
τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
ςε κράτοσ -μζλοσ, το εν λόγω κράτοσ 

- μζλοσ 
εε) όταν ο μεςάηων ζχει τθν ζδρα 
τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
εκτόσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά ζχει μία ι 
περιςςότερεσ μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ εντόσ τθσ Ζνωςθσ, το 
κράτοσ - μζλοσ με μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο οποίο ο μεςάηων 
δθλϊνει ότι κα κάνει χριςθ του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ.  
Για τουσ ςκοποφσ των υποπερ. ββ) 
και εε) όταν ο υποκείμενοσ ςτον 
φόρο ι ο μεςάηων ζχει 
περιςςότερεσ από μία μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ εντόσ τθσ Ζνωςθσ, 
δεςμεφεται από τθν απόφαςθ να 
δθλϊςει το κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςθσ όπου κα κάνει χριςθ 
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ,  
δ) «κράτοσ - μζλοσ κατανάλωςθσ»: 
το κράτοσ - μζλοσ άφιξθσ τθσ 



αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ των 
αγακϊν ςτον αποκτϊντα πελάτθ. 
3. Οι κάτωκι υποκείμενοι ςτον φόρο 
που πραγματοποιοφν εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα 
εδάφθ δφνανται να χρθςιμοποιοφν 
το παρόν ειδικό κακεςτϊσ:  
α) κάκε υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ ι κάκε υποκείμενοσ ςτον 
φόρο που ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
εκτόσ Ζνωςθσ, αλλά διακζτει μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ. 
Σε περίπτωςθ που ο υποκείμενοσ 
ςτον φόρο διακζτει μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ και ςε άλλα κράτθ 
μζλθ, εφόςον επιλζξει για τθν 
εγγραφι του ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ τθν Ελλάδα, δεςμεφεται 
από τθν απόφαςθ αυτι για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. 
β) κάκε υποκείμενοσ ςτον φόρο είτε 
τθσ περ. α) είτε εγκατεςτθμζνοσ ςε 
άλλο κράτοσ-μζλοσ, που 
εκπροςωπείται από μεςάηοντα ο 
οποίοσ ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ζχει τθν 
ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ Ζνωςθσ, 
αλλά διακζτει μόνιμθ εγκατάςταςθ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
Σε περίπτωςθ που ο μεςάηων 
διακζτει μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ και 
ςε άλλα κράτθ μζλθ, εφόςον 
επιλζξει τθν Ελλάδα για τθν 
εγγραφι του υποκείμενου ςτον 
φόρο που εκπροςωπεί ςτο παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, δεςμεφεται από 
τθν απόφαςθ αυτι για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. 
γ) κάκε υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ εκτόσ Ζνωςθσ και 



δεν διακζτει μόνιμθ εγκατάςταςθ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςε άλλο 
κράτοσ μζλοσ, ο οποίοσ επιλζγει για 
τθν εγγραφι του ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ τθν Ελλάδα και 
εκπροςωπείται από μεςάηοντα. Ο 
μεςάηοντασ ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
ςτθ χϊρα ι ζχει τθν ζδρα τθσ 
οικονομικισ του δραςτθριότθτασ 
εκτόσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά διακζτει 
μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ χϊρα.  
Σε περίπτωςθ που ο μεςάηων 
διακζτει μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ και 
ςε άλλα κράτθ-μζλθ, εφόςον 
επιλζξει τθν Ελλάδα για τθν 
εγγραφι του υποκείμενου ςτον 
φόρο που εκπροςωπεί ςτο παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, δεςμεφεται από 
τθν απόφαςθ αυτι για το 
ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ 
και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. 
Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ςε χϊρα εκτόσ Ε.Ε. 
με τθν οποία θ Ζνωςθ ζχει ςυνάψει 
ςυμφωνία περί αμοιβαίασ 
ςυνδρομισ ανάλογθσ ζκταςθσ με 
εκείνθ που προβλζπεται από τθν 
Οδθγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου 
τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 (L 84), όπωσ 
ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο 
με τον ν. 4072/2012 (Αϋ86) και από 
τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 904/2010 
του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 
2010 (L 268) και ο οποίοσ 
πραγματοποιεί εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν από τθν εν λόγω 
τρίτθ χϊρα δεν υποχρεοφται ςε 
εκπροςϊπθςθ από μεςάηοντα.  
Οι ανωτζρω υποκείμενοι ςτον φόρο 
εφαρμόηουν το ειδικό κακεςτϊσ του 
παρόντοσ ςε όλεσ τισ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν τθσ παρ. 1 που 
ειςάγονται ςτθν Ζνωςθ από τρίτεσ 
χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ.  
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, 
ουδείσ υποκείμενοσ ςτον φόρο 
μπορεί να ορίςει ςυγχρόνωσ 
περιςςοτζρουσ του ενόσ μεςάηοντεσ.  
Δεν επιτρζπεται θ εγγραφι ςτο 
ειδικό κακεςτϊσ του άρκρου 47δ 



του Κϊδικα ΦΡΑ είτε απευκείασ 
είτε διαμζςου μεςάηοντα 
υποκείμενων ςτον φόρο που είναι 
ενταγμζνοι ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
μικρϊν επιχειριςεων του άρκρου 
39 του Κϊδικα ΦΡΑ.  
4. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ ι ο μεςάηων που ενεργεί 
για λογαριαςμό του υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί με θλεκτρονικά μζςα 
τθν ζναρξθ ι τθν παφςθ τθσ 
δραςτθριότθτάσ του, δυνάμει του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ, ι τθ 
μεταβολι αυτισ όταν δεν 
πλθροφνται πλζον οι απαιτοφμενεσ 
προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι του 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ.  
5. Για τθν εγγραφι ςτο μθτρϊο του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ, που 
είναι προςβάςιμο μζςω του gov.gr.: 
α) Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 
παρζχει ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
που δεν χρθςιμοποιεί μεςάηοντα, 
προτοφ αρχίςει να χρθςιμοποιεί το 
παρόν ειδικό κακεςτϊσ, 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα 
ςτοιχεία:  
αα) ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, 
ββ) ταχυδρομικι διεφκυνςθ, 
γγ) θλεκτρονικι διεφκυνςθ και 
ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου, 
δδ) αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
ΦΡΑ ι εκνικό αρικμό φορολογικοφ 
μθτρϊου ςτθν περίπτωςθ 
υποκείμενου ςτον φόρο 
εγκατεςτθμζνου ςε χϊρα εκτόσ Ε.Ε 
με τθν οποία θ Ζνωςθ ζχει ςυνάψει 
ςυμφωνία περί αμοιβαίασ 
ςυνδρομισ.  
β) Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 
παρζχει ο μεςάηων, προτοφ 
χρθςιμοποιιςει το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ για λογαριαςμό ενόσ 
υποκείμενου ςτον φόρο, περιζχουν 
τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
αα) ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, 
ββ) ταχυδρομικι διεφκυνςθ, 
γγ) θλεκτρονικι διεφκυνςθ, 
δδ) αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
ΦΡΑ.  
γ) Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 



παρζχει ο μεςάηων για κάκε 
υποκείμενο ςτον φόρο τον οποίο 
εκπροςωπεί, προτοφ ο εν λόγω 
υποκείμενοσ ςτον φόρο αρχίςει να 
χρθςιμοποιεί το εν λόγω ειδικό 
κακεςτϊσ, περιζχουν τα ακόλουκα 
ςτοιχεία:  
αα) ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, 
ββ) ταχυδρομικι διεφκυνςθ, 
γγ) θλεκτρονικι διεφκυνςθ και 
ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου, 
δδ) ωσ αρικμό φορολογικοφ 
μθτρϊου ΦΡΑ ι εκνικό αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου εε) τον 
ατομικό αρικμό φορολογικοφ 
μθτρϊου που ζχει χορθγθκεί 
ςφμφωνα με τθν περ. β) τθσ παρ. 6.  
Κάκε υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ ι, κατά περίπτωςθ, ο 
μεςάηων αυτοφ γνωςτοποιεί 
οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτισ 
ανωτζρω παραςχεκείςεσ 
πλθροφορίεσ. 
6. α) Στον υποκείμενο ςτον φόρο 
που χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ χορθγείται μοναδικόσ 
ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ 
μθτρϊου ΦΡΑ για τθν εφαρμογι 
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ με το 
πρόκεμα IM, ο οποίοσ του 
κοινοποιείται με θλεκτρονικά μζςα.  
β) Στον μεςάηοντα χορθγείται 
μοναδικόσ ατομικόσ αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου με το 
πρόκεμα IN, ο οποίοσ του 
κοινοποιείται με θλεκτρονικά μζςα.  
γ) Στον μεςάηοντα χορθγείται 
μοναδικόσ ατομικόσ αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου ΦΡΑ με το 
πρόκεμα IM για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ για 
κάκε υποκείμενο ςτον φόρο για τον 
οποίο ζχει οριςτεί.  
Ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 
ΦΡΑ ι αρικμόσ φορολογικοφ 
μθτρϊου που χορθγείται δυνάμει 
των περ. α) β) και γ) χρθςιμοποιείται 
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ. 
7. α) Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
δεν χρθςιμοποιεί μεςάηοντα 



διαγράφεται από το μθτρϊο του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
αα) εάν το εν λόγω πρόςωπο 
γνωςτοποιιςει ότι δεν 
πραγματοποιεί πλζον εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν τα 
οποία ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι 
τρίτεσ χϊρεσ,  
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να 
ςυναχκεί ότι ζχουν παφςει οι 
φορολογθτζεσ δραςτθριότθτζσ των 
εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων αγακϊν 
που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι 
τρίτεσ χϊρεσ,  
γγ) εάν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
δεν πλθροί πλζον τισ προχποκζςεισ 
που είναι αναγκαίεσ για τθν 
υπαγωγι του ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ,  
δδ) εάν ςυςτθματικά δεν 
ςυμμορφϊνεται προσ τουσ κανόνεσ 
που αφοροφν το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ.  
β) Ο μεςάηοντασ διαγράφεται από 
το μθτρϊο του παρόντοσ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ:  
αα) εάν για χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ςυνεχόμενων θμερολογιακϊν 
τριμινων δεν ζχει ενεργιςει ωσ 
μεςάηων για λογαριαςμό του 
υποκείμενου ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, 
ββ) εάν δεν πλθροί πλζον τισ λοιπζσ 
προχποκζςεισ που είναι αναγκαίεσ 
ϊςτε να ενεργεί ωσ μεςάηων, 
γγ) εάν ςυςτθματικά δεν 
ςυμμορφϊνεται προσ τουσ κανόνεσ 
που αφοροφν ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ.  
γ) Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
εκπροςωπείται από μεςάηοντα 
διαγράφεται από το μθτρϊο του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
αα) εάν ο μεςάηων γνωςτοποιιςει 
ότι ο εν λόγω υποκείμενοσ ςτον 
φόρο δεν πραγματοποιεί πλζον εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν τα 
οποία ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι 



τρίτεσ χϊρεσ, 
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να 
ςυναχκεί ότι ζχουν παφςει οι 
φορολογθτζεσ δραςτθριότθτζσ του 
εν λόγω υποκείμενου ςτον φόρο 
ςχετικά με τισ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται 
από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ, 
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενοσ ςτον 
φόρο δεν πλθροί πλζον τισ 
προχποκζςεισ που είναι αναγκαίεσ 
για τθν υπαγωγι του ςτο παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, 
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενοσ ςτον 
φόρο ςυςτθματικά δεν 
ςυμμορφϊνεται προσ τουσ κανόνεσ 
που αφοροφν το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ 
εε) εάν ο μεςάηων γνωςτοποιιςει 
ότι δεν εκπροςωπεί πλζον τον εν 
λόγω υποκείμενο ςτον φόρο. 
8. Για εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτεσ 
χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ δυνάμει του 
παρόντοσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ, θ 
γενεςιουργόσ αιτία επζρχεται και ο 
φόροσ κακίςταται απαιτθτόσ κατά 
τον χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ 
παράδοςθσ. Τα αγακά κεωρείται ότι 
ζχουν παραδοκεί κατά τον χρόνο 
αποδοχισ τθσ πλθρωμισ. 
Για τθν εφαρμογι του 
προθγοφμενου εδαφίου, ωσ χρόνοσ 
αποδοχισ τθσ πλθρωμισ νοείται ο 
χρόνοσ κατά τον οποίο θ 
επιβεβαίωςθ πλθρωμισ, το μινυμα 
για ζγκριςθ πλθρωμισ ι θ ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ πλθρωμισ από τον 
λιπτθ λαμβάνεται από τον 
υποκείμενο ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, ι για λογαριαςμό αυτοφ, 
ανεξαρτιτωσ του χρόνου που 
πραγματοποιικθκε θ πραγματικι 
καταβολι των χρθμάτων, ανάλογα 
με το ποιο είναι προγενζςτερο. 
9. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
κάνει χριςθ του παρόντοσ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ ι ο μεςάηων που 
ενεργεί για λογαριαςμό του 
υποβάλλει με θλεκτρονικά μζςα 
διλωςθ ΦΡΑ για κάκε μινα, είτε 



ζχουν πραγματοποιθκεί εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα 
εδάφθ είτε όχι. Θ διλωςθ 
υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του 
μινα που ακολουκεί τθ λιξθ τθσ 
φορολογικισ περιόδου τθν οποία 
καλφπτει θ διλωςθ.  
Στθ διλωςθ ΦΡΑ αναγράφεται ο 
αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 
ΦΡΑ τθσ παρ. 6 και, για κάκε κράτοσ 
μζλοσ κατανάλωςθσ ςτο οποίο 
οφείλεται ΦΡΑ, θ ςυνολικι αξία, 
χωρίσ ΦΡΑ, των εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεων αγακϊν που ειςάγονται 
από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ για 
τισ οποίεσ ο ΦΡΑ ζχει καταςτεί 
απαιτθτόσ κατά τθ φορολογικι 
περίοδο και το ςυνολικό για κάκε 
ςυντελεςτι ποςό του αντίςτοιχου 
φόρου. Στθ διλωςθ πρζπει να 
αναφζρονται επίςθσ οι ιςχφοντεσ 
ςυντελεςτζσ ΦΡΑ και το ςυνολικό 
ποςό του ΦΡΑ που οφείλεται.  
Πταν απαιτοφνται τροποποιιςεισ ςε 
διλωςθ ΦΡΑ μετά τθν υποβολι τθσ, 
οι εν λόγω τροποποιιςεισ 
περιλαμβάνονται ςε επόμενθ 
διλωςθ εντόσ τριϊν ετϊν από τθν 
θμερομθνία ςτθν οποία ζπρεπε να 
υποβλθκεί θ αρχικι διλωςθ 
ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο. Θ 
επόμενθ αυτι διλωςθ προςδιορίηει 
το ςχετικό κράτοσ μζλοσ 
κατανάλωςθσ, τθν περίοδο επιβολισ 
του φόρου και το ποςό ΦΡΑ για το 
οποίο απαιτοφνται ενδεχόμενεσ 
τροποποιιςεισ τθσ διλωςθσ. 
10. Θ διλωςθ ΦΡΑ ςυμπλθρϊνεται 
ςε ευρϊ. Εάν οι παραδόςεισ ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςε άλλα 
νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ 
τθσ διλωςθσ ΦΡΑ, λαμβάνεται 
υπόψθ θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία 
που ιςχφει τθν τελευταία θμζρα τθσ 
φορολογικισ περιόδου ςφμφωνα με 
τθ ςχετικι δθμοςίευςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ, ι, 
εάν δεν υπιρξε δθμοςίευςθ τθ 
ςυγκεκριμζνθ θμζρα, θ ιςοτιμία τθν 
επόμενθ θμζρα που υπάρχει 
δθμοςίευςθ. 



11. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ ι ο μεςάηων του 
καταβάλλει τον ΦΡΑ, με αναφορά 
ςτθ ςχετικι διλωςθ ΦΡΑ, το 
αργότερο κατά τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ. 
Θ καταβολι γίνεται ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό ςε ευρϊ που ορίηεται 
για τον ςκοπό αυτό και τθρείται 
ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 
12. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ δεν μπορεί να αςκιςει 
δικαίωμα ζκπτωςθσ ποςοφ ΦΡΑ που 
κατζβαλε ςτθ χϊρα μασ ςτο πλαίςιο 
φορολογθτζων δραςτθριοτιτων του 
που υπάγονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ. Ο φόροσ αυτόσ 
επιςτρζφεται, κατά περίπτωςθ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
34 και χωρίσ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο αυτι, κακϊσ και 
ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 
34, και χωρίσ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο αυτι. 
Εάν ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ διακζτει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ΦΡΑ ςτθ 
χϊρα μασ για δραςτθριότθτεσ μθ 
υπαγόμενεσ ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ, τότε εκπίπτει ο ΦΡΑ ο 
οποίοσ του ζχει επιβλθκεί ςτθ χϊρα 
μασ και αφορά τισ φορολογθτζεσ 
δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται 
ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ, με τθ 
διλωςθ ΦΡΑ τθν οποία υποβάλλει 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 
38. 
13. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ υποχρεοφται ςε 
καταχϊρθςθ ςτα λογιςτικά του 
αρχεία (βιβλία) των πράξεων που 
υπάγονται ςτο παρόν ειδικό 
κακεςτϊσ. Ο μεςάηων υποχρεοφται 
ςε καταχϊρθςθ ςτοιχείων για 
κακζνα εκ των υποκείμενων ςτον 
φόρο που εκπροςωπεί. Οι 



καταχωριςεισ αυτζσ είναι αρκετά 
λεπτομερείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
63γ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) αρικ. 282/2011, ϊςτε να 
επιτρζπουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ 
Ελλάδασ και των λοιπϊν κρατϊν-
μελϊν κατανάλωςθσ να 
επαλθκεφουν τθν ακρίβεια τθσ 
διλωςθσ ΦΡΑ. Οι καταχωριςεισ 
διατίκενται θλεκτρονικά, φςτερα 
από αίτθςθ, ςτθν ελλθνικι 
Φορολογικι Διοίκθςθ και ςτο 
κράτοσ − μζλοσ κατανάλωςθσ και 
διαφυλάςςονται για διάςτθμα δζκα 
(10) ετϊν, το οποίο αρχίηει από τισ 
31 Δεκεμβρίου του ζτουσ κατά το 
οποίο πραγματοποιικθκε θ πράξθ. 
14. Θ αρμόδια για τθ διαχείριςθ των 
ςχετικϊν με το ανωτζρω ειδικό 
κακεςτϊσ διαδικαςιϊν υπθρεςία 
τθσ Α.Α.Δ.Ε., υποχρεοφται για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων τθσ παρ. 4, 
β) τθν επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ 
των ςτοιχείων του δθλοφντοσ, 
γ) τθ χοριγθςθ και κοινοποίθςθ του 
ατομικοφ ΑΦΜ/ΦΡΑ που αφορά ςε 
υποκείμενο ςτον φόρο και του 
αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου 
ςτον μεςάηοντα, 
δ) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 
δθλϊςεων ΦΡΑ, 
ε) τθν επιβεβαίωςθ καταβολισ του 
οφειλόμενου φόρου, 
ςτ) τθν κατανομι ςτα άλλα κράτθ − 
μζλθ κατανάλωςθσ του φόρου που 
τουσ αναλογεί, με βάςθ τα ςτοιχεία 
των δθλϊςεων και του λογαριαςμοφ 
που προβλζπεται ςτθν παρ. 10, 
η) τθν παροχι ςτα άλλα κράτθ − 
μζλθ πλθροφοριϊν που αφοροφν 
τθν εγγραφι και 
διαγραφι/εξαίρεςθ από το παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, τθν υποβολι 
δθλϊςεων και τθν καταβολι του 
φόρου, για τθν επαλικευςθ τθσ 
κατάςταςθσ των υποκείμενων ςτον 
φόρο και τθσ ακρίβειασ των 
ςυναλλαγϊν που καλφπτονται από 
το παρόν ειδικό κακεςτϊσ, 
θ) τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν 
και των δθλϊςεων που 



διαβιβάηονται από τα άλλα κράτθ − 
μζλθ για υποκείμενουσ ςτον φόρο 
και μεςάηοντεσ που ζχουν εγγραφεί 
ςτο ειδικό κακεςτϊσ, κακϊσ και τον 
ςυντονιςμό των ενεργειϊν που 
απαιτοφνται για τθν ορκι απόδοςθ 
του φόρου. 
15. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. ορίηονται τα αρμόδια 
όργανα, οι διαδικαςίεσ εγγραφισ 
και διαγραφισ ι εξαίρεςθσ από το 
παρόν ειδικό κακεςτϊσ, θ 
διαδικαςία υποβολισ τθσ διλωςθσ 
ΦΡΑ καταβολισ του οφειλόμενου 
φόρου, και τθσ απόδοςθσ αυτοφ ςτα 
άλλα κράτθ – μζλθ κατανάλωςθσ, 
επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντων ποςϊν, οι 
πλθροφορίεσ των τθροφμενων 
λογιςτικϊν καταχωριςεων, κακϊσ 
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθ 
λειτουργία του παρόντοσ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ.» 
 
 

Άρκρο 12 
Στον Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται 
άρκρο 47ε ωσ εξισ: 
 

«Άρκρο 47ε 
Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ διλωςθ και 

τθν πλθρωμι του ΦΡΑ κατά τθν 
ειςαγωγι 

1. Πταν, για τθν ειςαγωγι αγακϊν, 
εξαιρουμζνων προϊόντων που 
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ, ςε δζματα 
εςωτερικισ αξίασ που δεν 
υπερβαίνει τα εκατόν πενιντα (150) 
ευρϊ, δεν χρθςιμοποιείται το ειδικό 
κακεςτϊσ ειςαγωγισ του άρκρου 
47δ ι αντίςτοιχο ειδικό κακεςτϊσ 
άλλου κράτουσ μζλουσ, το πρόςωπο 
που προςκομίηει τα εμπορεφματα 
ςτο τελωνείο για λογαριαςμό του 
προςϊπου για το οποίο 
προορίηονται τα αγακά δφναται να 
κάνει χριςθ ειδικϊν ρυκμίςεων για 
τθ διλωςθ και τθν καταβολι ΦΡΑ 
ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι θ αποςτολι ι θ 
άφιξθ των αγακϊν ολοκλθρϊνεται 

Νζα Διάταξθ 



ςτθ χϊρα μασ. 
Ωσ «εςωτερικι αξία» νοείται θ τιμι 
των αγακϊν κακαυτά όταν 
πωλοφνται προσ εξαγωγι ςτο 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον 
Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα 
(Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 
2013, L 269). 
Για εμπορεφματα που υπόκεινται ςε 
απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ 
κατά τθν ειςαγωγι, τυγχάνει 
εφαρμογισ θ ενωςιακι τελωνειακι 
νομοκεςία. 
2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, 
ιςχφουν τα εξισ:  
(α) το πρόςωπο για το οποίο 
προορίηονται τα αγακά είναι 
υπόχρεο για τθν καταβολι του ΦΡΑ.  
(β) το πρόςωπο που προςκομίηει τα 
αγακά ςτθν αρμόδια τελωνειακι 
αρχι ειςπράττει τον ΦΡΑ από το 
πρόςωπο για το οποίο προορίηονται 
τα αγακά και καταβάλλει τον ΦΡΑ 
ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι.  
Το πρόςωπο που προςκομίηει τα 
αγακά ςτθν αρμόδια τελωνειακι 
αρχι λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα 
ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι το 
πρόςωπο για το οποίο προορίηονται 
τα αγακά καταβάλλει τον 
αναλογοφντα φόρο. 
3. Θ είςπραξθ του φόρου ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ 
πραγματοποιείται ςτθν αρμόδια 
τελωνειακι αρχι με θλεκτρονικά 
μζςα ςε μθνιαία βάςθ. Ο φόροσ 
καταβάλλεται εντόσ τθσ προκεςμίασ 
καταβολισ που εφαρμόηεται για τθν 
καταβολι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν.  
4. Τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφν 
το παρόν τθροφν αρχείο των 
ειςαγωγϊν που υπάγονται ςε αυτό 
για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) 
ετϊν. Θ τιρθςθ του αρχείου 
ειςαγωγϊν είναι λεπτομερισ, ϊςτε 
να επιτρζπει ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ 
να επαλθκεφουν τθν ακρίβεια του 
δθλωκζντοσ ποςοφ ΦΡΑ. Το αρχείο 
ειςαγωγϊν είναι διακζςιμο ςε 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R0952


θλεκτρονικι μορφι κατόπιν 
αιτιματοσ των τελωνειακϊν αρχϊν.  
5. Οποιαδιποτε παράβαςθ του 
παρόντοσ κεωρείται, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ περί λακρεμπορίασ 
νομοκεςίασ, ωσ απλι τελωνειακι 
παράβαςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 
του άρκρου 142 του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, 
Αϋ 265) και τιμωρείται ςφμφωνα με 
τον ανωτζρω Κϊδικα.»  
 

Άρκρο 13 
Στον Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται 
άρκρο 47ςτ ωσ εξισ: 

 
«Άρκρο 47 ςτ 

1. Στισ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν, εφαρμόηονται οι 
απαγορεφςεισ των πωλιςεων 
προϊόντων καπνοφ, θλεκτρονικϊν 
τςιγάρων και περιεκτϊν 
αναπλιρωςθσ που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 7 του άρκρου 60 του 
Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, ν. 
2960/2001 (Αϋ 265) και το άρκρο 16 
του ν. 4419/2016 (Α’ 174). 
2. Για τισ ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν και 
τισ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
αγακϊν που ειςάγονται από τρίτεσ 
χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ, τα οποία 
υπόκεινται ςε φόρο κατανάλωςθσ, 
όταν θ άφιξθ τθσ αποςτολισ ι 
μεταφοράσ ςτον αποκτϊντα πελάτθ 
είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, 
εφαρμόηεται το άρκρο 53Α του ν. 
2960/2001, για τθ βεβαίωςθ και 
είςπραξθ του φόρου κατανάλωςθσ 
και του ΦΡΑ. 
3. Για τισ ενδοκοινοτικζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν, τα 
οποία υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ, όταν θ άφιξθ τθσ 
αποςτολισ ι μεταφοράσ ςτον 
αποκτϊντα πελάτθ, είναι το 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, εφαρμόηονται 
το άρκρο 60 και θ παρ. 5 του 
άρκρου 109 του ν. 2960/2001, για τθ 
βεβαίωςθ και είςπραξθ του ειδικοφ 
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φόρου κατανάλωςθσ και του ΦΡΑ.». 
 

Άρκρο 14 
Στθν παρ. 1 του άρκρου 35 του 
Κϊδικα ΦΡΑ προςτίκεται περ. καϋ 
ωσ εξισ: 
«κα) ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 
5β, ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που 
κεωρείται ότι ζχει παραδϊςει τα 
αγακά ςτον υποκείμενο ςτον φόρο, 
ο οποίοσ διευκολφνει τθν παράδοςθ 
αγακϊν μζςω τθσ χριςθσ 
θλεκτρονικισ διεπαφισ, εφόςον ο 
υποκείμενοσ που ζχει διευκολφνει 
τθν παράδοςθ των αγακϊν δεν είναι 
υπόχρεοσ για τθν καταβολι του 
ΦΡΑ ςφμφωνα με το άρκρο 5γ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
282/2011.». 
 

Νζα Διάταξθ 
 

Άρκρο 15 
Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΡΑ 
αντικακίςταται ωσ εξισ:  
«3. Επίςθσ, κατά παρζκκλιςθ τθσ 
παρ. 1, δεν κεωρείται ενδοκοινοτικι 
απόκτθςθ αγακϊν θ κατά το άρκρο 
2 απόκτθςθ αγακϊν των οποίων θ 
παράδοςθ απαλλάςςεται ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ από τον φόρο, 
ςφμφωνα με τισ περ. α', β', γ', δ’, ςτ' 
και ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27.». 

 
Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΡΑ ζχει ωσ 
εξισ: 
«Επίςθσ, κατά παρζκκλιςθ τθσ 
παραγράφου 1, δε κεωρείται 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν θ 
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 2 
απόκτθςθ αγακϊν των οποίων θ 
παράδοςθ απαλλάςςεται ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ από το φόρο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
περιπτϊςεων α', β', γ', και ςτ' τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 27.» 

Άρκρο 16 
Θ παρ. 1α του άρκρου 8 του ν. 
4308/2014 (Αϋ251) αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, ςφμφωνα 
με το παρόν και οι οντότθτεσ που 
είναι εγγεγραμμζνεσ ςε ζνα από τα 
ειδικά κακεςτϊτα των άρκρων 47β, 
47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΡΑ. Κατϋ 
εξαίρεςθ, οι οντότθτεσ που είναι 
εγγεγραμμζνεσ ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
του άρκρου 47γ δεν υποχρεοφνται 
ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου για 
ςκοποφσ Φ.Ρ.Α. αναφορικά με τισ 
ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν. Τιμολόγιο 
εκδίδουν και οι υποκείμενοι ςτον 
φόρο οι οποίοι κεωρείται ότι 

Θ παρ. 1α του άρκρου 8 του ν. 
4308/2014 ζχει ωσ εξισ: 
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, και 
οι οντότθτεσ που είναι εγγεγραμμζνεσ 
ςε ζνα από τα ειδικά κακεςτϊτα των 
άρκρων 47β και 47γ του Κϊδικα Φόρου 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ.» 



παραδίδουν ςε άλλουσ 
υποκείμενουσ ςτον φόρο αγακά 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 
5β του Κϊδικα ΦΡΑ, εφόςον ο 
τόποσ παράδοςθσ των αγακϊν είναι 
το εςωτερικό τθσ χϊρασ. Οι 
οντότθτεσ που είναι εγγεγραμμζνεσ 
ςε αντίςτοιχα των άρκρων 47β, 47γ 
και 47δ ειδικά κακεςτϊτα άλλων 
κρατϊν μελϊν, δεν 
καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ 
περί παραςτατικϊν πωλιςεων του 
παρόντοσ νόμου για ςκοποφσ Φ.Ρ.Α. 
για τισ πράξεισ που καλφπτονται από 
τα ωσ άνω ειδικά κακεςτϊτα». 
 

Άρκρο 17 
Μετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 7 του Κϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ΚΦΔ, ν. 
4174/2013, Αϋ170) προςτίκεται 
εδάφιο και θ παρ. 1 διαμορφϊνεται 
ωσ εξισ: 
«1. Εάν θ εκπνοι προκεςμίασ για 
τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ ι 
εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ, όπωσ 
ορίηεται από τθ φορολογικι 
νομοκεςία, ςυμπίπτει με επίςθμθ 
αργία, Σάββατο ι Κυριακι, θ 
προκεςμία παρατείνεται μζχρι τθν 
αμζςωσ επόμενθ θμζρα, κατά τθν 
οποία θ Φορολογικι Διοίκθςθ 
λειτουργεί για το κοινό. Το πρϊτο 
εδάφιο δεν εφαρμόηεται για τισ 
δθλϊςεισ ΦΡΑ που υποβάλλονται 
ςφμφωνα με τα άρκρα 47β, 47γ και 
47δ του Κϊδικα ΦΡΑ». 

 
 

Θ παρ. 1 του άρκρου 7 του ν. 
4174/2013 ζχει ωσ εξισ: 
«1. Εάν θ εκπνοι προκεςμίασ για τθν 
άςκθςθ δικαιϊματοσ ι εκπλιρωςθ 
υποχρζωςθσ, όπωσ ορίηεται από τθ 
φορολογικι νομοκεςία, ςυμπίπτει με 
επίςθμθ αργία, Σάββατο ι Κυριακι, θ 
προκεςμία παρατείνεται μζχρι τθν 
αμζςωσ επόμενθ θμζρα, κατά τθν 
οποία θ Φορολογικι Διοίκθςθ 
λειτουργεί για το κοινό.» 

30. Κατάργθςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενησ ρφθμιςησ 

που προβλζπουν κατάργηςη 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Άρκρο 4, παρ. 1 
1. Οι περ. β), γ) και δ) τθσ παρ. 13 
του άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΡΑ 
καταργοφνται. 

 
Οι περ. βϋ, γϋ και δϋ τθσ παρ. 13 του 
άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΡΑ ζχουν ωσ 
εξισ: 
«β) Κατά παρζκκλιςθ τθσ 
υποπερίπτωςθσ ββ' τθσ περίπτωςθσ α', 
ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν αυτϊν 



είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον 
πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
αα) ο παρζχων τθν υπθρεςία ζχει τθν 
εγκατάςταςθ του ι, ελλείψει 
εγκατάςταςθσ, τθν κατοικία του ι τθ 
ςυνικθ διαμονι του ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ και όχι και εντόσ άλλου κράτουσ 
μζλουσ, 
ββ) οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςε μθ 
υποκείμενουσ ςτον φόρο που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν τθ μόνιμθ 
κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςε 
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ μζλοσ, 
γγ) το ςυνολικό ποςό, χωρίσ Φ.Ρ.Α., 
των παροχϊν που αναφζρονται ςτθν 
υποπερίπτωςθ ββ' τθσ παροφςασ 
περίπτωςθσ δεν υπερβαίνει κατά τθ 
διάρκεια του εκάςτοτε τρζχοντοσ 
θμερολογιακοφ ζτουσ το ποςό των 
δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, οφτε 
υπερζβθ το ποςό αυτό κατά τθ 
διάρκεια του προθγοφμενου 
θμερολογιακοφ ζτουσ. 
Αν θ παροχι των υπθρεςιϊν ζχει 
πραγματοποιθκεί ςε άλλα νομίςματα, 
για τον υπολογιςμό του ποςοφ ςε ευρϊ 
λαμβάνεται υπόψθ θ ςυναλλαγματικι 
ιςοτιμία που ζχει δθμοςιευκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ςτισ 5 
Δεκεμβρίου 2017. 
Αν κατά τθ διάρκεια ενόσ (1) 
θμερολογιακοφ ζτουσ, το ςυνολικό 
ποςό, χωρίσ Φ.Ρ.Α., των ανωτζρω 
παροχϊν υπερβαίνει το όριο των δζκα 
χιλιάδων (10.000) ευρϊ, από το εν 
λόγω χρονικό ςθμείο εφαρμόηεται θ 
υποπερίπτωςθ ββ' τθσ περίπτωςθσ α'. 
γ) Οι υποκείμενοι ςτο φόρο τθσ 
υποπερίπτωςθσ αα' τθσ περίπτωςθσ β' 
που παρζχουν υπθρεςίεσ μζχρι του 
ορίου των δζκα χιλιάδων (10.000) 
ευρϊ, προσ μθ υποκειμζνουσ ςτον 
φόρο, που είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν 
τθ μόνιμθ κατοικία ι τθ ςυνικθ 
διαμονι τουσ ςε οποιοδιποτε άλλο 
κράτοσ μζλοσ, ζχουν το δικαίωμα να 
επιλζγουν τον τόπο παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ ςφμφωνα με τθν 
υποπερίπτωςθ ββ' τθσ περίπτωςθσ α'. 
Θ επιλογι αυτι γίνεται με υποβολι 
διλωςθσ, θ οποία ιςχφει τουλάχιςτον 



για δφο (2) θμερολογιακά ζτθ, μετά τθν 
πάροδο των οποίων μπορεί να 
ανακλθκεί. Θ ανάκλθςθ ιςχφει από το 
επόμενο θμερολογιακό ζτοσ. 
δ) Κατά παρζκκλιςθ τθσ 
υποπερίπτωςθσ αα' τθσ περίπτωςθσ α, 
ο τόποσ παροχισ των ανωτζρω 
υπθρεςιϊν προσ μθ υποκείμενο ςτον 
φόρο λιπτθ που είναι εγκατεςτθμζνοσ 
ι ζχει τθν κατοικία του ι τθ ςυνικθ 
διαμονι του ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
δεν είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
εφόςον ο υποκείμενοσ ςτον φόρο 
παρζχων που είναι εγκατεςτθμζνοσ ι, 
ελλείψει εγκατάςταςθσ, ζχει τθν 
κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του 
ςε άλλο κράτοσ μζλοσ πλθροί ςτο 
κράτοσ μζλοσ αυτό προχποκζςεισ 
ανάλογεσ αυτϊν που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ β', εκτόσ αν ο εν λόγω 
παρζχων επιλζξει τον τόπο παροχισ 
των υπθρεςιϊν του ςφμφωνα με τθν 
υποπερίπτωςθ αα' τθσ περίπτωςθσ α'.» 

Άρκρο 18 
Τα άρκρα 20 και 21 του Τίτλου III 
«Ειςαγωγζσ ειδϊν αςιμαντθσ 
αξίασ» του ν.1684/1987 (Α’ 18) «Για 
τθν απαλλαγι από το φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) : α) 
οριςμζνων οριςτικϊν ειςαγωγϊν 
αγακϊν και β) των προςωρινά 
ειςαγόμενων αγακϊν εκτόσ των 
μεταφορικϊν μζςων, των παλετϊν 
και των εμπορευματοκιβωτίων» 
καταργοφνται.   

 
Τα άρκρα 20 και 21 του ν. 1684/1987 
(Α’ 18) ζχουν ωσ εξισ: 

«Άρκρο 20 
Απαλλάςςονται  από  το  Φ.Ρ.Α.  οι  
ειςαγωγζσ αγακϊν ςυνολικισ αξίασ 
 μζχρι 22 ECU. 
 

Άρκρο 21 
Εξαιροφνται από τθν απαλλαγι: 
α) τα οινοπνευματϊδθ προϊόντα, 
β) τα αρϊματα και οι κολόνιεσ, 
γ) ο καπνόσ και τα προϊόντα καπνοφ.» 

 

 

Θ.  Ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ 

 
 

31. Συναρμοδιότθτα Υπουργείων / υπθρεςιϊν / φορζων 

Σχετικι διάταξθ 
αξιολογοφμενθσ 

ρφκμιςθσ 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιεσ υπθρεςίεσ / φορείσ 

Αντικείμενο ςυναρμοδιότθτασ 

 Α.Α.Δ.Ε : 
Γεν. Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 
Γεν. Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

ν. 4336/2015 (Αϋ 94) 



32. Ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουςιοδοτικι 
διάταξθ 

Είδοσ 
πράξθσ 

Αρμόδιο ι 
επιςπεφδον 
Υπουργείο ι 

υπθρεςία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειςτική 
προθεςμία) 

 
 
 
 

εγκφκλιοσ Α.Α.Δ.Ε Οδθγίεσ εφαρμογισ 
προσ τισ τελωνειακζσ 
αρχζσ για το ειδικό 
κακεςτϊσ ειςαγωγισ 
και για τισ ειδικζσ 
ρυκμίςεισ για τθ 
διλωςθ και πλθρωμι 
ΦΡΑ ειςαγωγισ 

Ζωσ τθν 
01.07.2021 

 
… 
 
 

απόφαςθ Α.Α.Δ.Ε Διαδικαςία 
εγγραφισ/διαγραφισ, 
υποβολισ δθλϊςεων, 
πλθρωμϊν και 
επιςτροφϊν φόρου.  

Ζωσ τθν 
01.07.2021 

 
 
 

Ανάγκθ ςφςταςθσ νζου νομικοφ προςϊπου, ανϊνυμθσ εταιρίασ ι δθμόςιασ 
υπθρεςίασ 

33. 
Ροιεσ διατάξεισ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ προβλζπουν τθ ςφςταςθ νζου 
νομικοφ προςϊπου, ανϊνυμθσ εταιρίασ ι δθμόςιασ υπθρεςίασ; 

  
 
Δεν προβλζπεται ςε καμία ρφκμιςθ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ΑΝΑΛΤΘ ΤΝΕΠΕΙΩΝ ΡΤΘΜΙΘ 
 

ΣΙΣΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΡΤΘΜΙΘ 
 

 
 
 
 

 

Επιςπεφδον Τπουργείο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

τοιχεία επικοινωνίασ:  Παναγιώτα Σηαβάρα (210 3332787), κινθτό τθλ. 6977296048, e-mail: 
p.tzavara@minfin.gr 

 
Επιλζξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομζα ή τουσ τομείσ νομοθζτηςησ  

ςτουσ οποίουσ αφοροφν οι βαςικζσ διατάξεισ τησ αξιολογοφμενησ ρφθμιςησ: 
 

ΣΟΜΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΘΘ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ8 
 

  
ΕΘΝΙΚΘ ΑΜΤΝΑ – ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ9  

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ / ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ10 Χ 

   
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ11  
  

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ – ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΘ – ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ12  
  

ΑΝΑΠΣΤΞΘ – ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ
13

  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείασ & Θρηςκευμάτων και Υπουργείου Πολιτιςμού & Αθλητιςμού. 
9 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικήσ Άμυνασ και Υπουργείου Εξωτερικών. 
10 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
11 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθέςεων και Υπουργείου Υγείασ.  
12 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εςωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακήσ Διακυβέρνηςησ, Υπουργείου Προςταςίασ 

του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοςύνησ. 
13 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξησ & Επενδύςεων, Υπουργείου Περιβάλλοντοσ & Ενέργειασ, Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, Υπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Τροφίμων και 
Υπουργείου Τουριςμού.  

ΜΕΡΟ Β’ : Σροποποιιςεισ του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ ςε 
τιτλοποιιςεισ πιςτωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάςει τθσ C(2021) 2545/09.04.2021 
εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για παράταςθ του προγράμματοσ 

«ΘΡΑΚΛΘ» 
(Α΄206) 

mailto:p.tzavara@minfin.gr


Α. Αιτιολογικι ζκκεςθ 

 

Θ «ταυτότθτα» τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

1. Ροιο ηιτθμα αντιμετωπίηει θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ; 

 Οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ αποςκοποφν ςτο να καταςτεί λειτουργικό το 
Ρρόγραμμα «Θρακλισ» για τθ νζα 18μθνθ διάρκειά του, ςφμφωνα με τθν αρ. 
C(2021) 2545/09.04.2021 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Επιπρόςκετα, 
προβλζπουν:  
α) νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ για τθν καλφτερθ αποςαφινιςθ ςυγκεκριμζνων 
τεχνικϊν εννοιϊν,  
β) τθν επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ των τιτλοποιιςεων απαιτιςεων και ςτισ 
ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που χορθγοφνται από πιςτωτικά ιδρφματα,  
γ) τθ δυνατότθτα παράταςθσ του διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 
4649/2019 (Αϋ 206) μζςω τθσ ζκδοςθσ υπουργικισ απόφαςθσ και,  
δ) τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ και εξειδίκευςθσ του περιεχομζνου του 
Ραραρτιματοσ Δ’ μζςω τθσ ζκδοςθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
και του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλθμα;  

 Οι υφιςτάμενεσ διατάξεισ του ν. 4649/2019 χριηουν προςαρμογισ, ϊςτε να 
καλφπτουν και τθν παράταςθ του Ρρογράμματοσ «Θρακλισ», ςε ςυνζχεια τθσ αρ. 
C(2021) 2545/09.04.2021 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.   
Επίςθσ, οι τεχνικζσ ζννοιεσ «πραγματοποιθκείςεσ κακαρζσ ειςπράξεισ» και 
«προχπολογιςκείςεσ κακαρζσ ειςπράξεισ» χριηουν αποςαφινιςθσ προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ 
«Θρακλισ» και να αποφευχκοφν παρερμθνείεσ που κα μποροφςαν να 
υπονομεφςουν το επενδυτικό ενδιαφζρον. 
 

3. Ροιουσ φορείσ ι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ αφορά; 

 Οι αξιολογοφμενεσ ρυκμίςεισ αφοροφν ςτα πιςτωτικά ιδρφματα και τισ εταιρείεσ 
διαχείριςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ. Ζμμεςα αφοροφν ςε όλουσ 
τουσ πολίτεσ και τα νομικά πρόςωπα που ςυναλλάςςονται με τισ εν λόγω 
εταιρείεσ, κακϊσ και τουσ επενδυτζσ. 

 
 

Θ αναγκαιότθτα τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

4. 

Το εν λόγω ηιτθμα ζχει αντιμετωπιςτεί με νομοκετικι ρφκμιςθ ςτο παρελκόν; 
ΝΑΛ     Χ         ΟΧΛ      

 
Εάν ΝΑΛ, ποιο είναι το ιςχφον νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει το ηιτθμα; 

 Ο ν. 4649/2019 «Ρρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων» (Α’ 206). 



 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ 

i) με αλλαγι 
προεδρικοφ 
διατάγματοσ, 
υπουργικισ 
απόφαςθσ ι άλλθσ 
κανονιςτικισ 
πράξθσ; 

Ο ν. 4649/2019 εκδόκθκε βάςει τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ 
C(2019) 7309/10.10.2019 - SA.53519 (2019/N) τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ δθμιουργία του 
προγράμματοσ παροχισ εγγυιςεων «Θρακλισ».  
Οι ςθμερινζσ τροποποιιςεισ γίνονται ςε ευκυγράμμιςθ 
με τθν  αρ. C(2021) 2545/09.04.2021 απόφαςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (απόφαςθ παράταςθσ του 
προγράμματοσ). Κατά ςυνζπεια, απαιτείται νομοκετικι 
παρζμβαςθ που τροποποιεί τον ιςχφοντα νόμο, 
προςαρμόηοντασ τισ διατάξεισ ςτισ προβλζψεισ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ.  Επίςθσ, ρυκμίηονται ειδικότερα  
ηθτιματα όπωσ θ επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ  των 
τιτλοποιιςεων απαιτιςεων, θ δυνατότθτα παράταςθσ  
του διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 μζςω τθσ 
ζκδοςθσ υπουργικισ απόφαςθσ και θ δυνατότθτα 
κακοριςμοφ και εξειδίκευςθσ του περιεχομζνου του 
Ραραρτιματοσ Δϋ μζςω τθσ ζκδοςθσ κοινισ απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ 
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τα οποία μποροφν να ρυκμιςτοφν 
μόνον κατόπιν νομοκετικισ παρζμβαςθσ δίχωσ να αρκεί 
προσ τοφτο θ ζκδοςθ προεδρικοφ διατάγματοσ, 
υπουργικισ απόφαςθσ ι άλλθσ κανονιςτικισ πράξθσ. 
 

ii) με αλλαγι 
διοικθτικισ  
πρακτικισ 
ςυμπεριλαμβανομζ
νθσ τθσ 
δυνατότθτασ νζασ 
ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ τθσ 
υφιςτάμενθσ 
νομοκεςίασ; 

 
Ομοίωσ ωσ άνω. 

iii) με διάκεςθ 
περιςςότερων 
ανκρϊπινων και 
υλικϊν πόρων; 

 
Ομοίωσ ωσ άνω. 
 
 

 
 
 

Συναφείσ πρακτικζσ  

6. 

 
Ζχετε λάβει υπόψθ ςυναφείσ πρακτικζσ;            ΝΑΛ     Χ            ΟΧΛ      
 
Εάν ΝΑΛ, αναφζρατε ςυγκεκριμζνα: 
 



i)   ςε άλλθ/εσ 
χϊρα/εσ τθσ Ε.Ε. ι 
του ΟΟΣΑ: 

 
Στθν Λταλία, όπου αντίςτοιχο πρόγραμμα εφαρμόηεται 
από το 2016.  
 

ii)  ςε όργανα τθσ Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) ςε διεκνείσ 
οργανιςμοφσ: 

 

 

7. 
Σθμειϊςτε ποιοι από τουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 

επιδιϊκονται με τθν αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                 
 

 

8. Ροιοι είναι οι ςτόχοι τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ;  

i)   βραχυπρόκεςμοι: 

 
Μείωςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 
των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε μονοψιφια 
ποςοςτά ωσ το 2022. Απόδοςθ αςφάλειασ 
δικαίου για τα πιςτωτικά ιδρφματα που 
ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα «Θρακλισ», 
τουσ επενδυτζσ και τισ αγορζσ.  

ii)  μακροπρόκεςμοι: 

Θ  επιτυχισ εφαρμογι του προγράμματοσ κα 
επιτρζψει ςτισ τράπεηεσ να εξυγιάνουν τουσ 
ιςολογιςμοφσ τουσ και να εςτιάςουν ςτον 
πραγματικό τουσ ρόλο, που είναι θ ςτιριξθ 
τθσ πραγματικισ οικονομίασ, των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων, των 
επιτθδευματιϊν και των νοικοκυριϊν. 
Ενίςχυςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, τθσ 
κεφαλαιαγοράσ και βελτίωςθ τθσ 
πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ. 

      
               

 



Κατ’ άρκρο ανάλυςθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

14. Σφνοψθ ςτόχων κάκε άρκρου 

Άρθρο Στόχοσ 

19 Επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ του νόμου ϊςτε να 
καταλαμβάνει και τα προβλεπόμενα ςτθν από 9.4.2021 C 
(2021) 2545 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ («απόφαςθ 
παράταςθσ»). 

20 Επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ των τιτλοποιιςεων 
απαιτιςεων και ςτισ ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 
(leasing) που χορθγοφνται από πιςτωτικά ιδρφματα. 

21 
 
 

Νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ που αποςκοποφν ςτθν αποςαφινιςθ 
των εννοιϊν «πραγματοποιθκείςεσ κακαρζσ ειςπράξεισ» 
(νοοφνται ςωρευτικά, δθλαδι από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
υπολογιςμοφ αυτϊν) και «προχπολογιςκείςεσ κακαρζσ 
ειςπράξεισ» (ωσ ορίηονται ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο 
ελιφκθ υπόψθ από τον ΕΟΡΑ για τθν πιςτολθπτικι 
αξιολόγθςθ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 
προτεραιότθτασ). Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ 
του διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 4649/2019 
μζςω τθσ ζκδοςθσ υπουργικισ απόφαςθσ, 
κατόπιν κοινοφ αιτιματοσ του  αποκτϊντοσ και του 
διαχειριςτι απαιτιςεων και  ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του άρκρου 17 του παρόντοσ, 
και μόνο ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ και υπό ςυγκεκριμζνεσ 
προχποκζςεισ. 

22 Επζκταςθ των διατάξεων ςχετικά με τθν παροχι τθσ εγγφθςθσ 
του ελλθνικοφ Δθμοςίου και ςτα προβλεπόμενα ςτθν από 
9.4.2021 C (2021) 2545 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(«απόφαςθ παράταςθσ»). 

23 Νομοτεχνικι βελτίωςθ με τθν οποία θ φράςθ «από 10.10.2019 
C (2019) 7309 απόφαςθσ» αντικακίςταται με τθ φράςθ 
«αρχικισ απόφαςθσ». 

24 Ρροςκικθ τθσ λζξθσ «εργάςιμων» πριν τθ λζξθ «θμερϊν» και 
νομοτεχνικι βελτίωςθ, ϊςτε να διευκρινιςτεί θ χρονικι 
περίοδοσ εντόσ τθσ οποίασ γίνεται αποδεκτό το υποβαλλόμενο 
από τα πιςτωτικά ιδρφματα αίτθμα. 

25 Ρροςκικθ τθσ δυνατότθτασ κακοριςμοφ και εξειδίκευςθσ του 
περιεχομζνου του Ραραρτιματοσ Δ’ του ν. 4649/2019 μζςω 
τθσ ζκδοςθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και 
του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

26 Νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ που αποςκοποφν ςτθν αποςαφινιςθ 
των εννοιϊν «πραγματοποιθκείςεσ κακαρζσ ειςπράξεισ» 
(νοοφνται ςωρευτικά, δθλαδι από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
υπολογιςμοφ αυτϊν) και «προχπολογιςκείςεσ κακαρζσ 
ειςπράξεισ» (ωσ ορίηονται ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο 
ελιφκθ υπόψθ από τον ΕΟΡΑ για τθν πιςτολθπτικι 
αξιολόγθςθ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 
προτεραιότθτασ). 

27 Επζκταςθ των διατάξεων ςχετικά με τθν κατάπτωςθ τθσ 



Δ.  Ζκκεςθ γενικών ςυνεπειών  

 

18. Οφζλθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ  

 

      

ΚΕΣΜΟΛ, 
ΔΘΜΟΣΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ, 

ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΟΑ, 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ & 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΛΚΟ, ΑΣΤΛΚΟ 
ΚΑΛ 

ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΟΤΘΤΑ 

ΟΦΕΛΘ 
ΥΚΜΛΣΘΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αφξθςθ εςόδων            

Μείωςθ δαπανϊν           

Εξοικονόμθςθ χρόνου 
 

        

Μεγαλφτερθ 
αποδοτικότθτα / 

αποτελεςματικότθτα 
 

Χ       

εγγφθςθσ  του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ςτα προβλεπόμενα 
ςτθν από 9.4.2021 C (2021) 2545 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ («απόφαςθ παράταςθσ»).  

28 Αναγκαία νομοτεχνικι βελτίωςθ ςε ςυνζχεια τθσ προςκικθσ 
τθσ δυνατότθτασ κακοριςμοφ και εξειδίκευςθσ του 
περιεχομζνου του Ραραρτιματοσ Δ’ ςε ξεχωριςτό άρκρο 
(άρκρο 7). 

29 Επζκταςθ των διατάξεων ςχετικά με τθν πρόωρθ λιξθ τθσ 
εγγφθςθσ  και ςτα προβλεπόμενα ςτθν από 9.4.2021 C (2021) 
2545 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ («απόφαςθ 
παράταςθσ»). 

30 Ρροςκικθ τθσ λζξθσ «εργάςιμων» πριν τθ λζξθ «θμερϊν». 

31 Διόρκωςθ τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων του ΓΛΚ ςτο 
Ραράρτθμα Αϋ. 

32 
 

Ρροςαρμογι του Αναλογικοφ Συντελεςτι Επιτοκιακϊν 
Ρερικωρίων  του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Βϋ ςτο 56,9% από 50%, για 
τθ νζα 18μθνθ διάρκεια του προγράμματοσ, προκειμζνου να 
αντικατοπτρίςει τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Επιπλζον, 
διόρκωςθ τθσ δεφτερθσ υποςθμείωςθσ, κακϊσ είχε εκ 
παραδρομισ αποτυπωκεί λανκαςμζνα (λάκοσ μετάφραςθ από 
το αγγλικό κείμενο τθσ από 10.10.2019 C (2019) 7309 
απόφαςθσ τθσ Ε. Επιτροπισ). 

33 Διόρκωςθ τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων του ΓΛΚ ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ2 (τόςο ςτο ελλθνικό όςο και ςτο αγγλικό 
κείμενο) και νομοτεχνικι βελτίωςθ με τθν οποία θ φράςθ  
«από 10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθσ» αντικακίςταται με 
τθ φράςθ ««αρχικισ απόφαςθσ»». 



Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωςθ 
παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν 
 

 Χ       

Δίκαιθ μεταχείριςθ 
πολιτϊν 

          

Αυξθμζνθ αξιοπιςτία 
/ διαφάνεια κεςμϊν 

  Χ       

Βελτιωμζνθ 
διαχείριςθ κινδφνων 

  X       

Άλλο           

 
Σχολιαςμόσ / ποιοτικι αποτίμθςθ: 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ γίνεται προςαρμογι του ν. 4649/2019, ϊςτε να καταςτεί λειτουργικόσ και για 
τθ νζα 18μθνθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ «Θρακλισ», ςφμφωνα με τθν αρ. C(2021) 2545/09.04.2021 
απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ενϊ οι προτεινόμενεσ νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ και πρόςκετεσ 
δυνατότθτεσ ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ. 

 

21. 

Γνϊμεσ ι πορίςματα αρμόδιων υπθρεςιϊν και ανεξάρτθτων αρχϊν (ηλεκτρονική 

επιςφναψη).  

Ειδικι αιτιολογία ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ απόκλιςθσ μεταξφ τθσ γνωμοδότθςθσ 

και τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ. 

  

 
 

Ε.  Ζκκεςθ διαβοφλευςθσ  

 

22. 

Διαβοφλευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νομοπαραςκευαςτικισ διαδικαςίασ από τθν 

ζναρξθ κατάρτιςθσ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ μζχρι τθν υπογραφι από τουσ 

ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ 

 
 
      
 
 

Συνεργαςία με άλλα 

υπουργεία / υπθρεςίεσ  

 
 

 
 

     Χ 

 
 

Συνεργαςία με 

κοινωνικοφσ φορείσ / 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

Για τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ υπιρξε ςυνεργαςία 
ςε εκνικό επίπεδο με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, τθν 
Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν (ΕΕΤ) και τα πιςτωτικά 
ιδρφματα.  



 
 

Χ 

 
 
Διεκνισ διαβοφλευςθ 
 
 

 
Για τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ υπιρξε ςυνεργαςία 
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ Γενικι Διεφκυνςθ 
Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

τ.  Ζκκεςθ νομιμότθτασ  

 

24. Συναφείσ ςυνταγματικζσ διατάξεισ 

 
Άρκρα  28, 106 του Σ 

 

25. Ενωςιακό δίκαιο  

 
      
      

Ρρωτογενζσ ενωςιακό 
δίκαιο 
(ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Χάρτη Θεμελιωδϊν 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
 Κανονιςμόσ 

 

 
 
      

Οδθγία 

 

      
 

     X  
Απόφαςθ 

Θ από 9.4.2021 C (2021) 2545 και θ από 10.10.2019 C 
(2019) 7309 αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  

26. Συναφείσ διατάξεισ διεκνϊν ςυνκθκϊν ι ςυμφωνιϊν  

      
      

Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ 
των Δικαιωμάτων του 
Ανκρϊπου 

 

 
      

Διεκνείσ ςυμβάςεισ 

 

 

Η.  ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ Θ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ  

 



29. Τροποποίθςθ – αντικατάςταςθ – ςυμπλιρωςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ Υφιςτάμενεσ διατάξεισ 

Άρκρο 19 

Θ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Με τον παρόντα νόμο κακορίηονται οι 

προχποκζςεισ και οι όροι υπό τουσ οποίουσ 

δφναται να παρζχεται θ εγγφθςθ του ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, ςφμφωνα με τθν από 10.10.2019 C 

(2019) 7309 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

(εφεξισ «αρχικι απόφαςθ») και τθν από 

9.4.2021 C (2021) 2545 απόφαςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (εφεξισ «απόφαςθ 

παράταςθσ») οι οποίεσ αφοροφν ςτο πρόγραμμα 

παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, με ςκοπό τθ μείωςθ των μθ 

εξυπθρετοφμενων ανοιγμάτων τουσ, με τθν 

ονομαςία «ΘΑΚΛΘΣ».» 

 

Αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 1 

του ν.4649/2019 (Α’ 206), θ οποία είχε 

ωσ εξισ: 

 

 «1. Με τον παρόντα νόμο 

κακορίηονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ δφναται 

να παρζχεται θ εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, ςφμφωνα με τθν από 

10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία 

αφορά ςτο πρόγραμμα παροχισ 

εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, με ςκοπό τθ μείωςθ των 

μθ εξυπθρετοφμενων ανοιγμάτων 

τουσ, με τθν ονομαςία «ΘΑΚΛΘΣ».» 

Άρκρο 20 

Στο πρϊτο εδάφιο τθσ περ. 1 του άρκρου 2 του ν. 

4649/2019 (Α’ 206) προςτίκενται οι λζξεισ «ι από 

ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing)» 

και θ περ. 1 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

«1) Ωσ «τιτλοποίθςθ απαιτιςεων» νοείται θ 

μεταβίβαςθ απαιτιςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

απαιτιςεων ςε προςωρινι ι οριςτικι 

κακυςτζρθςθ ι ρφκμιςθ, από δάνεια ι πιςτϊςεισ 

ι από ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

(leasing) που ζχουν χορθγθκεί από πιςτωτικά 

ιδρφματα εξαιρουμζνων των «εγγυθμζνων 

απαιτιςεων», ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκδοςθ και 

διάκεςθ ομολογιϊν. Θ τιτλοποίθςθ απαιτιςεων 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 10 και 14 του ν. 3156/2003 (Αϋ 157), 

κακϊσ και με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.» 

 

Αντικακίςταται θ περ. 1 του άρκρου 2 

του ν.4649/2019 (Α’ 206), θ οποία είχε 

ωσ εξισ:  

 

«1) Ωσ «τιτλοποίθςθ απαιτιςεων» 

νοείται θ μεταβίβαςθ απαιτιςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων απαιτιςεων 

ςε προςωρινι ι οριςτικι κακυςτζρθςθ 

ι ρφκμιςθ, από δάνεια ι πιςτϊςεισ 

που ζχουν χορθγθκεί από πιςτωτικά 

ιδρφματα εξαιρουμζνων των 

«εγγυθμζνων απαιτιςεων», ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ζκδοςθ και διάκεςθ 

ομολογιϊν. Θ τιτλοποίθςθ απαιτιςεων 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 10 και 14 του ν. 

3156/2003 (Α` 157), κακϊσ και με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ.» 

 

 

 

Άρκρο 21  
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Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 

4649/2019 (Α’ 206) και το πρϊτο εδάφιο των περ. 

α) και β) αντικακίςτανται, προςτίκενται δφο 

εδάφια ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 και θ παρ. 4 του 

άρκρου 3 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«4. Στα ςυμβατικά ζγγραφα τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων περιλαμβάνεται, μεταξφ άλλων, 

όροσ, ςφμφωνα με τον οποίο θ εξόφλθςθ μζρουσ 

των απαιτιςεων τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 3 και το 

ςφνολο των απαιτιςεων τθσ περ. θϋ τθσ παρ. 3, 

αναβάλλεται υποχρεωτικά ςε περίπτωςθ κατά 

τθν οποία το ςφνολο των πραγματοποιθκειςϊν 

κακαρϊν ειςπράξεων από τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ υπολογιςμοφ αυτϊν, όπωσ ορίηεται ςτο 

επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο ελιφκθ υπόψθ 

από τον εξωτερικό οργανιςμό πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ (ΕΟΠΑ) για τθν πιςτολθπτικι 

αξιολόγθςθ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ, υπολείπεται του 

προχπολογιςκζντοσ ποςοφ κακαρϊν 

ειςπράξεων, με βάςθ το επιχειρθματικό αυτό 

ςχζδιο. 

Ειδικότερα: α) Εφόςον κατά τθν θμερομθνία 

καταβολισ τθσ αμοιβισ του διαχειριςτι, όπωσ 

αυτι προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ διαχείριςθσ, 

που ζχει υποβλθκεί ςτον εξωτερικό οργανιςμό 

πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ (ΕΟΠΑ), το ςφνολο 

των πραγματοποιθκειςϊν κακαρϊν ειςπράξεων 

από τθν θμερομθνία ζναρξθσ υπολογιςμοφ 

αυτϊν, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο επιχειρθματικό 

ςχζδιο, το οποίο οφείλει να εκτελζςει ο 

διαχειριςτισ ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ 

ςφμβαςθ διαχείριςθσ και ελιφκθ υπόψθ από 

τον ΕΟΠΑ για τθν πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

κατά το άρκρο 11 υπολείπεται κατά ποςοςτό 

είκοςι τοισ εκατό (20%), ι μεγαλφτερο, των 

προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν ειςπράξεων, όπωσ 

αυτζσ προςδιορίηονται ςτο προαναφερόμενο 

επιχειρθματικό ςχζδιο, αναβάλλεται θ καταβολι 

τουλάχιςτον του είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ 

αμοιβισ του διαχειριςτι. Θ καταβολι του ωσ άνω 

ποςοςτοφ υπολειπόμενου ποςοφ αμοιβισ 

πραγματοποιείται είτε κατά τθν θμερομθνία 

ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ του κεφαλαίου των 

Αντικακίςτανται το πρϊτο εδάφιο τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 3 του ν.4649/2019 

(Α’ 206), κακϊσ και το πρϊτο εδάφιο 

των περ. α) και β)  τθσ παρ. 4 και 

προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 

4, θ οποία είχε ωσ εξισ: 

 

«4. Στα ςυμβατικά ζγγραφα τθσ 

τιτλοποίθςθσ απαιτιςεων 

περιλαμβάνεται, μεταξφ άλλων, όροσ, 

ςφμφωνα με τον οποίο θ εξόφλθςθ 

μζρουσ των απαιτιςεων τθσ 

περίπτωςθσ β` τθσ παραγράφου 3 και 

το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ 

περίπτωςθσ θ` τθσ παραγράφου 3, 

αναβάλλεται υποχρεωτικά ςε 

περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςφνολο 

των πραγματοποιθκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων από τθν ζναρξθ τθσ 

διαχείριςθσ των τιτλοποιθκειςϊν 

απαιτιςεων υπολείπεται του 

προχπολογιςκζντοσ ποςοφ κακαρϊν 

ειςπράξεων, με βάςθ το 

επιχειρθματικό ςχζδιο του 

διαχειριςτι, το οποίο ελιφκθ υπόψθ 

κατά τθν πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ 

των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

 

 Ειδικότερα: α) Εφόςον κατά τθν 

θμερομθνία καταβολισ τθσ αμοιβισ 

του διαχειριςτι, όπωσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ 

διαχείριςθσ, το ςφνολο των 

πραγματοποιθκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων από τθν ζναρξθ τθσ 

διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου 

υπολείπεται κατά ποςοςτό είκοςι τοισ 

εκατό (20%), ι μεγαλφτερο, των 



ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

είτε κατά τθν θμερομθνία κατά τθν οποία 

αποκακίςταται ολοςχερϊσ θ ςχζςθ μεταξφ 

πραγματοποιθκειςϊν και προχπολογιςκειςϊν 

κακαρϊν ειςπράξεων. Εφόςον ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ του άρκρου 12, αναβάλλεται θ 

καταβολι τθσ αμοιβισ του διαχειριςτι κατά 

ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%). 

β) Εφόςον κατά τθν θμερομθνία καταβολισ 

τόκων των ομολογιϊν μεςαίασ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ, το ςφνολο των 

πραγματοποιθκειςϊν κακαρϊν ειςπράξεων από 

τθν θμερομθνία ζναρξθσ υπολογιςμοφ αυτϊν, 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο 

το οποίο ελιφκθ υπόψθ από τον ΕΟΠΑ για τθν 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ των ομολογιϊν 

υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ, 

υπολείπεται κατά είκοςι τοισ εκατό (20%) ι 

περιςςότερο των προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο 

προαναφερόμενο επιχειρθματικό ςχζδιο και τθ 

ςφμβαςθ διαχείριςθσ που ζχουν υποβλθκεί ςτον 

ΕΟΡΑ και ελιφκθςαν υπόψθ για τθν 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ του άρκρου 11, 

αναβάλλεται θ καταβολι τουλάχιςτον του είκοςι 

τοισ εκατό (20%) του τόκου. Θ αναβλθκείςα 

καταβολι εξοφλείται είτε κατά τθν θμερομθνία 

ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ του κεφαλαίου των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

είτε κατά τθν επόμενθ κακοριςμζνθ θμερομθνία 

καταβολισ τόκων των ομολογιϊν μεςαίασ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ και εφόςον ζχει 

αποκαταςτακεί ολοςχερϊσ θ ςχζςθ μεταξφ 

πραγματοποιθκειςϊν και προχπολογιςκειςϊν 

κακαρϊν ειςπράξεων. 

Συμβατικά δφναται να προβλζπονται ποςοςτά 

χαμθλότερθσ απόκλιςθσ από τα οριηόμενα ςτισ 

περ. αϋ και βϋ τθσ παροφςασ. Θ παροφςα 

παράγραφοσ εφαρμόηεται μετά τθν παρζλευςθ 

είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν, 

κατόπιν κοινοφ αιτιματοσ του αποκτϊντοσ και 

του διαχειριςτι απαιτιςεων και ειςιγθςθσ τθσ 

προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτο επιχειρθματικό 

ςχζδιο του διαχειριςτι και τθ 

ςφμβαςθ διαχείριςθσ που ζχουν 

υποβλθκεί ςτον εξωτερικό οργανιςμό 

πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ (ΕΟΠΑ) 

και ελιφκθςαν υπόψθ για τθν 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ του άρκρου 11 του 

παρόντοσ, αναβάλλεται θ καταβολι 

τουλάχιςτον του είκοςι τοισ εκατό 

(20%) τθσ αμοιβισ του διαχειριςτι. Θ 

καταβολι του ωσ άνω ποςοςτοφ 

υπολειπόμενου ποςοφ αμοιβισ 

πραγματοποιείται είτε κατά τθν 

θμερομθνία ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ 

του κεφαλαίου των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ είτε κατά 

τθν θμερομθνία κατά τθν οποία 

αποκακίςταται ολοςχερϊσ θ ςχζςθ 

μεταξφ πραγματοποιθκειςϊν και 

προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων. Εφόςον ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ του άρκρου 12, 

αναβάλλεται θ καταβολι τθσ αμοιβισ 

του διαχειριςτι κατά ποςοςτό τριάντα 

τοισ εκατό (30%). 

 

 β) Εφόςον κατά τθν θμερομθνία 

καταβολισ τόκων των ομολογιϊν 

μεςαίασ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ, 

το ςφνολο των πραγματοποιθκειςϊν 

κακαρϊν ειςπράξεων από τθν ζναρξθ 

τθσ διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου 

υπολείπεται κατά είκοςι τοισ εκατό 

(20%) ι περιςςότερο των 

προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων, όπωσ αυτζσ 



Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του 

άρκρου 17, δφναται να παρατείνεται το 

ανωτζρω διάςτθμα μζχρι ζξι (6) μινεσ, ςε 

περίπτωςθ που ζκτακτεσ καταςτάςεισ ενδζχεται 

να προκαλζςουν ςθμαντικοφσ 

κλυδωνιςμοφσ ςτθν εκνικι οικονομία ι ςτισ 

αγορζσ, κζτοντασ ςε κίνδυνο το αποτζλεςμα τθσ 

τιτλοποίθςθσ και τθ διατιρθςθ τθσ ροισ των 

πλθρωμϊν και εφόςον από τθν παράταςθ αυτι 

δεν επζρχεται υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ του άρκρου 11. Για 

τον ςκοπό αυτόν απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ 

του ΕΟΠΑ.» 

 

προςδιορίηονται ςτο επιχειρθματικό 

ςχζδιο του διαχειριςτι και τθ 

ςφμβαςθ διαχείριςθσ που ζχουν 

υποβλθκεί ςτον ΕΟΡΑ, και ελιφκθςαν 

υπόψθ για τθν πιςτολθπτικι 

αξιολόγθςθ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ του 

άρκρου 11, αναβάλλεται θ καταβολι 

τουλάχιςτον του είκοςι τοισ εκατό 

(20%) του τόκου. Θ αναβλθκείςα 

καταβολι εξοφλείται είτε κατά τθν 

θμερομθνία ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ 

του κεφαλαίου των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ είτε κατά 

τθν επόμενθ κακοριςμζνθ θμερομθνία 

καταβολισ τόκων των ομολογιϊν 

μεςαίασ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ, 

και εφόςον ζχει αποκαταςτακεί 

ολοςχερϊσ θ ςχζςθ μεταξφ 

πραγματοποιθκειςϊν και 

προχπολογιςκειςϊν κακαρϊν 

ειςπράξεων. 

 

 Συμβατικά δφναται να προβλζπονται 

ποςοςτά χαμθλότερθσ απόκλιςθσ από 

τα οριηόμενα ςτισ ανωτζρω α` και β` 

περιπτϊςεισ. Θ παροφςα παράγραφοσ 

εφαρμόηεται μετά τθν παρζλευςθ  

«είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν», από 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ.» 

Άρκρο 22 

Τροποποιοφνται το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 6 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) και θ παρ. 4, 

λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ απόφαςθσ παράταςθσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, και οι παρ. 3 και 4 

διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

«3. Το αίτθμα για τθν παροχι τθσ εγγφθςθσ του 

ελλθνικοφ Δθμοςίου υποβάλλεται αποκλειςτικά 

εντόσ χρονικισ περιόδου δεκαοκτϊ (18) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ εκάςτοτε 

ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

 Αντικακίςταται το πρϊτο εδάφιο τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 6 του ν.4649/2019 

(Α’ 206) και ςτθν παρ. 4 του ιδίου 

άρκρου θ φράςθ «από 10.10.2019 C 

(2019) 7309 απόφαςθσ» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ ««αρχικισ 

απόφαςθσ» και τθσ «απόφαςθσ 

παράταςθσ»», τα οποία είχαν  ωσ εξισ: 

 

«3. Το αίτθμα για τθν παροχι τθσ 



επί του προγράμματοσ παροχισ εγγυιςεων του 

παρόντοσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, που εκδίδεται κατόπιν ςχετικισ 

απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μπορεί να 

παρατείνεται θ περίοδοσ παροχισ εγγφθςθσ, 

κακϊσ επίςθσ να τροποποιοφνται για το μζλλον οι 

όροι παροχισ αυτισ. 

4. Θ εγγφθςθ του ελλθνικοφ Δθμοςίου είναι ρθτι, 

ανζκκλθτθ, ανεπιφφλακτθ και ςε πρϊτθ ηιτθςθ, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 213, 214 και 215 παρ. 1 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 575/2013, ωσ εάν το 

ελλθνικό Δθμόςιο ιταν πρωτοφειλζτθσ, διζπεται 

από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και 

ερμθνεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

«αρχικισ απόφαςθσ» και τθσ «απόφαςθσ 

παράταςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κακϊσ 

και του πρωτογενοφσ, παραγϊγου και 

επικουρικοφ ενωςιακοφ δικαίου περί κρατικϊν 

ενιςχφςεων.» 

 

εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

υποβάλλεται αποκλειςτικά εντόσ 

χρονικισ περιόδου δεκαοκτϊ (18) 

μθνϊν από τθν 10θ.10.2019, 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

απόφαςθσ C (2019) 7309 Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, επί του προγράμματοσ 

παροχισ εγγυιςεων του παρόντοσ 

νόμου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, που εκδίδεται κατόπιν 

ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, μπορεί να παρατείνεται θ 

περίοδοσ παροχισ εγγφθςθσ, κακϊσ 

επίςθσ να τροποποιοφνται για το 

μζλλον οι όροι παροχισ αυτισ. 

 

4. Θ εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

είναι ρθτι, ανζκκλθτθ, ανεπιφφλακτθ 

και ςε πρϊτθ ηιτθςθ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 213, 214 και 215 

παράγραφοσ 1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

575/2013, ωσ εάν το Ελλθνικό Δθμόςιο 

ιταν πρωτοφειλζτθσ, διζπεται από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και 

ερμθνεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ από 10.10.2019 C (2019) 7309 

απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

κακϊσ και του πρωτογενοφσ, 

παραγϊγου και επικουρικοφ 

ενωςιακοφ δικαίου περί κρατικϊν 

ενιςχφςεων.» 

Άρκρο 23 

Θ παρ. 2 του άρκρου 7 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) 

τροποποιείται για τθν επικαιροποίθςθ του 

τρόπου αναφοράσ ςτθν αρχικι απόφαςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και το άρκρο 7 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 7 

Κακοριςμόσ και καταβολι προμικειασ 

αςφαλείασ 

1. Επιβάλλεται υπζρ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ 

Θ φράςθ  «από 10.10.2019 C (2019) 

7309 απόφαςθσ» αντικακίςταται με τθ 

φράςθ ««αρχικισ απόφαςθσ»» ςτθν 

παρ. 2 του άρκρου 7 του ν.4649/2019 

(Α’ 206), θ οποία είχε ωσ εξισ: 

 

«2. Το φψοσ τθσ προμικειασ 

κακορίηεται με τθν πράξθ παροχισ τθσ 

εγγφθςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 



εγγυθτι, προμικεια αςφαλείασ. Θ προμικεια 

αςφαλείασ καταβάλλεται από τθν θμερομθνία 

παροχισ τθσ εγγφθςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, υπολογιηόμενθ επί του εκάςτοτε 

ανεξόφλθτου εγγυθμζνου υπολοίπου ομολογιϊν 

υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ. Θ 

προμικεια αςφαλείασ υπολογίηεται και 

καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε εκτοκιςτικισ 

περιόδου. 

2. Το φψοσ τθσ προμικειασ κακορίηεται με τθν 

πράξθ παροχισ τθσ εγγφθςθσ ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα Βϋ του παρόντοσ νόμου και ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν Ενότθτα 3.2 τθσ «αρχικισ 

απόφαςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.» 

 

Βϋ του παρόντοσ νόμου και ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν Ενότθτα 3.2 τθσ 

από 10.10.2019 C (2019) 7309 

απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ.» 

Άρκρο 24 

1. Στθν παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 4649/2019 (Α’ 

206) προςτίκεται θ λζξθ «εργάςιμων» ςτθν 

προκεςμία υποβολισ αιτιματοσ και θ παρ. 2 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«2. Το αίτθμα παροχισ εγγφθςθσ υποβάλλεται 

ςτθ Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν, θ οποία εντόσ 

πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν διενεργεί ζλεγχο 

πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τισ επόμενεσ 

παραγράφουσ και το διαβιβάηει αμελλθτί ςτθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του 

άρκρου 17. 

2. Θ περ. αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 9 του ν. 

4649/2019 αντικακίςταται λαμβανομζνθσ υπόψθ 

τθσ απόφαςθσ παράταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ και θ παρ. 4 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«4. Το υποβαλλόμενο αίτθμα γίνεται αποδεκτό 

εφόςον: 

α) Υποβλθκεί εντόσ χρονικισ περιόδου δεκαοκτϊ 

(18) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

τθσ «απόφαςθσ παράταςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. 

β) Ζχει ςυμπλθρωκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

του Ραραρτιματοσ Αϋ του παρόντοσ νόμου. 

γ) Συνοδεφεται από το ςφνολο των εγγράφων τθσ 

παραγράφου 3 προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο 

από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του 

μεταβιβάηοντοσ και του αποκτϊντοσ, οι οποίοι 

βεβαιϊνουν τθν πλθρότθτα και ακρίβεια των 

Στθν παρ. 2 του άρκρου 9 του 

ν.4649/2019 (Α’ 206), προςτίκεται θ 

λζξθ «εργάςιμων» πριν  τθ λζξθ 

«θμερϊν» και αντικακίςταται θ περ. αϋ 

τθσ παρ. 4, οι οποίεσ είχαν ωσ εξισ: 

 

«2. Το αίτθμα παροχισ εγγφθςθσ 

υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ 

Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν, θ οποία 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν διενεργεί 

ζλεγχο πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τισ 

επόμενεσ παραγράφουσ, και το 

διαβιβάηει αμελλθτί ςτθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του 

άρκρου 17. 

 

4. Το υποβαλλόμενο αίτθμα γίνεται 

αποδεκτό εφόςον: 

α) Υποβλθκεί ζωσ τισ 10.4.2021. 

β) Ζχει ςυμπλθρωκεί ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Αϋ του 

παρόντοσ νόμου. 

γ) Συνοδεφεται από το ςφνολο των 

εγγράφων τθσ παραγράφου 3 

προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο από 

τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του 



υποβαλλομζνων ςυνοδευτικϊν εγγράφων.» 

 

μεταβιβάηοντοσ και του αποκτϊντοσ, 

οι οποίοι βεβαιϊνουν τθν πλθρότθτα 

και ακρίβεια των υποβαλλομζνων 

ςυνοδευτικϊν εγγράφων.» 

Άρκρο 25  

Στο τζλοσ του άρκρου 10 του ν. 4649/2019 (Α’ 

206) προςτίκεται παρ. 4 ωσ εξισ: 

«4. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ δφναται να κακορίηονται και να 

εξειδικεφονται τα ςτοιχεία, ο τρόποσ, το είδοσ 

τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ 

για τουσ ςκοποφσ του Παραρτιματοσ Δϋ.» 

 

 

Ρροςτίκεται παρ. 4 ςτο τζλοσ του 

άρκρου 10 του ν. 4649/2019 (Α’ 206), 

το οποίο είχε ωσ εξισ: 

«1. Θ παραςχεκείςα εγγφθςθ τίκεται 

ςε ιςχφ, εφόςον πλθροφνται 

ςωρευτικϊσ οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

α) ζχει προθγθκεί θ μεταβίβαςθ μζςω 

πϊλθςθσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ, ζναντι 

κετικισ αξίασ (positive value), 

τουλάχιςτον του πενιντα τοισ εκατό 

πλζον μίασ (50% +1) των εκδοκειςϊν 

ομολογιϊν χαμθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ, 

β) ζχει προθγθκεί θ μεταβίβαςθ μζςω 

πϊλθςθσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ ςε 

κετικι τιμι (positive price) ικανοφ 

αρικμοφ ομολογιϊν χαμθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ, κακϊσ 

και, εφόςον ζχουν εκδοκεί, ικανοφ 

αρικμοφ ομολογιϊν ενδιάμεςθσ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ για τθ 

λογιςτικι αποαναγνϊριςθ 

(derecognition) των τιτλοποιθμζνων 

απαιτιςεων ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του μεταβιβάηοντοσ και 

του ομίλου του, ςε ενοποιθμζνθ βάςθ, 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κατά τον 

χρόνο τθσ τιτλοποίθςθσ απαιτιςεων 

Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, 

γ) οι ομολογίεσ υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ζχουν λάβει τθν 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ βακμίδα 

αξιολόγθςθσ από ΕΟΡΑ, ςφμφωνα με 

τo άρκρο 11 και 



δ) θ διαχείριςθ των τιτλοποιθκειςϊν 

απαιτιςεων τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων ζχει ανατεκεί ςε 

διαχειριςτι, ο οποίοσ δεν ελζγχεται 

από τον μεταβιβάηοντα (ανεξάρτθτοσ 

διαχειριςτισ). 

2. Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ πλιρωςθσ 

των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 1 

υποβάλλεται διλωςθ του νομίμου 

εκπροςϊπου του μεταβιβάηοντοσ, που 

υπζχει κζςθ υπευκφνου δθλϊςεωσ, 

ςυνοδευόμενθ από: 

α) γνωμοδότθςθ νομικοφ ςυμβοφλου 

του μεταβιβάηοντοσ, ότι επιλκε 

νομότυπα θ μεταβίβαςθ των 

ομολογιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ 

παραγράφου 1, 

β) βεβαίωςθ ορκωτοφ ελεγκτι ότι 

επιλκε θ λογιςτικι αποαναγνϊριςθ 

ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 1, 

γ) βεβαίωςθ του ΕΟΡΑ ότι οι 

ομολογίεσ υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ζχουν λάβει κατ’ 

ελάχιςτον τθν απαιτοφμενθ βακμίδα 

αξιολόγθςθσ που προβλζπει θ 

παράγραφοσ 1 του άρκρου 11, 

δ) βεβαίωςθ ορκωτοφ ελεγκτι ότι θ 

διαχείριςθ των τιτλοποιθκειςϊν 

απαιτιςεων τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων ζχει ανατεκεί ςε 

διαχειριςτι, ο οποίοσ δεν ελζγχεται 

από τον μεταβιβάηοντα κατά το 

Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 10 

(ανεξάρτθτοσ διαχειριςτισ), 

ε) πίνακα απεικόνιςθσ των 

προχπολογιςκειςϊν χρθματοροϊν τθσ 

τιτλοποίθςθσ ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα Δϋ του παρόντοσ και 



ςτ) αντίγραφα των οριςτικϊν 

υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων, ςχζδια 

των οποίων προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ εϋ, ςτϋ, ιϋ τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 9. 

3. Για τθ κζςθ τθσ παραςχεκείςασ 

εγγφθςθσ ςε ιςχφ, θ ανωτζρω διλωςθ 

με τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 

υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του 

άρκρου 17.» 

Άρκρο 26 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του ν. 

4649/2019 (Α’ 206) αντικακίςταται και θ παρ. 1 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«1. Ο διαχειριςτισ μπορεί να αντικακίςταται ςε 

περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ του 

ελλθνικοφ Δθμοςίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

για δφο διαδοχικζσ περιόδουσ εκτοκιςμοφ οι 

ςυνολικζσ πραγματοποιθκείςεσ κακαρζσ 

ειςπράξεισ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

υπολογιςμοφ αυτϊν, όπωσ ορίηεται ςτο 

επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο ελιφκθ υπόψθ 

από τον ΕΟΠΑ για τθν πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ 

των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ, υπολείπονται, κατά ποςοςτό 

τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%), του 

ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ ποςοφ κακαρϊν 

ειςπράξεων των αντίςτοιχων περιόδων, με βάςθ 

το προαναφερόμενο επιχειρθματικό ςχζδιο. Ο 

διαχειριςτισ μπορεί να αντικακίςταται κατά τουσ 

όρουσ του προθγοφμενου εδαφίου, εφόςον θ 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ι θ υςτζρθςθ των 

κακαρϊν ειςπράξεων οφείλεται ςε δικό του 

πταίςμα.» 

 

Αντικακίςταται το πρϊτο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 12 του ν.4649/2019 

(Α’ 206), το οποίο είχε ωσ εξισ: 

 

«1. Ο διαχειριςτισ μπορεί να 

αντικακίςταται ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι για δφο διαδοχικζσ 

περιόδουσ εκτοκιςμοφ οι ςυνολικζσ 

κακαρζσ ειςπράξεισ από τθ 

διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου των 

τιτλοποιθμζνων απαιτιςεων 

υπολείπονται, κατά ποςοςτό 

τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%), 

του ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ 

ποςοφ κακαρϊν ειςπράξεων των 

αντίςτοιχων περιόδων, ςφμφωνα με 

το επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο 

ελιφκθ υπόψθ από τον ΕΟΠΑ για τθν 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ.» 

Άρκρο 27 

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 

του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται 

προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ θ απόφαςθ 

παράταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και θ παρ. 

3 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«3. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραλαβι 

Αντικακίςταται θ φράςθ «από 

10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθσ» 

με τθ φράςθ ««αρχικισ απόφαςθσ» 

και τθσ «απόφαςθσ παράταςθσ»» ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 13 του ν.4649/2019 (Α’ 206), θ 



του αιτιματοσ κατάπτωςθσ από τον εγγυθτι, το 

Ελλθνικό Δθμόςιο καταβάλει τα οφειλόμενα 

ςτουσ ομολογιοφχουσ υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ποςά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ που διαλαμβάνονται ςτα 

ςυμβατικά ζγγραφα τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων. Το Ελλθνικό Δθμόςιο υποκακίςταται 

ςε όλα τα δικαιϊματα των ομολογιοφχων υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ και ζχει το δικαίωμα 

να ειςπράξει τα καταβλθκζντα ςτουσ 

ομολογιοφχουσ ποςά, μαηί με τουσ νόμιμουσ 

τόκουσ και ζξοδα είςπραξθσ από τον αποκτϊντα, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, ςε 

εφαρμογι τθσ «αρχικισ απόφαςθσ» και τθσ 

«απόφαςθσ παράταςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ.» 

 

οποία είχε ωσ εξισ: 

 

«3. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

παραλαβι του αιτιματοσ κατάπτωςθσ 

από τον εγγυθτι, το Ελλθνικό Δθμόςιο 

καταβάλει τα οφειλόμενα ςτουσ 

ομολογιοφχουσ υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ποςά, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ που 

διαλαμβάνονται ςτα ςυμβατικά 

ζγγραφα τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων. Το Ελλθνικό Δθμόςιο 

υποκακίςταται ςε όλα τα δικαιϊματα 

των ομολογιοφχων υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ και ζχει 

το δικαίωμα να ειςπράξει τα 

καταβλθκζντα ςτουσ ομολογιοφχουσ 

ποςά, μαηί με τουσ νόμιμουσ τόκουσ 

και ζξοδα είςπραξθσ από τον 

αποκτϊντα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

του παρόντοσ, ςε εφαρμογι τθσ από 

10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.» 

Άρκρο 28 

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 14 

του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται ωσ προσ 

το αντικείμενο τθσ εξουςιοδότθςθσ και θ παρ. 3 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«3. Για τουσ ςκοποφσ παρακολοφκθςθσ των 

χρθματοροϊν των τιτλοποιθκειςϊν απαιτιςεων, 

ο διαχειριςτισ αποςτζλλει ςε μθνιαία βάςθ και 

ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων 

θμερϊν μετά τθ λιξθ κάκε περιόδου προσ τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 

αναφορά, θ οποία διαβιβάηεται εν ςυνεχεία προσ 

τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων. Με 

κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και 

του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ δφναται 

να κακορίηονται και να εξειδικεφονται τα 

ςτοιχεία, ο τρόποσ, θ ςυχνότθτα, οι θμερομθνίεσ 

υποβολισ τθσ αναφοράσ, το είδοσ τθσ 

Διαγράφεται θ φράςθ «ι του 

Ραραρτιματοσ Δ’ του παρόντοσ 

νόμου» ςτο τζλοσ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 14 του ν.4649/2019 (Α’ 206), θ 

οποία είχε ωσ εξισ: 

 

«3. Για τουσ ςκοποφσ παρακολοφκθςθσ 

των χρθματοροϊν των 

τιτλοποιθκειςϊν απαιτιςεων, ο 

διαχειριςτισ αποςτζλλει ςε μθνιαία 

βάςθ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ 

δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν μετά τθ 

λιξθ κάκε περιόδου προσ τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 

αναφορά, θ οποία διαβιβάηεται εν 

ςυνεχεία προσ τθν Επιτροπι 



απαιτοφμενθσ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ 

για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ.» 

 

Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων. Με 

κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ δφναται να 

κακορίηονται και να εξειδικεφονται τα 

ςτοιχεία, ο τρόποσ, θ ςυχνότθτα, οι 

θμερομθνίεσ υποβολισ τθσ αναφοράσ, 

το είδοσ τθσ απαιτοφμενθσ 

πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ 

απαραίτθτεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ ι του Παραρτιματοσ Δϋ του 

παρόντοσ νόμου.» 

Άρκρο 29 

Θ παρ. 1 του άρκρου 15 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) 

τροποποιείται, προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ θ 

απόφαςθ παράταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

και το άρκρο 15 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«1. Θ παραςχεκείςα εγγφθςθ του ελλθνικοφ 

Δθμοςίου παφει να ιςχφει όταν οι όροι και οι 

προχποκζςεισ τιτλοποίθςθσ απαιτιςεων 

τροποποιθκοφν κατά τρόπο που ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ι 

με τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 1 αποφάςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

2. Οι ομολογιοφχοι υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ μποροφν, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ των εγγράφων τθσ τιτλοποίθςθσ 

απαιτιςεων, να ηθτιςουν ανά πάςα ςτιγμι τθ 

διακοπι τθσ εγγφθςθσ. Αν, ομολογιοφχοσ υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ, είναι ο 

μεταβιβάηων, για τθν πρόωρθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ 

απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 

εποπτικισ αρχισ.» 

 

Αντικακίςταται θ φράςθ «τθν από 

10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθ» 

με τθ φράςθ «τισ αναφερόμενεσ ςτο 

άρκρο 1 αποφάςεισ» ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 15 του ν.4649/2019 (Α’ 206), θ 

οποία είχε ωσ εξισ: 

 

«1. Θ παραςχεκείςα εγγφθςθ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου παφει να ιςχφει 

όταν οι όροι και οι προχποκζςεισ 

τιτλοποίθςθσ απαιτιςεων 

τροποποιθκοφν κατά τρόπο που 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ νόμου ι με τθν από 

10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.» 

 

Άρκρο 30 

Οι περ. ε’ και ςτ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 του ν. 

4649/2019 (Α’ 206) τροποποιοφνται με τθν 

προςκικθ τθσ λζξθσ «εργάςιμων» ςτθν 

προκεςμία παροχισ ι μθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 

Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων για 

λογαριαςμό του ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ παρ. 1 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

Ρροςτίκεται θ λζξθ «εργάςιμων» πριν 

τθ λζξθ «θμερϊν»  ςτισ περ. ε’ και ςτ’ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 17  του 

ν.4649/2019 (Α’ 206), οι οποίεσ είχαν 

ωσ εξισ:  

 

«ε) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τθν 



«1. Συνιςτάται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε τιτλοποιιςεισ 

απαιτιςεων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων του παρόντοσ 

νόμου, θ οποία ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) εξετάηει κάκε αίτθμα παροχισ τθσ εγγφθςθσ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το οποίο τθσ 

διαβιβάηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 9, για να διαπιςτϊςει 

εάν πλθροφνται οι προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ 

παροχισ εγγφθςθσ, 

β) μελετά και επεξεργάηεται τα περιοδικϊσ και 

εκτάκτωσ υποβαλλόμενα οικονομικά ςτοιχεία του 

διαχειριςτι, του αποκτϊντοσ και τυχόν λοιπϊν 

φορζων τθσ δομισ τθσ τιτλοποίθςθσ απαιτιςεων, 

και, εν γζνει, κάκε ςτοιχείο για το οποίο το 

Ελλθνικό Δθμόςιο λαμβάνει γνϊςθ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 14, με ςτόχο να 

διαπιςτϊςει τθν ενδεχόμενθ κακυςτζρθςθ των εν 

γζνει προβλεπόμενων καταβολϊν ι τθν 

ενδεχόμενθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ 

ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ενθμερϊνει ςχετικά 

τον Υπουργό Οικονομικϊν, 

γ) μελετά ειδικά προβλιματα που ανακφπτουν 

και ςυνδζονται με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου του παρόντοσ νόμου και προτείνει 

μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, 

δ) ςτακμίηει το μζγεκοσ του αναλαμβανόμενου 

από το Ελλθνικό Δθμόςιο κινδφνου, από τθν 

παροχι τθσ εγγφθςθσ του παρόντοσ νόμου και 

τθν επίδραςι του ςτθ διαμόρφωςθ του δθμοςίου 

χρζουσ και ειςθγείται ςχετικϊσ, 

ε) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τθν Επιτροπι του 

άρκρου 97 του ν. 4549/2018 (Αϋ 105) για τθν 

παροχι ι μθ τθσ ςχετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 

τελευταίασ για τθν παροχι τθσ εγγφθςθσ, εντόσ 

δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

παραλαβι του ςχετικοφ αιτιματοσ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 και τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 9 του παρόντοσ, 

ςτ) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τθν Επιτροπι του 

άρκρου 97 του ν. 4549/2018 για τθν παροχι ι μθ 

τθσ ςχετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ τελευταίασ, 

για τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, εντόσ δφο (2) 

Επιτροπι του άρκρου 97 του ν. 

4549/2018 (Αϋ 105) για τθν παροχι ι 

μθ τθσ ςχετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 

τελευταίασ για τθν παροχι τθσ 

εγγφθςθσ, εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν παραλαβι του 

ςχετικοφ αιτιματοσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 6 και τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 9 του 

παρόντοσ, 

ςτ) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τθν 

Επιτροπι του άρκρου 97 του ν. 

4549/2018 για τθν παροχι ι μθ τθσ 

ςχετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 

τελευταίασ, για τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ 

εγγφθςθσ, εντόσ δφο (2) θμερϊν από 

τθν παραλαβι τθσ διλωςθσ του 

άρκρου 10 του παρόντοσ,» 



εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ 

διλωςθσ του άρκρου 10 του παρόντοσ, 

η) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τον Υπουργό 

Οικονομικϊν επί κεμάτων που άπτονται τθσ 

εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου ςυναφϊσ προσ 

τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.» 

 

Άρκρο 31 

Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ του ν. 4649/2019 (Α’ 206), θ 

φράςθ «Ρανεπιςτθμίου 37, 101 65» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ «Χαριλάου Τρικοφπθ 

6 - 10, 106 79» και το ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

«ΡΑΑΤΘΜΑ Α: Υπόδειγμα αιτιματοσ παροχισ 

εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου υπζρ του 

Αποκτϊντοσ προσ τουσ κατόχουσ ομολογιϊν 

υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ των 

τιτλοποιιςεων του παρόντοσ νόμου 

 

Επωνυμία Μεταβιβάηοντοσ 

*…] 

Επωνυμία Αποκτϊντοσ  

[..] 

Ρροσ  

Υπουργείο Οικονομικϊν  

Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ 

Υπόψθ Διευκυντι  

Νίκθσ 5-7 , 101 80 Ακινα 

 

Κοιν:  

 

Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και 

Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

  

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ 

Κεφαλαίων  

Υπόψθ Διευκυντι 

Χαριλάου Τρικοφπθ 6-10, 106 79  

      

 Ακινα, ……. 

Κζμα: Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 

παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικϊν 

Αντικακίςταται θ φράςθ 

«Ρανεπιςτθμίου 37, 101 65» με τθ 

φράςθ «Χαριλάου Τρικοφπθ 6 - 10, 

106 79» ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α του 

ν.4649/2019 (Α’ 206), το οποίο είχε ωσ 

εξισ: 

 

«ΡΑΑΤΘΜΑ Α: Υπόδειγμα αιτιματοσ 

παροχισ εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου υπζρ του Αποκτϊντοσ προσ του 

κατόχουσ ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ των τιτλοποιιςεων του 

παρόντοσ νόμου 

 

Επωνυμία Μεταβιβάηοντοσ 

*…+ 

Επωνυμία Αποκτϊντοσ  

[..] 

Ρροσ  

Υπουργείο Οικονομικϊν  

Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ 

Υπόψθ Διευκυντι  

Νίκθσ 5-7 , 101 80 Ακινα 

 

Κοιν:  

 

Γενικι Διεφκυνςθ Κθςαυροφυλακίου και 

Ρροχπολογιςμοφ  

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και 

Κίνθςθσ Κεφαλαίων  

Υπόψθ Διευκυντι 

Πανεπιςτθμίου 37, 101 65  Ακινα 

    

    

 Ακινα, ……. 



ιδρυμάτων με τθν επωνυμία «Θρακλισ» 

 

Σε ςυνζχεια τθσ από *ΘΘ/Μ/ΕΤΟΣ+ απόφαςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ *……+ 

(Μεταβιβάηων) για τθν τιτλοποίθςθ απαιτιςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3156/2003 μζςω 

τθσ Εταιρείασ Ειδικοφ Σκοποφ με τθν επωνυμία 

*……+ (Αποκτϊν) που δφναται να λάβουν τθν 

εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν.*…… /2019+ (νόμοσ για το 

πρόγραμμα ΘΑΚΛΘΣ) ςασ υποβάλλουμε ςχετικό 

αίτθμα ςυμμετοχισ.  

Το αίτθμα αφορά ςτθν παροχι εγγφθςθσ για 

ομολογίεσ υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

ςυνολικισ αξίασ € *……+ (ςυμπλθρϊνεται 

αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ).  

Αποςτζλλουμε ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτθςθ με τα 

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά του άρκρου 9 του ν… 

*.…/2019+ (νόμοσ για το πρόγραμμα «ΘΑΚΛΘΣ»), 

τθν ακρίβεια και πλθρότθτα των οποίων 

βεβαιϊνουμε.  

Ο Μεταβιβάηων     

 ο Αποκτϊν (όπου απαιτείται)  

(όνομα και υπογραφι νομίμων εκπροςϊπων ) 

1. 
Στοιχεία Μεταβιβάηοντοσ ι/και Αποκτϊντοσ 

(άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ αϋ) 
 

2. 
(Ρρo-) αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ βϋ) 
 

3. 
α) Ενθμερωτικό Δελτίο (όπου απαιτείται), (άρκρο 9 παρ. 2 περίπτωςθ γϋ), ι 

β) Ρλθροφοριακό Φυλλάδιο (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ γϋ) 

 

 

4. 
α) ISIN (όπου απαιτείται), (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ δϋ), ι 

β) Στοιχεία ταυτοποίθςθσ τίτλου (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ δϋ) 

 

 

5. 
Σχζδιο όρων ζκδοςθσ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

(άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ εϋ) 
 

6. 

Σχζδιο ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ από τον μεταβιβάηοντα ςτον αποκτϊντα των 

απαιτιςεων που 

πρόκειται να τιτλοποιθκοφν (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ ςτϋ) 

 

Κζμα: Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 

παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με τθν επωνυμία 

«Θρακλισ» 

 

Σε ςυνζχεια τθσ από  *ΘΘ/Μ/ΕΤΟΣ+ 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

τθσ Τράπεηασ *……+ (Μεταβιβάηων)  για τθν 

τιτλοποίθςθ απαιτιςεων  ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 3156/2003 μζςω τθσ 

Εταιρείασ Ειδικοφ Σκοποφ με τθν επωνυμία 

*……+ (Αποκτϊν) που δφναται να λάβουν 

τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.*…… 

/2019+ (νόμοσ για το πρόγραμμα 

ΘΑΚΛΘΣ)  ςασ υποβάλλουμε ςχετικό 

αίτθμα ςυμμετοχισ.  

Το αίτθμα αφορά ςτθν παροχι εγγφθςθσ 

για ομολογίεσ υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ςυνολικισ αξίασ € *……+  

(ςυμπλθρϊνεται αρικμθτικϊσ και 

ολογράφωσ).  

Αποςτζλλουμε ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτθςθ 

με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 9 του ν… *.…/2019+ (νόμοσ για το 

πρόγραμμα «ΘΑΚΛΘΣ»), τθν ακρίβεια και 

πλθρότθτα των οποίων βεβαιϊνουμε.  

Ο Μεταβιβάηων    

  ο Αποκτϊν (όπου 

απαιτείται) (όνομα και υπογραφι νομίμων 

εκπροςϊπων )» 

 

 



  

Συνθμμζνα: * ... + (αρικμόσ εγγράφων) 

 

7. 

Σφμβαςθ ανάκεςθσ του μεταβιβάηοντοσ προσ ΕΟΡΑ του ζργου τθσ 

πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ (άρκρο 9 

παρ. 3 

περίπτωςθ ηϋ) 

 

8. 

Υπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ εγγφθςθσ για τθ ςυνολικι ονομαςτικι αξία 

των ομολογιϊν 

υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ θϋ) 

 

9. 

Επιςτολι δζςμευςθσ υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του 

μεταβιβάηοντοσ και του 

αποκτϊντοσ (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ κϋ) 

 

10. 

Σχζδιο ςφμβαςθσ ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ των τιτλοποιοφμενων 

απαιτιςεων 

(άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ ιϋ)  

 

11. 

Γνϊμθ ορκωτοφ ελεγκτι για τθν πλιρωςθ ι μθ των προχποκζςεων 

λογιςτικισ 

αποαναγνϊριςθσ των τιτλοποιοφμενων απαιτιςεων (άρκρο 9 παρ. 3 

περίπτωςθ ιαϋ) 

 

 

12. 

Διλωςθ του αποκτϊντοσ περί αποδοχισ των όρων τθσ εγγφθςθσ του 

ν..../2019 

(Ρρόγραμμα Θρακλισ) (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ ιβϋ) 

 

Άρκρο 32 

Στθν παρ. 3 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Βϋ του ν. 

4649/2019 (Α’ 206), θ υποςθμ. 2 και οι περ. β’ και 

ε’ αντικακίςτανται και θ παρ. 3 διαμορφϊνεται 

ωσ εξισ: 

 

«(3) Θ Ρρομικεια προ Ρροςαρμογισ, 

διαμορφϊνεται περαιτζρω από ζναν 

«Ρροςαρμοςμζνο Αναλογικό Συντελεςτι 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων». Αυτόσ ο ςυντελεςτισ 

λαμβάνει υπόψθ τθ διαφορά τθσ αξιολόγθςθσ 

των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ και του μζςου όρου 

αξιολογιςεων του Δείκτθ Αναφοράσ14 . Αυτόσ ο 

Ρροςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ Συντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων προκφπτει ωσ 

ακολοφκωσ: 

 (α) Για τον αρχικό Αναλογικό 

Συντελεςτι Επιτοκιακϊν 

Αντικακίςτανται θ δεφτερθ 

υποςθμείωςθ ςτθν παρ. 3 του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Βϋ του ν.4649/2019 

(Α’ 206) και οι περ. β’ και  ε’ τθσ παρ. 3, 

οι οποίεσ είχαν ωσ εξισ: 

 

 

 

«(3) Θ Ρρομικεια προ Ρροςαρμογισ, 

διαμορφϊνεται περαιτζρω από ζναν 

«Ρροςαρμοςμζνο Αναλογικό Συντελεςτι 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων».  Αυτόσ ο 

ςυντελεςτισ λαμβάνει υπόψθ τθ διαφορά 

τθσ αξιολόγθςθσ των ομολογιϊν υψθλισ 

εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ και του 

μζςου όρου αξιολογιςεων του Δείκτθ 

Αναφοράσ². Αυτόσ ο Ρροςαρμοςμζνοσ 

                                                 
2 
Η ηιμή ηων ζςμβάζεων ανηιζηάθμιζηρ πιζηωηικού κινδύνος (CDS) ηηρ Ελληνικήρ 

Δημοκπαηίαρ αναθέπεηαι ζηην πιζηοληπηική αξιολόγηζη ηηρ σώπαρ πος ηον Σεπηέμβπιο 

ηος 2019 ήηαν B1, BB-, B+, BB(low), ενώ ηον Μάπηιο ηος 2021 ήηαν Ba3, BB-, BB, 

BB(low) για Moody’s/S&P/Fitch/DBRS, ανηίζηοισα. 



Ρερικωρίων, λαμβάνεται υπόψθ 

ο μζςοσ όροσ τθσ αναλογίασ τθσ 

ελάχιςτθσ αποδεκτισ απόδοςθσ 

(«ΕΑΑ») δφο αντιπροςωπευτικϊν 

δεικτϊν15 του Bloomberg, όπου ο 

ζνασ ςυμπεριλαμβάνει εταιρείεσ 

με αξιολόγθςθ ςτο εφροσ ΒΒ και ο 

άλλοσ εταιρείεσ με αξιολόγθςθ 

ςτο εφροσ Β, μείον το 5-ετζσ 

ςυμβόλαιο ανταλλαγισ επιτοκίων 

ςε Ευρϊ («Swap Rate”) (5-year 

Euro swap rate) αντιςτοίχωσ, και 

ο υπολογιςμόσ του ζχει ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Αναλογικόσ Συντελεςτήσ Επιτοκιακϊν 

Περιθωρίωνt = 

 

 (β) Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

μεταβλθτότθτασ αυτισ τθσ 

αναλογίασ και προκειμζνου να 

διαςφαλιςκεί θ ςτακερότθτα και 

ςυγκριςιμότθτα, ο αρχικόσ 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων 

ορίςτθκε ςτο 50%16 κακόλθ τθ 

διάρκεια του Ρρογράμματοσ, 

ςφμφωνα με τθν «αρχικι 

απόφαςθ» τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. Για τθ νζα 18μθνθ 

διάρκεια του Προγράμματοσ, 

ςφμφωνα με τθν «απόφαςθ 

παράταςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, ο Αναλογικόσ 

Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Περικωρίων επικαιροποιικθκε 

ςτο 56,9%17 (επικαιροποιθμζνοσ 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Ρερικωρίων προκφπτει ωσ ακολοφκωσ: 

 

² Αυτι θ παραδοχι ςυνεπάγεται ετιςιο ρυκμό 

αποπλθρωμισ 1/10 

 

 

(β) Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

μεταβλθτότθτασ αυτισ τθσ αναλογίασ και 

προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 

ςτακερότθτα και ςυγκριςιμότθτα, ο 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Ρερικωρίων ορίηεται ςτο 50%⁴  κακόλθ τθ 

διάρκεια του Ρρογράμματοσ, 

 

⁴ Ο υπολογιςμόσ που παρζχεται από τισ ελλθνικζσ 

αρχζσ δείχνει ότι θ αναλογία περικωρίου επιτοκίου 

είναι 0,487, 0,507και 0,508 όταν υπολογίηεται με 

χρονικό ορίηοντα 1 ζτουσ, 6 μθνϊν και 3 μθνϊν 

αντίςτοιχα. 

 

 

(ε) κατόπιν ο Ρροςαρμοςμζνοσ 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Ρερικωρίων υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ, 

όπου το 50% είναι ο Αναλογικόσ 

Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων: 

 

Ρροςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ Συντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων  

= 1 – 50%  επί  Συνολικό Μζςο Προ 

Αξιολογιςεων» 
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 Τα ζύκβνια είλαη LP07TREU θαη LHYBTREU γηα ηνπο δείθηεο ΒΒ θαη Β αληίζηνηρα. 
16

 Ο ππνινγηζκόο πνπ παξέρεηαη από ηηο ειιεληθέο αξρέο δείρλεη όηη ε αλαινγία πεξηζωξίνπ 

επηηνθίνπ είλαη 0,487, 0,507θαη 0,508 όηαλ ππνινγίδεηαη κε ρξνληθό νξίδνληα 1 έηνπο, 6 

κελώλ θαη 3 κελώλ αληίζηνηρα. 
17

 Ο επηθαηξνπνηεκέλνο ππνινγηζκόο (12.3.2021) πνπ παξέρεηαη από ηηο ειιεληθέο αξρέο 

δείρλεη όηη ε αλαινγία πεξηζωξίνπ επηηνθίνπ είλαη 0,574, 0,565 θαη 0,569 όηαλ ππνινγίδεηαη 

κε ρξνληθό νξίδνληα 1 έηνπο, 6 κελώλ θαη 3 κελώλ αληίζηνηρα. 



Επιτοκιακϊν Περικωρίων), 

προκειμζνου να αντικατοπτρίςει 

τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ.  

 (γ) κατά το χρόνο εκάςτθσ 

Τιτλοποίθςθσ, ο Αναλογικόσ 

Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Ρερικωρίων προςαρμόηεται με 

βάςθ τον μζςο όρο αξιολογιςεων 

του (τότε) εφαρμοςτζου Δείκτθ 

Αναφοράσ, ο οποίοσ προκφπτει 

από το μζςο όρο αξιολογιςεων 

ΕΟΡΑ18 ενόσ διμινου («Συνολικόσ 

Μζςοσ Προσ Αξιολογιςεων»). Σε 

κάκε βακμίδα αξιολόγθςθσ 

αποδίδεται μια αρικμθτικι 

βακμολογία, θ οποία εξαρτάται 

από τθν αξιολόγθςθ των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ Τιτλοποίθςθ, 

ςφμφωνα με τον ακόλουκο 

πίνακα βακμολόγθςθσ: 

Πίνακασ 1: Αριθμητική βαθμολογία ανά βαθμίδα 

Αξιολόγηςη 

του Δείκτη 

Αναφοράσ 

Αξιολόγηςη 

ομολογιϊν 

υψθλισ 

εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ  

 ΒΒ+ ΒΒ ΒΒ- 

ΒΒ+ 

ΒΒ 

ΒΒ- 

Β+ 

Β 

Β- 

0 

0,33 

0,67 

1,00 

1,33 

1,67 

0 

0 

0,33 

0,67 

1,00 

1,33 

0 

0 

0 

0,33 

0,67 

1,00 

 

 (δ) θ μζςθ βακμολογία κάκε ΕΟΡΑ 

υπολογίηεται ςτακμίηοντασ τθν 

αξιολόγθςθ για το ςχετικό αρικμό 

θμερϊν προσ τθν περίοδο 

αναφοράσ. Ο Συνολικόσ Μζςοσ 

Προσ Βακμολόγθςθσ 
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 Εμωηεξηθόο Οξγαληζκόο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο (ΕΟΠΑ) 



υπολογίηεται ωσ ο απλόσ μζςοσ 

όροσ των ςτακμιςμζνων μζςων 

βακμολογιϊν των ΕΟΡΑ, 

 (ε) κατόπιν ο Ρροςαρμοςμζνοσ 

Αναλογικόσ Συντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Ρερικωρίων 

υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ, 

όπου το 56,9% είναι ο 

επικαιροποιθμζνοσ Αναλογικόσ 

Συντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Ρερικωρίων: 

Προςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ 

Συντελεςτήσ Επιτοκιακϊν Περιθωρίων  

= 1 – 56,9% επί Συνολικό Μζςο 

Όρο Αξιολογήςεων» 

 

Άρκρο 33 

1. Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 (Α’ 206), 

θ περ. β’ τθσ παρ. 4 και θ παρ. 7 του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ2 - (Α) τροποποιοφνται και οι 

παρ. 4 και 7 διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

«4. ΓΝΩΣΟΠΟΙΘΕΙ 

(α) Κάκε γνωςτοποίθςθ που πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τθν παροφςα πρζπει να γίνεται 

εγγράφωσ και, εκτόσ αν αναφζρεται άλλωσ, 

πρζπει να πραγματοποιείται με επιςτολι ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

(β) Πλεσ οι κοινοποιιςεισ προσ τoν Εγγυθτι κα 

απευκφνονται ςτο: 

   

Υπουργείο Οικονομικϊν  

Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και 

Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ 

Κεφαλαίων, Τμιμα Αϋ 

Οδόσ Χαριλάου Τρικοφπθ 6-10 

10679 Ακινα 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 

d25@glk.gr  

 

«7. ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΤΘΘ 

Από τθν θμερομθνία παροχισ τθσ Εγγφθςθσ και 

κακόλο το διάςτθμα ιςχφοσ αυτισ ο Αποκτϊν 

καταβάλλει προσ τον Εγγυθτι τθν προμικεια 

 

Αντικακίςταται θ φράςθ 

«Ρανεπιςτθμίου 37, 10165» με τθ 

φράςθ «Χαριλάου Τρικοφπθ 6 - 10, 

106 79» ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 4 του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ2-(Α) του 

ν.4649/2019 (Α’ 206), αντικακίςταται θ 

φράςθ «από 10.10.2019 C (2019) 7309 

Απόφαςθσ» με τθ φράςθ ««αρχικισ 

απόφαςθσ»» ςτθν παρ. 7 του ιδίου 

παραρτιματοσ, αντικακίςταται θ 

φράςθ «Panepistimiou 37, 10165» με 

τθ φράςθ «6-10, Charilaou Trikoupi, 

106 79, Athens» ςτθν περ. b’ τθσ παρ. 

4 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ2 - (Β) του 

ν.4649/2019 (Α’ 206), οι οποίεσ είχαν 

ωσ εξισ: 

 

«(Α) Ελλθνικό κείμενο: 

 

(β) Πλεσ οι κοινοποιιςεισ προσ τον 

Εγγυθτι κα απευκφνονται ςτο: 

   

 Υπουργείο Οικονομικϊν  

 

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγφθςθσ και 

Κίνθςθσ Κεφαλαίων , Τμιμα Αϋ 

Οδόσ Πανεπιςτθμίου 37  

mailto:d25@glk.gr


αςφαλείασ υπολογιηόμενθ κατά τθν θμερομθνία 

υποβολισ του αιτιματοσ ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα Β του νόμου *ςτοιχεία ταυτοποίηςησ 

του νόμου ςτον οποίο προςαρτάται το παρόν], και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ενότθτα 3.2 τθσ 

«αρχικισ απόφαςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

Εάν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθν Ρράξθ 

Ραροχισ τθσ εγγφθςθσ, θ προμικεια αςφαλείασ 

υπολογίηεται και καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε 

εκτοκιςτικισ περιόδου. Θ προμικεια είναι 

καταβλθτζα ςτον λογαριαςμό *προςδιοριςμόσ 

λογαριαςμοφ καταβολήσ προμήθειασ+». 

 

2. Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 θ περ. b’ 

τθσ παρ. 4 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ2 - (Β) 

αντικακίςταται, το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 7 του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ2 – (B) τροποποιείται και οι 

παρ. 4 και 7 διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

«4. NOTICES 

 (a) Each communication to be made hereunder 

shall be made in writing and, unless otherwise 

stated, shall be made by fax, or letter or e-mail. 

 (b) All communications to the Guarantor shall be 

made to it at:  

General Accounting Office of the State 

 Ministry of Finance 

General Directorate of Treasury and Financial 

Rules 

Directorate of State Guarantees and Capital 

transfers Department A  

6-10, Charilaou Trikoupi, 106 79, Athens 

 

E-mail: d25@glk.gr. 

 

«7. PROVISION OF THE GUARANTEE 

From the date of the issuance of the Guarantee 

Deed and throughout its validity period, the Issuer 

shall pay to the Guarantor the Guarantee fee 

calculated on the date of the submission of the 

Request in accordance with Annex B of the Law 

(identifying the law to which this appendix is 

attached], and in accordance with Section 3.2 of 

the European Commission’s Decision on 

10.10.2019 C (2019) 7309 (the Original Decision). 

10165 Ακινα 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου d25@glk.gr 

 

 

7. ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΤΘΘ 

Από τθν θμερομθνία παροχισ τθσ 

Εγγφθςθσ και κακόλο το διάςτθμα 

ιςχφοσ αυτισ ο Αποκτϊν καταβάλλει 

προσ τον Εγγυθτι τθν προμικεια 

αςφαλείασ υπολογιηόμενθ κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ του αιτιματοσ 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β του  

νόμου *ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του 

νόμου ςτον οποίο προςαρτάται το 

παρόν+, και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν Ενότθτα 3.2 τθσ από 10.10.2019 C 

(2019) 7309 Απόφαςθσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Εάν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθν 

Ρράξθ Ραροχισ τθσ εγγφθςθσ, θ 

προμικεια αςφαλείασ υπολογίηεται 

και καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε 

εκτοκιςτικισ περιόδου. Θ προμικεια 

είναι καταβλθτζα ςτον λογαριαςμό 

*προςδιοριςμόσ λογαριαςμοφ 

καταβολισ προμικειασ+.» 

 

«(Β) Αγγλικό κείμενο: 
 
4. NOTICES 

 (a) Each communication to be made 

hereunder shall be made in writing 

and, unless otherwise stated, shall be 

made by fax, or letter or e-mail. 

 (b) All communications to the 

Guarantor shall be made to it at: 

General Accounting Office of the State 

 Ministry of Finance (Directorate of  

State Guarantees and Capital transfers 

mailto:d25@glk.gr
mailto:d25@glk.gr


Unless otherwise specified in the Guarantee Deed, 

the Guarantee fee shall be calculated and paid at 

the beginning of each interest period. The 

Guarantee Deed is payable to the account 

[determination of commission payment 

account+.». 

 

 

Department A ) 

Panepistimiou  37, 10165 Athens 

E-mail: d25@glk.gr»  

 

«From the date of the issuance of the 

Guarantee Deed and throughout its 

validity period, the Issuer shall pay to 

the Guarantor the Guarantee fee 

calculated on the date of the 

submission of the Request in 

accordance with Annex B of the Law 

(identifying the law to which this 

appendix is attached], and in 

accordance with Section 3.2 of the 

European Commission’s Decision on 

10.10.2019 C (2019) 7309. Unless 

otherwise specified in the Guarantee 

Deed, the Guarantee fee shall be 

calculated and paid at the beginning of 

each interest period. The Guarantee 

Deed is payable to the account 

[determination of commission 

payment account+.» 

mailto:d25@glk.gr


 

 
 

30. Κατάργθςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ που 

προβλζπουν κατάργθςθ 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Δεν υφίςτανται  

 

Θ.  Ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ  

 
 

31. Συναρμοδιότθτα Υπουργείων / υπθρεςιϊν / φορζων 

Σχετικι διάταξθ 
αξιολογοφμενθσ 

ρφκμιςθσ 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιεσ υπθρεςίεσ / φορείσ 

Αντικείμενο 
ςυναρμοδιότθτασ 
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 Υπουργείο Οικονομικϊν 
 Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 
Με τθν αξιολογοφμενθ 
ρφκμιςθ ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 10 του ν.4649/2019 
προςτίκεται θ πρόβλεψθ για 
τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ 
κοινισ απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν και 
του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ ςτθν οποία 
κακορίηονται και 
εξειδικεφονται τα ςτοιχεία, 
ο τρόποσ, το είδοσ τθσ 
απαιτοφμενθσ 
πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ 
πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ 
για τουσ ςκοποφσ του 
Ραραρτιματοσ Δϋ του 
ν.4649/2019. 
 

   

32. Ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουςιοδοτικι 
διάταξθ 

Είδοσ 
πράξθσ 

Αρμόδιο ι 
επιςπεφδον 
Υπουργείο ι 

υπθρεςία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειςτική 
προθεςμία) 
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Απόφαςθ 
του 
Υπουργοφ 
Οικονομικϊν  

Υπουργείο 
Οικονομικϊν,  Δ/νςθ 
Χρθματοοικονομικισ 
Ρολιτικισ  

Στθν παρ. 4 του 
άρκρου 3 του ν. 
4649/2019, 
προβλζπεται θ 
δυνατότθτα 
παράταςθσ του 
διαςτιματοσ των 
«είκοςι 
τεςςάρων (24)» 
μθνϊν από τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ 
τθσ εγγφθςθσ, με 
απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, 
κατόπιν κοινοφ 
αιτιματοσ του  
αποκτϊντοσ και 
του διαχειριςτι 
απαιτιςεων και 
ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ 
Εγγυιςεων του 
άρκρου 17, μζχρι 
6 μινεσ, μόνο ςε 
περίπτωςθ που 
ζκτακτεσ 
καταςτάςεισ 
προκαλοφν 
ςθμαντικοφσ 
κλυδωνιςμοφσ 
ςτισ αγορζσ 
κζτοντασ ςε 
κίνδυνο το 
αποτζλεςμα τθσ 
τιτλοποίθςθσ και 
τθ διατιρθςθ τθσ 
ροισ των 
πλθρωμϊν και 
εφόςον από τθν 
παράταςθ αυτι 
δεν επζρχεται 
υποβάκμιςθ τθσ 
πιςτολθπτικισ 
αξιολόγθςθσ των 
ομολογιϊν 
υψθλισ 

Οι κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ του 
παρόντοσ είναι 
προαιρετικζσ. Θ 
ζκδοςι τουσ δεν 
αποτελεί 
προχπόκεςθ για 
τθν εφαρμογι 
του νόμου. 



εξοφλθτικισ 
προτεραιότθτασ 
του άρκρου 11.  
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Κοινι 
απόφαςθ 
του 
Υπουργοφ 
Οικονομικϊν 
και του 
Διοικθτι τθσ 
Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ 

Υπουργείο 
Οικονομικϊν,  Δ/νςθ 
Χρθματοοικονομικισ 
Ρολιτικισ 

Στθν παρ. 4 του 
άρκρου 10 του 
ν.4649/2019 
προςτίκεται θ 
πρόβλεψθ για τθ 
δυνατότθτα 
ζκδοςθσ κοινισ 
απόφαςθσ του 
Υπουργοφ 
Οικονομικϊν και 
του Διοικθτι τθσ 
Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ ςτθν 
οποία 
κακορίηονται και 
εξειδικεφονται τα 
ςτοιχεία, ο 
τρόποσ, το είδοσ 
τθσ 
απαιτοφμενθσ 
πλθροφόρθςθσ, 
κακϊσ και 
οποιεςδιποτε 
άλλεσ 
πλθροφορίεσ 
απαραίτθτεσ για 
τουσ ςκοποφσ του 
Ραραρτιματοσ Δϋ 
του ν.4649/2019. 
 

Οι κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ του 
παρόντοσ είναι 
προαιρετικζσ. Θ 
ζκδοςι τουσ δεν 
αποτελεί 
προχπόκεςθ για 
τθν εφαρμογι 
του νόμου. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



ΑΝΑΛΤΘ ΤΝΕΠΕΙΩΝ ΡΤΘΜΙΘ  
 

 
ΣΙΣΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΡΤΘΜΙΘ 

 
 
 

 
 
 

Επιςπεφδον Τπουργείο 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

τοιχεία επικοινωνίασ: ΘΕΩΝΘ ΑΛΑΜΠΑΘ, ΝΙΚΘ 5-7, ΣΘΛ. 210 3332428 
 

Επιλζξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομζα ή τουσ τομείσ νομοθζτηςησ  
ςτουσ οποίουσ αφοροφν οι βαςικζσ διατάξεισ τησ αξιολογοφμενησ ρφθμιςησ: 

 

ΣΟΜΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΘΘ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ18  

  

ΕΘΝΙΚΘ ΑΜΤΝΑ – ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ19  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ / ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ20 Χ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ21  

  

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ – ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΘ – ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ22  

  

ΑΝΑΠΣΤΞΘ – ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ23 Χ 

Α. Αιτιολογικι ζκκεςθ   

 

                                                 
18 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείασ & Θρηςκευμάτων και Υπουργείου 

Πολιτιςμού & Αθλητιςμού. 
19 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικήσ Άμυνασ και Υπουργείου Εξωτερικών. 
20 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
21 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθέςεων και 

Υπουργείου Υγείασ. 
22 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Εςωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακήσ Διακυβέρνηςησ, 

Υπουργείου Προςταςίασ του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοςύνησ. 
23 Τομέασ νομοθέτηςησ επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξησ & Επενδύςεων, Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ & Ενέργειασ, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίασ & 
Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, Υπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Τροφίμων και Υπουργείου Τουριςμού.  

ΜΕΡΟΣ Γ’ : Διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ οφειλών και τθν παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ – 
Σροποποιιςεισ ν. 4738/2020 και λοιπζσ διατάξεισ 

 



Θ «ταυτότθτα» τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

1. Ροιο ηιτθμα αντιμετωπίηει θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ; 

 Άρκρα 34 – 39  

Με τον νόμο 4738/2020 (Αϋ 207), αναμορφϊκθκε εκ βάκρων το πλαίςιο 

αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ, ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ των 

πιςτωτϊν και απαλλαγισ από χρζθ κάκε προςϊπου, φυςικοφ ι νομικοφ το οποίο 

αναλαμβάνει οικονομικι δραςτθριότθτα, ανεξαρτιτωσ του αν θ δραςτθριότθτα 

αυτι είναι επιχειρθματικι ι όχι.  

Με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ των άρκρων 1 ζωσ και 6, επιχειρείται θ 

αποςαφινιςθ ηθτθμάτων που ζχουν απαςχολιςει τουσ εφαρμοςτζσ τθσ 

νομοκεςίασ, ϊςτε να καταςτεί ζνα πλιρωσ λειτουργικό νομοκζτθμα και να 

αρκοφν προβλθματιςμοί λόγω τθσ διατφπωςθσ των διατάξεων. Επίςθσ, 

επιχειρείται θ ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, κακότι κατά τθν 

προετοιμαςία όλων των απαραίτθτων υποδομϊν για τθν εφαρμογι, 

εντοπίςτθκαν ςυγκεκριμζνα ηθτιματα που χριηουν ςυμπλθρϊςεων. 

Άρκρο 40  

Με τθν τροποποίθςθ που επζρχεται με τθν παρ. 1 του άρκρου 40, ςτισ 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το άρκρο 16 του ν. 2515/1997 (Αϋ 154), 

προβλζπεται, ότι δεν υποβάλλονται κατά τθ ςυγχϊνευςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

ι και κατά τουσ λοιποφσ μεταςχθματιςμοφσ που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο και με 

βάςθ το εν λόγω άρκρο, πλθν των λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν που αναφζρονται ςτθν 

παρ. 8 και (μθδενικζσ) δθλϊςεισ φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων. Με τον τρόπο 

αυτό, διευκολφνονται οι ςυναλλαγζσ κακϊσ, λόγω του πλικουσ των ακινιτων τα 

οποία εμπλζκονται ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν 

πιςτωτικά ιδρφματα και το αντίςτοιχο πλικοσ των υποβαλλόμενων δθλϊςεων, 

από τισ οποίεσ δεν προκφπτει άλλωςτε υποχρζωςθ καταβολισ φόρου ςφμφωνα 

με τθν παρ. 9 του ωσ άνω άρκρου, θ υποχρζωςθ υποβολισ (μθδενικϊν) 

δθλϊςεων Φ.Μ.Α. δθμιουργεί δυςανάλογο διοικθτικό κόςτοσ και επιβάρυνςθ 

ςτουσ ςυναλλαςςομζνουσ. Με τθν παρ. 2 του άρκρου 40 προβλζπεται ότι θ 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παρ. 1 άρχεται από τθν 18.5.2021. 

Άρκρο 41  

Με τον ν. 4182/2013 (Αϋ 182), αναμορφϊκθκε το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ 

κοινωφελείσ περιουςίεσ και τα ηθτιματα εποπτείασ αυτϊν, με γνϊμονα τθ 

διαςφάλιςθ τθσ βοφλθςθσ των διακετϊν ι δωρθτϊν.  

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, επιχειρείται θ αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων τθσ 

αντικατάςταςθσ των διοικθτϊν ιδρυμάτων και τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ 



αυτϊν, ςτθν περίπτωςθ που ζχει οριςτεί μζλοσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του 

ιδρφματοσ, κατά παράβαςθ των όρων τθσ ςυςτατικισ του πράξθσ και του 

οργανιςμοφ του ιδρφματοσ. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλθμα;  

 Άρκρα 34 – 39  

Ρροκειμζνου να λειτουργιςουν απρόςκοπτα οι διαδικαςίεσ του νόμου 

4738/2020, είναι απαραίτθτο να αποςαφθνιςτοφν ηθτιματα που ζχουν εγείρει 

ερωτιματα, κακϊσ και να ςυμπλθρωκοφν οι διατάξεισ του νόμου ςε οριςμζνα 

ςθμεία. 

Άρκρο 40  

Θ υποβολι (μθδενικϊν) δθλϊςεων ΦΜΑ επιβαρφνει τθ ςυναλλαγι δίχωσ να 

προκφπτει φόροσ για καταβολι, ιτοι δίχωσ να εξυπθρετείται κακϋ οιονδιποτε 

τρόπο το δθμόςιο ςυμφζρον. 

  Άρκρο 41  
Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ ςκοπεί ςτθν διαςφάλιςθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ 

των ιδρυμάτων και ςτθν αποφυγι καταςτρατθγιςεων, ςτο πλαίςιο και του 

εποπτικοφ ρόλου του υπουργείου Οικονομικϊν, ωσ προσ τισ περιουςίεσ που 

καταλείπονται για τθν εκτζλεςθ κοινωφελϊν ςκοπϊν. 

3. Ροιουσ φορείσ ι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ αφορά; 

 Άρκρα 34 – 39  

 Αφορά τόςο ςε φυςικά όςο και ςε νομικά πρόςωπα που αδυνατοφν να 
εξυπθρετιςουν τισ οφειλζσ τουσ. 

 
Άρκρο 40  

Αφορά τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχουν πιςτωτικά 
ιδρφματα και εφαρμόηεται το άρκρο 16 του ν. 2515/1997. 

 

Άρκρο 41  

Αφορά τα κοινωφελι ιδρφματα που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 4182/2013. 

 

Θ αναγκαιότθτα τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 



4. 

Το εν λόγω ηιτθμα ζχει αντιμετωπιςτεί με νομοκετικι ρφκμιςθ ςτο παρελκόν; 

ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

 

Εάν ΝΑΛ, ποιο είναι το ιςχφον νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει το ηιτθμα; 

 Άρκρα  34 – 39  

Στθν προςπάκεια να αντιμετωπιςκεί το ηιτθμα τθσ υπερχρζωςθσ, είχαν κατά το 
παρελκόν κεςπιςκεί διάφορα κανονιςτικά πλαίςια, και ςυγκεκριμζνα: 

Α) Ο ν. 4469/2017 (Α’ 62) που κζςπιςε τον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ 
οφειλϊν των επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν. Θ δυνατότθτα υποβολισ αιτιςεων 
ςτον εν λόγω νόμο ζλθξε τθν 30.4.2020. 

Β) Ο ν. 3869/2010 (Α’ 130) που κζςπιςε τθ δυνατότθτα δικαςτικισ ρφκμιςθσ 
οφειλϊν φυςικϊν προςϊπων χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα. Θ προςταςία πρϊτθσ 
κατοικίασ που είχε κεςπιςκεί δυνάμει του νόμου αυτοφ ζλθξε ςτισ 28.2.2020. 

Γ) Ο ν. 3588/2007 (Α’ 153) «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ». 

Δ) Ο ν. 4605/2019 (Α’ 52) «ΜΕΟΣ Η Ρρόγραμμα Επιδότθςθσ Αποπλθρωμισ 
Στεγαςτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δανείων με Υποκικθ ςε κφρια κατοικία». Θ 
δυνατότθτα υποβολισ αιτιςεων ςτο νόμο αυτό ζπαυςε τθν 31.7.2020.   

Ε) Ο ν. 4307/2014 (Α’ 246) με τον οποίο κεςπίςκθκε θ διαδικαςία τθσ ειδικισ 
διαχείριςθσ. 

Με τον νόμο 4738/2020, ενςωματϊνονται όλα τα επιμζρουσ εργαλεία ρφκμιςθσ 
οφειλϊν που υπάρχουν ςιμερα (υπερχρεωμζνα νοικοκυριά, προςταςία 1θσ 
κατοικίασ, εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ κλπ) ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο και μια ενιαία 
διαδικαςία. 

 
Άρκρο 40  

Θ διάταξθ του άρκρου 40 τροποποιεί τθν διάταξθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16  του v. 
2515/1997, όπωσ ιςχφει. 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ 

i)   με αλλαγι 
προεδρικοφ 
διατάγματοσ, 
υπουργικισ 
απόφαςθσ ι άλλθσ 
κανονιςτικισ 
πράξθσ; 

Θ αλλαγι του νομοκετικοφ πλαιςίου πραγματοποιείται 
μόνο με τροποποίθςθ του ςχετικοφ νόμου. Για τθν 
εφαρμογι τθσ ςχετικισ διάταξθσ δεν υφίςταται 
νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ κανονιςτικισ 
πράξθσ. 

 

ii)  με αλλαγι 
διοικθτικισ  
πρακτικισ 
ςυμπεριλαμβανομ

Βλ. ανωτζρω απάντθςθ υπό i) 



ζνθσ τθσ 
δυνατότθτασ νζασ 
ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ τθσ 
υφιςτάμενθσ 
νομοκεςίασ; 

iii) με διάκεςθ 
περιςςότερων 
ανκρϊπινων και 
υλικϊν πόρων; 

 

Βλ. ανωτζρω απάντθςθ υπό i) 

 

 

 

Συναφείσ πρακτικζσ  

6. 

 

Ζχετε λάβει υπόψθ ςυναφείσ πρακτικζσ;            ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

 

Εάν ΝΑΛ, αναφζρατε ςυγκεκριμζνα: 

 

i)   ςε άλλθ/εσ 
χϊρα/εσ τθσ Ε.Ε. ι 
του ΟΟΣΑ: 

Άρκρα 34 – 39  

Κατά τθν ςφνταξθ του νομοκετικοφ πλαιςίου ελιφκθςαν 
υπόψθ καλζσ πρακτικζσ άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε. τόςο ςτο 
επίπεδο τθσ προλθπτικισ αναδιάρκρωςθσ όςο και ςτο 
επίπεδο τθσ ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ και απαλλαγισ από 
τισ οφειλζσ.  

Ραραδείγματα: 

Α) Στθν Λςπανία παρζχεται προςταςία από τθν ζξωςθ από 
τθν αϋ κατοικία με βαςιλικό διάταγμα του 2013 για 
οφειλζτεσ ενυπόκθκων δανείων που πλθροφςαν 
ςυγκεκριμζνα ειςοδθματικά και οικογενειακά κριτιρια, 
π.χ. πολφτεκνθ οικογζνεια, άνεργοσ οφειλζτθσ, κφμα 
φυλετικισ βίασ κλπ. 

Β) Στον Λταλικό Κϊδικα Επιχειρθματικισ Κρίςθσ και 
Αφερεγγυότθτασ (άρκρα 282-283) προβλζπεται ο κεςμόσ 
τθσ ελεγχόμενθσ εκκακάριςθσ ςτθν οποία υπόκεινται 
οφειλζτεσ με μθ εμπορικι ιδιότθτα που τελοφν ςε 
κατάςταςθ υπερχρζωςθσ. Θ εν λόγω διαδικαςία 
αποςκοπεί ςτθν εκκακάριςθ τθσ περιουςίασ του 
οφειλζτθ, αλλά επίςθσ ςτοχεφει ςαφϊσ και ςτθν 
απαλλαγι του οφειλζτθ από το υπόλοιπο των χρεϊν του 
ςε βάκοσ τριετίασ, όπωσ ακριβϊσ προβλζπεται και ςτο 
νζο πτωχευτικό. 

 

 

ii)  ςε όργανα τθσ Ε.Ε.:  



 

iii) ςε διεκνείσ 
οργανιςμοφσ: 

 

 

 
 
 

Στόχοι αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 

7. 
Σθμειϊςτε ποιοι από τουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 
επιδιϊκονται με τθν αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ 

 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                 

 

8. Ροιοι είναι οι ςτόχοι τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ;  

i)   βραχυπρόκεςμοι: 

Άρκρα 34 – 39  

Στόχοσ είναι θ ςυμπλιρωςθ και θ 
αποςαφινιςθ διατάξεων του νόμου, για τθν 
απρόςκοπτθ εφαρμογι του. 

 

Άρκρο 40  

 Οι διατάξεισ του άρκρου 40 ςκοποφν ςτθν 
τόνωςθ τθσ αγοράσ. 

 

Άρκρο 41 

Στόχοσ είναι θ αποκατάςταςθ τθσ 
νομιμότθτασ ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
ζχει οριςτεί όργανο διοίκθςθσ κοινωφελοφσ 
ιδρφματοσ, δίχωσ τθν τιρθςθ των 
διατυπϊςεων του οργανιςμοφ του. 

 

ii)  μακροπρόκεςμοι: 
Άρκρα 34-39  

Μακροπρόκεςμα, ςτόχοσ των ρυκμίςεων 



είναι θ ενίςχυςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ 
ςτακερότθτασ, κακϊσ το νζο πλαίςιο κα 
αποτελζςει ζνα ακόμα όπλο ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των υφιςτάμενων «κόκκινων» 
δανείων και ςτον δραςτικό περιοριςμό τθσ 
δθμιουργίασ νζων. Ζτςι, κα τονωκεί θ 
ρευςτότθτα των τραπεηϊν, ϊςτε αυτζσ να 
μπορζςουν να χρθματοδοτιςουν ξανά τθν 
πραγματικι οικονομία. Επίςθσ, βαςικόσ 
μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ που αναμζνεται να 
επιτευχκεί είναι θ παροχι κινιτρων για τθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων, κακϊσ κζτει τζλοσ  
ςτισ χρονοβόρεσ και πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ 
αφερεγγυότθτασ και δθμιουργεί ζνα ενιαίο 
και ξεκάκαρο πεδίο για τουσ επενδυτζσ. 

 

Άρκρο 40 

Οι μακροπρόκεςμοι ςτόχοι των διατάξεων 
του άρκρου 7 εντοπίηονται ςτθν ανάπτυξθ και 
τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

 

Άρκρο 41 

Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθσ 
ρφκμιςθσ είναι θ διατιρθςθ τθσ ςυνεχοφσ και 
απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των κοινωφελϊν 
ιδρυμάτων, θ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ των 
κοινωφελϊν ςκοπϊν τουσ και θ προάςπιςθ 
τθσ κοινωνικισ αποςτολισ του κράτουσ. 

           



9. Ειδικότεροι ςτόχοι ανάλογα με τον τομζα νομοκζτθςθσ24 

 
 
 Οικονομική / Δημοςιονομική / Φορολογική πολιτική: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξζλιξθ τθν τελευταία 5ετία 
Πρόςφατα 

ςτοιχεία 
Επιδιωκόμενοσ 
ςτόχοσ (3ετία) 

Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν ςε αγοραίεσ τιμζσ (δις.)  177,3  176,5  180,2  184,7 187,5   81 (ζωσ Q2 2020) - 

υκμόσ μεταβολισ ΑΕΡ ςε ςτακερζσ τιμζσ  -0,4  -0,2  1,5  1,9  1,9 -15,2 (Q2 2020)  - 

Λςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (% ΑΕΡ)  -0,8  -1,7  -1,9  -2,8  -1,4  - - 

Λςοηφγιο γενικισ κυβζρνθςθσ (χωρίσ τισ τράπεηεσ, % ΑΕΡ)  -5,6  0,5  0,7  1  1,5  - - 

Χρζοσ γενικισ κυβζρνθςθσ (κατά Μάαςτριχτ, % ΑΕΡ)  175,9 178,5  176,2  181,2  176,6   - - 

Ρρωτογενζσ πλεόναςμα (ωσ % ΑΕΡ) -2,1 3,7 3,8 4,3 4,4  - - 

Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι 100 100,02 101,15 101,94 102, 46  - - 

 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξζλιξθ τθν τελευταία 5ετία 
Πρόςφατα 

ςτοιχεία 
Επιδιωκόμενοσ 
ςτόχοσ (3ετία) 

Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 25,6 27,2 26,8 27,1 26,5 - - 

Αναλογία άμεςθσ και ζμμεςθσ φορολογίασ 
     

- - 

Ροςά που ειςπράττονται μζχρι ςιμερα από τον φόρο ι τουσ 
φόρουσ ςτουσ οποίουσ αφοροφν οι διατάξεισ του νομοςχεδίου.  

16,8 17,7 17,7 18,6 17,8 - - 

Ροςά που ειςπράχκθκαν από φορολογικοφσ ελζγχουσ - - - - - - - 

Ροςοςτό πράξεων διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ι 
επιβολισ προςτίμων που ακυρϊκθκαν εν μζρει ι εν όλω από τα 
δικαςτιρια 

- - - - - - - 

 
 

Ψθφιακι διακυβζρνθςθ 

10. 
Σε περίπτωςθ που προβλζπεται θ χριςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ποια κα 
είναι θ ςυμβολι αυτοφ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ:         
ΑΜΕΣΘ           ι/και      ΕΜΜΕΣΘ      

i)   Εάν είναι άμεςθ, 
εξθγιςτε: 

Άρκρα 34 – 39 

Για τθν εφαρμογι του νόμου 4738/2020, 

προβλζπεται μια ςειρά πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

και ςυγκεκριμζνα: 

Α) Θλεκτρονικι Ρλατφόρμα Ζγκαιρθσ 

Ρροειδοποίθςθσ Οφειλετϊν, 

Β) Θλεκτρονικι Ρλατφόρμα Εξωδικαςτικοφ 

Μθχανιςμοφ φκμιςθσ Οφειλϊν, 

Γ) Θλεκτρονικι εφαρμογι ψθφοφορίασ των 

πιςτωτϊν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, 

Δ) Θλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ, ςτο οποίο 

                                                 
24   Για την ενδεικτική παράθεςη δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάςεισ δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και τησ ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


δθμοςιεφονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ αναφορικά 

με τισ διαδικαςίεσ του νζου νόμου. 

Πλα τα ανωτζρω εργαλεία αναπτφςςονται και κα 

είναι λειτουργικά. 

ii)  Εάν είναι ζμμεςθ, 
εξθγιςτε: 

 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα είναι ςυμβατό με τθν εκάςτοτε 
ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ (Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ);                                     

  ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

Εξθγιςτε: 

Άρκρα 34-39 

Ζχει λάβει χϊρα ςυνεργαςία με το ςυναρμόδιο 
Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ κατά τθ 
ςφνταξθ των διατάξεων και ζχει επιβεβαιωκεί ότι τα  
πλθροφοριακά ςυςτιματα που περιγράφονται εκεί 
είναι ςυμβατά με τθν ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ 
χϊρασ.  

 

12. 
Διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα του εν λόγω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με 
άλλα υφιςτάμενα ςυςτιματα;     ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

Αναφζρατε ποια είναι 
αυτά τα ςυςτιματα: 

Άρκρα 34 – 39  

Στο άρκρο 214 του νόμου 4738/2020, ρθτϊσ 

μνθμονεφεται ότι θ λειτουργία τθσ Θλεκτρονικισ 

Ρλατφόρμασ Εξωδικαςτικισ φκμιςθσ Οφειλϊν, του 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ και του 

Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν 

Υποκζςεων Ρολιτικισ & Ροινικισ Δικαιοςφνθσ 

(ΟΣΔΔΥ-ΡΡ) γίνεται με διαλειτουργικότθτα και 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν με βάςεισ δεδομζνων, 

θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ι υπθρεςιϊν. 

13. 
Ζχει προθγθκεί μελζτθ βιωςιμότθτασ του προβλεπόμενου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ;                           ΝΑΛ                 ΟΧΛ      

Εξθγιςτε: 

Άρκρα 34 – 39  

Το Υπουργείο Οικονομικϊν ςυνεργάηεται με το 
ςυναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ για τθν 
υλοποίθςθ και διαλειτουργικότθτα των 
προβλεπόμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

 
 

Κατ’ άρκρο ανάλυςθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ 



14. Σφνοψθ ςτόχων κάκε άρκρου 

Άρθρο Στόχοσ 

34 Με το άρκρο 34 επζρχονται οι απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ επί του 

Βιβλίου Ρρϊτου του ν. 4738/2020 (Α’ 207). Συγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 ειςάγεται θ ζννοια του «ςυνοφειλζτθ» των 

χρθματοδοτικϊν φορζων. 

Με τισ παρ. 2 και 3 προβλζπεται θ περίπτωςθ μθ χοριγθςθσ 

ςτοιχείων του ςυηφγου του αιτοφντοσ ςτον εξωδικαςτικό 

μθχανιςμό, όταν ζχει προθγουμζνωσ λάβει χϊρα διακοπι τθσ 

ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ και αυτι ζχει δθλωκεί ςτθν φορολογικι 

διοίκθςθ.  

Με τθν παρ. 4 αποςαφθνίηεται ότι θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ ζχει τθν ιςχφ ιδιωτικοφ εγγράφου κατά τθν 

ζννοια των άρκρων 160 ΑΚ και 443 ΚΡολΔ, με πλιρθ αποδεικτικι 

ιςχφ ωσ προσ τθν κατάρτιςθ και το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 445 ΚΡολΔ. 

Με τισ παρ. 5 και 6 προβλζπεται πότε υφίςταται τεκμαιρόμενθ 

ςυναίνεςθ του Δθμοςίου και των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςε πρόταςθ ρφκμιςθσ που δεν προζκυψε από το 

υπολογιςτικό εργαλείο του άρκρου 21. 

Με τθν παρ. 7 διορκϊνεται θ επικεφαλίδα του άρκρου 27, ϊςτε 

να ανταποκρίνεται ςτο περιεχόμενο τθσ διάταξθσ. 

Με τθν παρ. 8 αποςαφθνίηεται θ περίμετροσ των οφειλετϊν οι 

οποίοι δικαιοφνται επιδότθςθσ για τθν αποπλθρωμι δανείου 

που ςχετίηεται με τθν κφρια κατοικία τουσ. 

Με τθν παρ. 9 ξεκακαρίηεται ότι οι χρθματοδοτικοί φορείσ ζχουν 

τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ εγγυθμζνων από το ελλθνικό Δθμόςιο 

δανείων, ενϊ κεςπίηονται οι δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ αλλά και θ 

διατιρθςθ τθσ εγγυθτικισ ευκφνθσ του δθμοςίου, χωρίσ ωςτόςο 

να επζρχεται ποςοτικι επαφξθςθ αυτισ. 

Με τθν παρ. 10 αποςαφθνίηεται πότε κεωρείται ότι πλθροφται θ 

αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν ςτο κεςμό 

τθσ εξυγίανςθσ, ιδιαιτζρωσ δε ςε ό,τι αφορά ςτισ απαιτιςεισ των 

μθ ςυναινοφντων πιςτωτϊν, οι οποίοι ζχουν κυριότθτα επί 

πράγματοσ ι είναι εκδοχείσ απαιτιςεων, ιδίωσ ςτο πλαίςιο 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι πρακτορείασ επιχειρθματικϊν 

απαιτιςεων. 

Με τθν παρ. 11 περιορίηεται θ δυνατότθτα των πιςτωτϊν να 

προχωριςουν χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ ςε ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ μόνον ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο οφειλζτθσ 



ευρίςκεται ςε παφςθ πλθρωμϊν. 

Με τθν παρ. 12 αποςαφθνίηεται πότε επζρχεται θ τεκμαιρόμενθ 

ςυναίνεςθ του Δθμοςίου και των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ. 

Με τθν παρ. 13 αποςαφθνίηεται θ διάταξθ ςχετικά με τθν 

απαλλαγι από τθν ευκφνθ των υπαλλιλων για τθν υπογραφι 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. 

Με τθν παρ. 14 γίνεται αναδιατφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ παρ. 3 

του άρκρου 39, ϊςτε να αποςαφθνιςτεί ότι καταλαμβάνει τθν 

μελλοντικι κατάπτωςθ εγγυιςεων. 

Με τθν παρ. 15 ςυμπλθρϊνεται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 

του άρκρου 52 ϊςτε να περιλαμβάνει και τα δικαιϊματα από 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. 

Με τθν παρ. 16 ξεκακαρίηεται ότι για τον υπολογιςμό των 

απαιτοφμενων ποςοςτϊν για να επζλκει ςυμφωνία εξυγίανςθσ, 

ςυνυπολογίηονται και τα ποςοςτά που κατζχει το δθμόςιο και οι 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, των οποίων θ ςυναίνεςθ 

τεκμαίρεται. 

Με τθν παρ. 17 ξεκακαρίηεται το ηιτθμα των προςϊπων που 

ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων. 

Συγκεκριμζνα, ςε ό,τι αφορά ςτα νομικά πρόςωπα που 

παρζχουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, αυτά κα απαςχολοφν 

τουλάχιςτον ζνα φυςικό πρόςωπο με τισ ιδιότθτεσ τθσ παροφςασ 

περίπτωςθσ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. 

Με τθν παρ. 18 αποςαφθνίηεται ότι θ αξία ρευςτοποίθςθσ των 

ακινιτων του οφειλζτθ που λαμβάνεται υπόψθ για τθν πρόταςθ 

ρφκμιςθσ δεν μπορεί να υπολείπεται τθσ αξίασ για τον 

υπολογιςμό του ΕΝΦΛΑ. 

Με τθν παρ. 19 βελτιϊνεται θ διάταξθ ωσ προσ το ςενάριο 

ρευςτοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, κάνοντασ 

παραπομπι ςτα ςχετικά άρκρατου Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ, ενϊ παράλλθλα αποςαφθνίηει και τον κανόνα τθσ μθ 

χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του πιςτωτι, για οφειλζσ που 

προζρχονται από ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι 

πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων. 

Με τθν παρ. 20 προςτίκεται θ δυνατότθτα των χρθματοδοτικϊν 

φορζων - εφόςον αυτοί δεν ακολουκιςουν το υπολογιςτικό 

εργαλείο του νόμου, αλλά κάνουν δικι τουσ πρόταςθ ρφκμιςθσ - 

να ςυνυπολογίςουν τθν ικανότθτα ςυνειςφοράσ των 

ςυνοφειλετϊν ςτθν οφειλι που πρόκειται να ρυκμίςουν. 

Με τθν παρ. 21 διορκϊνεται θ παραδρομι τθσ πρόβλεψθσ τθσ 



πτϊχευςθσ ωσ προσ το υποκετικό ςενάριο ρευςτοποίθςθσ τθσ 

περιουςίασ του οφειλζτθ και αντικακίςταται από τθν 

ρευςτοποίθςθ ςτο πλαίςιο αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ βάςει του 

Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, ενϊ παράλλθλα αποςαφθνίηεται 

και ο κανόνασ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του πιςτωτι, για 

οφειλζσ που προζρχονται από ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ ι πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων. 

Με τθν παρ. 22 προβλζπεται θ κεςμοκζτθςθ των βαςικϊν αρχϊν 

που διζπουν τισ προτάςεισ ρφκμιςθσ των χρθματοδοτικϊν 

φορζων, ςε περίπτωςθ που αυτοί δεν κάνουν χριςθ του 

υπολογιςτικοφ εργαλείου. 

35 Με το άρκρο 35 επζρχονται οι απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ επί του 

Βιβλίου Δευτζρου του ν. 4738/2020 (Α’ 207). Συγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 ξεκακαρίηεται ότι το τεκμιριο τθσ παφςθσ 

πλθρωμϊν είναι μαχθτό.  

Με τθν  παρ. 2 επζρχεται βελτίωςθ τθσ διάταξθσ, ϊςτε να είναι 

ςαφζσ ότι ςτθν πτϊχευςθ μικροφ αντικειμζνου υπάγονται οι 

οφειλζτεσ που πλθροφν τα κριτιρια προςδιοριςμοφ τθσ πολφ 

μικρισ οντότθτασ (και όχι ζνα εξ αυτϊν που αναφερόταν ςτθν 

ιςχφουςα διάταξθ). 

Με τθν παρ. 3 ξεκακαρίηεται ότι το ακατάςχετο των αποδοχϊν 

ςτο οποίο κάνει αναφορά θ διάταξθ είναι αυτό που ορίηεται 

ςτθν παρ. 2 του άρκρου 31 του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων 

Εςόδων. 

Με τισ παρ. 4 ζωσ και 9 διορκϊνονται οι διατάξεισ που αφοροφν 
ςτο κεφάλαιο Γ’ «Συνζπειεσ τθσ πτϊχευςθσ ωσ προσ τισ 
ςυμβάςεισ». Ζτςι, ςτθν παρ. 4 ρυκμίηεται θ τφχθ των εκκρεμϊν 
ςυμβάςεων ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ, ενϊ ςτθν παρ. 5 
ρυκμίηεται θ ςυνζπεια επιλογισ εκτζλεςθσ εκκρεμϊν 
ςυμβάςεων. Στθν παρ. 6 ρυκμίηεται θ ιςχφσ των ςυμβατικϊν 
όρων λφςθσ και καταγγελίασ λόγω πτϊχευςθσ, ενϊ ςτθν παρ. 7 
ρυκμίηεται το  δικαίωμα καταγγελίασ ςυμβάςεων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και χρθματοοικονομικϊν ςυμβάςεων. Στισ παρ. 8 και 
9 ρυκμίηονται ηθτιματα ωσ προσ τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ. 

 

Με τθν παρ. 10, ςυμπλθρϊνεται θ διάταξθ για τουσ 

θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ μζςω τθσ υποχρζωςθσ του 

πλειοδότθ για παροχι εγγυοδοςίασ. 

Με τθν παρ. 11 ςυςτθματοποιοφνται τα άρκρα 167 ζωσ και169 

ςε νζο κεφάλαιο Δϋκαι με τθν παρ. 12 αναρικμείται το επόμενο 

Κεφάλαιο ςε Ε’. 

Με τθν παρ. 13 διορκϊνεται λεκτικι παραδρομι, ϊςτε να 



γίνεται θ ορκι παραπομπι ςτισ περ. αα’ ζωσ αγ’ τθσ περ. α. 

Με τθν παρ. 14 γίνεται διόρκωςθ τθσ παραπομπισ ςτο ορκό, 

ϊςτε να αποτυπϊνει τθν παρ. α’ . 

Με τθν παρ. 15 διαγράφεται θ παραπομπι ςτο άρκρο 58 παρ. 3 

αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου. 

Με τθν παρ. 16 διορκϊνονται οι παραπομπζσ ςτα ορκά 

κεφάλαια του νόμου, χωρίσ τροποποίθςθ ςτθ διάταξθ. 

Με τθν παρ. 17, προςτίκεται θ επιφφλαξθ των ειδικότερων 

ρυκμίςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 170, ϊςτε να μθν υπάρχει 

προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν εφαρμοςτζα διάταξθ. 

Με τθν παρ. 18 διορκϊνονται οι παραπομπζσ ςτα ορκά 

κεφάλαια του νόμου, χωρίσ τροποποίθςθ ςτθ διάταξθ. 

Με τισ παρ. 19 και 20 αποςαφθνίηεται ότι και θ πτϊχευςθ μικροφ 

αντικειμζνου κοινοποιείται ςτον οφειλζτθ εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθ δθμοςιοποίθςι τθσ κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο, άλλωσ δεν επζρχονται οι ςυνζπειεσ από τθν υποβολι 

τθσ. Σκοπόσ τθσ διάταξθσ είναι να αποςαφθνίςει ότι ζχει 

δικαίωμα παρζμβαςθσ και ο οφειλζτθσ.  

Με τθν παρ. 21 προςτίκεται και το αδίκθμα τθσ πλαςτογραφίασ 

ςε βακμό κακουργιματοσ, ωσ λόγοσ προςφυγισ κατά τθσ 

απαλλαγισ. 

Με τθν παρ. 22 αποςαφθνίηεται θ παραπομπι ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 193. 

Με τθν παρ. 23 βελτιϊνεται θ διατφπωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

195 και γίνεται παραπομπι ςτα άρκρα που ορίηουν τθν φποπτθ 

περίοδο, ϊςτε να μθν δθμιουργείται ςφγχυςθ αναφορικά με το 

πϊσ ορίηεται αυτι. 

Με τθν παρ. 24 αποςαφθνίηεται ότι θ απαλλαγι ςυνεπάγεται 

τθν άμεςθ και αυτοδίκαιθ κατάργθςθ κάκε εκκρεμοφσ 

διαδικαςίασ διοικθτικισ εκτζλεςθσ ι άλλθσ αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ ςε βάροσ οφειλετϊν φυςικϊν προςϊπων, κακϊσ και 

ότι, υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 195 αναφορικά με τθν 

απαλλαγι των διοικοφντων, απαλλαγι του οφειλζτθ εκ τθσ 

πρωτοφειλισ ι εγγυιςεωσ δεν επθρεάηει τισ απαιτιςεισ ζναντι 

των λοιπϊν ςυνοφειλετϊν ι εγγυθτϊν που ενζχονται εκ του 

νόμου ι δυνάμει δικαιοπραξίασ. 

Με τθν παρ. 25 ξεκακαρίηεται ότι το αδίκθμα τθσ υπεξαίρεςθσ 

αναφορικά με τθν παράνομθ ιδιοποίθςθ χρθμάτων ι άλλων 

πραγμάτων τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ από τον ςφνδικο ι από 

πρόςωπα που ζχουν προςλθφκεί για τισ ανάγκεσ τθσ πτϊχευςθσ 



διϊκεται αυτεπαγγζλτωσ.  

Με τθν παρ. 26 προςτίκεται θ περίπτωςθ γεγονότοσ το οποίο 

προκφπτει κατά τθν τζλεςθ των κακθκόντων του ειςθγθτι ςτα 

γεγονότα για τα οποία ςυντάςςεται ζκκεςθ και να διαβιβαςτεί 

ςτον ειςαγγελζα. 

Με τθν παρ. 27 διορκϊνεται θ παραπομπι ςτο ορκό άρκρο 195. 

Με τθν παρ. 28 γίνεται αναδιατφπωςθ τθσ διάταξθσ, χωρίσ 

τροποποίθςθ αυτισ, ϊςτε να καταςτεί ςαφζςτερθ. 

36 Με το άρκρο 36 γίνονται οι απαραίτθτεσ αποςαφθνίςεισ και 

διορκϊςεισ επί των άρκρων του Βιβλίου Τρίτου του ν. 

4738/2020. Συγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 τροποποιείται ο τίτλοσ του άρκρου, ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ςτθ διάταξθ. 

Με τθν παρ. 2 προςτίκεται θ απαραίτθτθ εξουςιοδοτικι διάταξθ, 

ϊςτε να κακοριςτοφν μζςω απόφαςθσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν οι λεπτομζρειεσ και θ διαδικαςία τιρθςθσ του 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ. 

37 Με το άρκρο 37 γίνονται οι απαραίτθτεσ αποςαφθνίςεισ και 

διορκϊςεισ επί των άρκρων του Βιβλίου Τετάρτου του ν. 

4738/2020. Συγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 τροποποιείται θ διάταξθ του άρκρου 232 

αναφορικά με τισ εξετάςεισ των διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ, 

ϊςτε να γίνονται εντόσ του τρίτου τριμινου εκάςτου ζτουσ, και 

κατόπιν προκιρυξθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ 

πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τουσ. 

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα 

οποία κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι διαχειριςτζσ 

αφερεγγυότθτασ δφνανται να εξειδικεφονται περαιτζρω με 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ. 

Με τθν παρ. 3 διαγράφεται θ περίπτωςθ του μετόχου ι του 

εταίρου ι του άλλου μζλουσ διοίκθςθσ, ϊςτε να αποςαφθνιςτεί 

ότι το νομικό πρόςωπο που μπορεί να διοριςτεί ωσ διαχειριςτισ 

αφερεγγυότθτασ κα πρζπει να απαςχολεί τουλάχιςτον ζνα 

πιςτοποιθμζνο πρόςωπο με οποιαδιποτε ςχζςθ απαςχόλθςθσ. 

Με τθν παρ. 4 διατυπϊνεται ορκότερα θ διάταξθ ςχετικά με τθν 

υποχρζωςθ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ για προςκόμιςθ 

ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

Με τθν παρ. 5 διορκϊνεται θ διάταξθ του άρκρου 248, ϊςτε να 



παραπζμπει ςτθν ορκι εξουςιοδοτικι διάταξθ. 

Με τθν παρ. 6 διορκϊνεται θ διάταξθ του άρκρου 249, ϊςτε να 

παραπζμπει ςτθν ορκι εξουςιοδοτικι διάταξθ. 

Με τθν παρ. 7 διορκϊνεται θ παρ. 1 του άρκρου 260, ϊςτε να 

αφαιρεκεί θ πρόβλεψθ ότι ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ δεν υπόκεινται ςε ιεραρχικό ι διοικθτικό ζλεγχο και 

απολαμβάνουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ. 

Με τθν παρ. 8 διορκϊνεται θ παρ. 3 του άρκρου 260 με τθν 

αφαίρεςθ τθσ φράςθσ «ςυγκροτείται δευτεροβάκμιο πεικαρχικό 

ςυμβοφλιο και». 

38 Με το άρκρο 38 γίνονται οι απαραίτθτεσ αποςαφθνίςεισ και 

διορκϊςεισ επί των άρκρων του Βιβλίου Ρζμπτου του ν. 

4738/2020. Συγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 επζρχεται θ απαραίτθτθ τροποποίθςθ ςτθν παρ. 1 

του άρκρου 263, κακότι θ κζςθ ςε ιςχφ του νόμου επιλκε ςε 

διαφορετικά χρονικά διαςτιματα για τα επιμζρουσ άρκρα 

αυτοφ. 

Με τθν παρ. 2 διορκϊνεται θ παραπομπι ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 263 ςτο ορκό «τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 230». 

Με τθν παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 5 του άρκρου 263, ϊςτε να 

ςυμπεριλάβει και τουσ οφειλζτεσ των οποίων θ αίτθςθ 

απορρίφκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 

3588/2007. 

Με τθν παρ. 4 ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 6 του άρκρου 263, ϊςτε 

αφενόσ να παραπζμπει ςτα ορκά άρκρα και αφετζρου να 

ςυμπεριλάβει και τουσ οφειλζτεσ των οποίων θ αίτθςθ 

απορρίφκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 

3588/2007. 

Με τθν παρ. 5 αναδιατυπϊνεται το άρκρο 265 αφαιρουμζνθσ 

τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τθ κζςθ ςε ιςχφ του νόμου. Επίςθσ, 

αναδιατυπϊνεται θ υφιςτάμενθ περίπτωςθ δ, ϊςτε να μθν 

εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ νόμου θ διάταξθ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α` 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Με τθν παρ. 6 αναδιατυπϊνεται το άρκρο 308 ςε ό,τι αφορά 

ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4738/2020 οφτωσ ϊςτε να είναι 

απολφτωσ ςαφζσ ποια άρκρα τζκθκαν ςε ιςχφ τθν 1.3.2021 και 

ποια τθν 1.6.2021. 

39 Με το άρκρο 6 προβλζπεται θ κζςπιςθ ψθφιακισ πλατφόρμασ 

που αναπτφςςεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.), ςε 
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ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Λδιωτικοφ 

Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Λ.Χ.), μζςω τθσ οποίασ κα διεξάγεται θ διαδικαςία 

των Σταδίων 2 και 4 τθσ Διαδικαςίασ Επίλυςθσ Κακυςτεριςεων 

(Δ.Ε.Κ.) του Κϊδικα Δεοντολογίασ Τραπεηϊν τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Στθν ίδια πλατφόρμα κα 

ειςάγεται ενθμζρωςθ από τα ιδρφματα που εντάςςονται ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ Τραπεηϊν τθσ παρ. 2 

του άρκρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), ςχετικά με τθν 

κατθγοριοποίθςθ οφειλζτθ, ο οποίοσ ζχει ιδθ υποβάλει τθν 

αίτθςθ του Κϊδικα Δεοντολογίασ Τραπεηϊν, ωσ μθ 

ςυνεργάςιμου. Επίςθσ, ρυκμίηονται ηθτιματα διεξαγωγισ τθσ 

διαδικαςίασ μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία τθσ εν λόγω 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

40 Με το προτεινόμενο άρκρο, προβλζπεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ 

ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το άρκρο 16 του ν. 2515/1997, δεν 

υποβάλλονται κατά τθ ςυγχϊνευςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι και 

κατά τουσ λοιποφσ μεταςχθματιςμοφσ που υλοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο και με βάςθ το εν λόγω άρκρο, πλθν των λοιπϊν 

πιςτοποιθτικϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 8 και (μθδενικζσ) 

δθλϊςεισ φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων. Με τον τρόπο αυτό, 

διευκολφνονται οι ςυναλλαγζσ κακϊσ, λόγω του πλικουσ των 

ακινιτων τα οποία εμπλζκονται ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ ςτουσ 

οποίουσ ςυμμετζχουν πιςτωτικά ιδρφματα και το αντίςτοιχο 

πλικοσ των υποβαλλόμενων δθλϊςεων, από τισ οποίεσ δεν 

προκφπτει άλλωςτε υποχρζωςθ καταβολισ φόρου ςφμφωνα με 

τθν παρ. 9 του ωσ άνω άρκρου, θ υποχρζωςθ υποβολισ 

(μθδενικϊν) δθλϊςεων Φ.Μ.Α. δθμιουργεί δυςανάλογο 

διοικθτικό κόςτοσ και επιβάρυνςθ ςτουσ ςυναλλαςςομζνουσ. 

41 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, επιχειρείται θ αντιμετϊπιςθ των 

ηθτθμάτων τθσ αντικατάςταςθσ των διοικθτϊν ιδρυμάτων και τθσ 

απρόςκοπτθσ λειτουργίασ αυτϊν, ςτθν περίπτωςθ που ζχει 

οριςτεί μζλοσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του ιδρφματοσ, κατά 

παράβαςθ των όρων τθσ ςυςτατικισ του πράξθσ και του 

οργανιςμοφ του ιδρφματοσ. 

 

Δ.  Ζκκεςθ γενικών ςυνεπειών  

 
 

18. Οφζλθ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ  

 



      

ΚΕΣΜΟΛ, 
ΔΘΜΟΣΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ, 

ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΟΑ, 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ & 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΛΚΟ, ΑΣΤΛΚΟ 
ΚΑΛ 

ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΟΤΘΤΑ 

ΟΦΕΛΘ 
ΥΚΜΛΣΘΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αφξθςθ εςόδων   Χ  Χ       

Μείωςθ δαπανϊν  Χ  Χ       

Εξοικονόμθςθ χρόνου  Χ  Χ       

Μεγαλφτερθ 
αποδοτικότθτα / 

αποτελεςματικότθτα 
 Χ Χ        

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωςθ 
παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν 
Χ   Χ       

Δίκαιθ μεταχείριςθ 
πολιτϊν 

          

Αυξθμζνθ αξιοπιςτία 
/ διαφάνεια κεςμϊν 

 Χ Χ        

Βελτιωμζνθ 
διαχείριςθ κινδφνων 

Χ   Χ       

Άλλο           

 
Σχολιαςμόσ / ποιοτικι αποτίμθςθ: 

Άρκρα 34 – 39  

Με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ, επιχειρείται θ αποςαφινιςθ ηθτθμάτων που ζχουν απαςχολιςει τουσ 

εφαρμοςτζσ τθσ νομοκεςίασ, ϊςτε να καταςτεί ζνα πλιρωσ λειτουργικό νομοκζτθμα και να αρκοφν 

προβλθματιςμοί επί τθσ διατφπωςθσ των διατάξεων. Επίςθσ, επιχειρείται θ ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ 

νομοκετικοφ πλαιςίου, κακότι, κατά τθν προετοιμαςία όλων των απαραίτθτων υποδομϊν για τθν εφαρμογι, 

εντοπίςτθκαν ςυγκεκριμζνα ηθτιματα που χριηουν ςυμπλθρϊςεων. 

 

 

 

      

ΚΕΣΜΟΛ, 
ΔΘΜΟΣΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ, 

ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΟΑ, 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ & 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΛΚΟ, ΑΣΤΛΚΟ 
ΚΑΛ 

ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΟΤΘΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΚΜΛΣΘΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΕΝΑΞΘ 

ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Σχεδιαςμόσ / 
προετοιμαςία 

X  X  
 

    

19. Κόςτοσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ  



ΤΘΣ 
ΥΚΜΛΣΘΣ Υποδομι / 

εξοπλιςμόσ 
X  X  

 
    

Ρροςλιψεισ / 
κινθτικότθτα 

X   X       

Ενθμζρωςθ 
εκπαίδευςθ 

εμπλεκομζνων 
X  X        

Άλλο           

ΓΛΑ ΤΘ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ & 

ΑΡΟΔΟΣΘ 
ΤΘΣ 

ΥΚΜΛΣΘΣ 

Στιριξθ και 
λειτουργία 
διαχείριςθσ 

 X         

Διαχείριςθ 
αλλαγϊν κατά 
τθν εκτζλεςθ 

X          

Κόςτοσ 
ςυμμετοχισ 

ςτθ νζα 
ρφκμιςθ 

X          

Άλλο           

 
 Σχολιαςμόσ / ποιοτικι αποτίμθςθ: 

Άρκρα 34 – 39  

Οι απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν πλιρθ κζςθ ςε ιςχφ του ν. 4738/2020 ζχουν ιδθ αναπτυχκεί, με τθ 
ςυνεργαςία όλων των ςυναρμοδίων φορζων. Επομζνωσ, οι προωκοφμενεσ διατάξεισ δεν επιφζρουν 
επιπλζον κόςτοσ. 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ  

 

      

ΚΕΣΜΟΛ, 
ΔΘΜΟΣΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ, 

ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΟΑ, 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ & 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΛΚΟ, ΑΣΤΛΚΟ 
ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 
ΝΘΣΛΩΤΛΚΟΤΘΤΑ 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΥΚΜΛΣΘΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνϊριςθ / 
εντοπιςμόσ 
κινδφνου 

 X  Χ  X     

Διαπίςτωςθ 
ςυνεπειϊν 

κινδφνων ςτουσ 
ςτόχουσ 

 Χ  Χ  Χ     

Σχεδιαςμόσ 
αποτροπισ / 

αντιςτάκμιςθσ 
κινδφνων 

 χ  Χ  Χ     

Άλλο           



ΜΕΛΩΣΘ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

Ριλοτικι 
εφαρμογι 

          

Ανάδειξθ καλϊν 
πρακτικϊν κατά 
τθν υλοποίθςθ 
τθσ ρφκμιςθσ 

 X  Χ  χ     

Συνεχισ 
αξιολόγθςθ 
διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ 
κινδφνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιαςμόσ / ποιοτικι αποτίμθςθ: 

 Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ δεν προκφπτουν κίνδυνοι, κακότι ςκοπόσ τουσ είναι θ αποςαφινιςθ και θ 
ςυμπλιρωςθ των υφιςτάμενων διατάξεων του ν. 4738/2020. 

  

 

21. 

Γνϊμεσ ι πορίςματα αρμόδιων υπθρεςιϊν και ανεξάρτθτων αρχϊν 

(ηλεκτρονική επιςφναψη).  

Ειδικι αιτιολογία ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ απόκλιςθσ μεταξφ τθσ 

γνωμοδότθςθσ και τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ. 

 
Οι ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυμμετείχαν κατά τθ ςφνταξθ απάντων των 

διατάξεων, και ζχουν λθφκεί υπόψθ οι απόψεισ τουσ.  

 

Ε.  Ζκκεςθ διαβοφλευςθσ  

 

22. 

Διαβοφλευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νομοπαραςκευαςτικισ διαδικαςίασ από τθν 

ζναρξθ κατάρτιςθσ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ μζχρι τθν υπογραφι από τουσ 

ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ 

 

 

      

 

 

Συνεργαςία με άλλα 

υπουργεία / υπθρεςίεσ  

 

Οι ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυμμετείχαν κατά τθ 
ςφνταξθ των διατάξεων και ζχουν λθφκεί υπόψθ οι 
απόψεισ τουσ.  

 

 

 

 

 

 

      

Συνεργαςία με 

κοινωνικοφσ φορείσ / 

 

Υπιρξε εκτενισ ςυνεργαςία με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε), θ οπoία διαχειρίηεται 



 

 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ ςθμαντικό ποςοςτό οφειλϊν ζναντι τθσ φορολογικισ 
διοίκθςθσ. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Διεκνισ διαβοφλευςθ 

 

 

 

 

 

 
ΣΤ.  ΖΚΚΕΣΘ ΝΟΜΛΜΟΤΘΤΑΣ  

 

24. Συναφείσ ςυνταγματικζσ διατάξεισ 

 
Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ των άρκρων 34 -39   ςχετίηονται με τα άρκρα 4, 5, 17 

και 20 του Συντάγματοσ. 

25. Ενωςιακό δίκαιο  

 

      

      

Ρρωτογενζσ ενωςιακό 
δίκαιο 
(ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Χάρτη Θεμελιωδϊν 
Δικαιωμάτων) 

 

 

      

     Χ 

Κανονιςμόσ 

 

Άρκρα 34-39 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων). 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 910/2014 για τθν θλεκτρονικι 
ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για 
τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι 
αγορά και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 1999/93/ΕΚ. 

 

 

      

     Χ 

Οδθγία 

Άρκρα 34 -39  

1. Οδθγία 2019/1023/ΕΚ περί του πλαιςίου για τθν 
προλθπτικι αναδιάρκρωςθ, τθν απαλλαγι από τα 
χρζθ και τισ ανικανότθτεσ ι τθν ζκπτωςθ 
οφειλετϊν, κακϊσ και περί μζτρων βελτίωςθσ των 
διαδικαςιϊν αυτϊν και για τθν τροποποίθςθ τθσ 
Οδθγίασ 2017/1132/ΕΚ (για τθν αναδιάρκρωςθ και 
τθν αφερεγγυότθτα) 

2. Οδθγία 2002/14/ΕΚ περί κεςπίςεωσ γενικοφ 



πλαιςίου ενθμερϊςεωσ και διαβουλεφςεωσ των 
εργαηομζνων ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα.  

3. Οδθγία 2009/38/ΕΚ για τθ κζςπιςθ ευρωπαϊκοφ 
ςυμβουλίου εργαηομζνων ι διαδικαςίασ ςε 
επιχειριςεισ και ομίλουσ επιχειριςεων κοινοτικισ 
κλίμακασ με ςκοπό να ενθμερϊνονται οι 
εργαηόμενοι και να ηθτείται θ γνϊμθ τουσ. 

4. Οδθγία 98/59/ΕΚ για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν που αφοροφν τισ ομαδικζσ 
απολφςεισ. 

5. Οδθγία 2001/23/ΕΚ περί προςεγγίςεωσ των 
νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθ 
διατιρθςθ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςε 
περίπτωςθ μεταβιβάςεων επιχειριςεων 
εγκαταςτάςεων ι τμθμάτων εγκαταςτάςεων ι 
επιχειριςεων.  

6. Οδθγία 2008/94/ΕΚ περί προςταςίασ των 
μιςκωτϊν ςε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ του 
εργοδότθ. 

      

 

      
Απόφαςθ 

 

 
 

Η.  Πίνακασ τροποποιοφμενων ι καταργοφμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίθςθ – αντικατάςταςθ – ςυμπλιρωςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενησ 

ρφθμιςησ 
Υφιςτάμενεσ διατάξεισ 

Άρκρο 34 παρ. 1 

Στθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 

4738/2020 προςτίκεται νζα περ. 

ικ) ωσ εξισ:  

«ικ) Ωσ «ςυνοφειλζτθσ 

χρθματοδοτικϊν φορζων» νοείται 

κάκε πρόςωπο που ευκφνεται 

αλλθλεγγφωσ εκ του νόμου ι 

δυνάμει δικαιοπραξίασ για τθν 

εξόφλθςθ μζρουσ ι του ςυνόλου 

των οφειλϊν του οφειλζτθ προσ 

χρθματοδοτικοφσ φορείσ. Στθν 

ζννοια του ςυνοφειλζτθ 

 



περιλαμβάνεται και ο εγγυθτισ». 

Άρκρο 34 παρ. 2 

Στθν παρ. 1 του άρκρου 10 του ν. 

4738/2020 μετά τισ περ. α’, β’ και 

γ’ προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ:  

«Τα ςτοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ 

για το ςφηυγο δεν χορθγοφνται, 

εφόςον ζχει λάβει χϊρα διακοπι 

τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ και αυτι 

ζχει δθλωκεί ςτθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ πριν τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ».  

 

Άρκρο 34 παρ. 3 

Στθν παρ. 3 του άρκρου 12 του ν. 

4738/2020 προςτίκεται νζο εδάφιο 

ωσ εξισ : «Ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ  

δεν ςυνυπογράφουν τθν αίτθςθ 

για τθν παροχι τθσ παραπάνω 

άδειασ ανάκτθςθσ, εάν ζχει λάβει 

χϊρα διακοπι τθσ ζγγαμθσ 

ςυμβίωςθσ, θ οποία ζχει δθλωκεί 

ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ». 

Θ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

Θ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν. 

4738/2020 τροποποιείται ωσ εξισ:  

«2. Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ με μθχανικό μζςο 

ι θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ 

ψθφιακισ πλατφόρμασ του 

άρκρου 29 είναι επαρκισ και 

ιςοδυναμεί με θλεκτρονικι 

υπογραφι. Θ κατά τα ανωτζρω 

ςυναφκείςα ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ ζχει τθν ιςχφ 

ιδιωτικοφ εγγράφου κατά τθν 

ζννοια των άρκρων 160 ΑΚ και 443 

ΚΡολΔ, με πλιρθ αποδεικτικι ιςχφ 

ωσ προσ τθν κατάρτιςθ και το 

περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 445 ΚΡολΔ. 

Εφόςον υπάρχουν οφειλζσ προσ το 

Δθμόςιο ι/και Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, θ ςφμβαςθ μπορεί να 

τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ 

2. Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ με μθχανικό μζςο ι 

θλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκισ και 

υπζχει κζςθ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ. Εφόςον υπάρχουν 

οφειλζσ προσ το Δθμόςιο ι/και 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, θ 

ςφμβαςθ μπορεί να τελεί υπό τθν 

αίρεςθ τθσ ςυναίνεςισ τουσ, θ οποία 

παρζχεται ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 21. Οι 

ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ αποδζχονται 

ι τεκμαίρεται ότι αποδζχονται, 

κακόςον αφορά το Δθμόςιο και 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, υπό 

τισ προχποκζςεισ του άρκρου 21, ότι 

θ ρφκμιςθ κακιςτά τθν επιχείρθςθ 

του οφειλζτθ βιϊςιμθ ι, εφόςον 

πρόκειται για φυςικό πρόςωπο που 

δεν αςκεί επιχειρθματικι 



ςυναίνεςισ τουσ, θ οποία 

παρζχεται ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 21. Οι 

ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ 

αποδζχονται ι τεκμαίρεται ότι 

αποδζχονται, κακόςον αφορά το 

Δθμόςιο και Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ 

του άρκρου 21, ότι θ ρφκμιςθ 

κακιςτά τθν επιχείρθςθ του 

οφειλζτθ βιϊςιμθ ι, εφόςον 

πρόκειται για φυςικό πρόςωπο 

που δεν αςκεί επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ότι αποτρζπει τθν 

αφερεγγυότθτά του». 

δραςτθριότθτα, ότι αποτρζπει τθν 

αφερεγγυότθτά του. 

Άρκρο 34 παρ. 5 

Στο άρκρο 21 του ν. 4738/2020 

προςτίκεται νζα παρ. 4 ωσ εξισ: 

«4. Θ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου ι 

των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, κατά τα οριηόμενα 

ςτθν περ. γ’ τθσ παρ. 2 του 

παρόντοσ, ςε πολυμερείσ 

ςυμβάςεισ αναδιάρκρωςθσ, ςτισ 

οποίεσ δεν ζχει γίνει αποδεκτι θ 

πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ που 

προζκυψε από το υπολογιςτικό 

εργαλείο τθσ υποπερ. iii τθσ περ. β 

τθσ παρ.2 του παρόντοσ, 

τεκμαίρεται, εφόςον θ 

προτεινόμενθ αντιπρόταςθ των 

χρθματοδοτικϊν φορζων ζχει 

εξαςφαλίςει τισ ςυναινζςεισ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14, και 

διαςφαλίηεται ότι το Δθμόςιο ι οι 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν χειρότερθ μεταχείριςθ από 

ότι κα ίςχυε ςε περίπτωςθ 

ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του οφειλζτθ, 

ικανοποιοφνται οι προχποκζςεισ 

του άρκρου 22, και επιπλζον 

εφαρμόηονται οι εξισ πρόςκετοι 

κανόνεσ: 

 



i. Θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ που 

ενδεχομζνωσ προκφψει από τθν 

εφαρμογι των κανόνων τθσ 

παροφςασ δεν δφναται ςε καμία 

περίπτωςθ να υπερβαίνει ποςοςτό 

εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) 

επί τθσ ςυνολικισ βαςικισ 

οφειλισ, και 

ii. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν 

οποία θ οφειλι προσ το Δθμόςιο 

προζρχεται από αυτοτελι 

πρόςτιμα που ζχουν επιβλθκεί από 

τθ φορολογικι διοίκθςθ, δεν 

μπορεί να διαγραφεί ποςό που 

αντιςτοιχεί  ςε ποςοςτό 

μεγαλφτερο από το  εβδομιντα 

πζντε τοισ εκατό (75%) επί τθσ 

βαςικισ οφειλισ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, και με τθν 

επιφφλαξθ των άρκρων 235 και 

236 του Ροινικοφ Κϊδικα, ουδείσ 

υπάλλθλοσ του δθμοςίου τομζα 

υπό τθν ζννοια του άρκρου 237Β 

του Ροινικοφ Κϊδικα υπζχει 

οποιαδιποτε αςτικι, ποινικι ι 

πεικαρχικι ευκφνθ για τθν 

υπογραφι ι αποδοχι τθσ 

προτεινόμενθσ αντιπρόταςθσ των 

χρθματοδοτικϊν φορζων ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του 

παρόντοσ Κεφαλαίου.» 

Άρκρο 34 παρ. 6 

Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 23 

του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 

ωσ εξισ: 

«Θ κζςθ ςε ιςχφ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ςτθν 

οποία τεκμαίρεται θ ςυναίνεςθ του 

Δθμοςίου ι Φορζα Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθν περ. γϋ 

τθσ παρ. 2 κακϊσ και τθν παρ. 4 

του άρκρου 21, παράγει τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ 

Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 23 του 

ν. 4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«Θ κζςθ ςε ιςχφ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ςτθν οποία 

τεκμαίρεται θ ςυναίνεςθ του 

Δθμοςίου ι Φορζα Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθν περ. γϋ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 21, παράγει τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ το 

Δθμόςιο ι Φορζα Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, αντιςτοίχωσ:» 



το Δθμόςιο ι Φορζα Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, αντιςτοίχωσ:» 

Άρκρο 34 παρ. 7 

Ο τίτλοσ του άρκρου 27 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ από τον οφειλζτθ 

και καταγγελία από 

καταλαμβανόμενο πιςτωτι». 

Ο τίτλοσ του άρκρου 27 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«Ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ από τον οφειλζτθ και 

καταγγελία από τον χρθματοδοτικό 

φορζα» 

Άρκρο 34 παρ. 8 

H υποπερίπτωςθ ςτα. τθσ περ. ςτ) 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 

4738/2020 τροποποιείται ωσ εξισ: 

«ςτα. Οφειλζτεσ των οποίων οι 

μζςεσ μικτζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ, 

αφαιρουμζνων πρόςκετων ι 

άλλων ζκτακτων αποδοχϊν των 

τελευταίων ζξι (6) μθνϊν πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ παρουςίαςαν 

μείωςθ, ςε ςχζςθ με τουσ 

αντίςτοιχουσ ζξι (6) 

προθγοφμενουσ μινεσ, ςφμφωνα 

με τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

i) για ποςά ζωσ χίλια (1.000) ευρϊ, 

μείωςθ ίςθ ι μεγαλφτερθ του 

είκοςι τοισ εκατό (20%), 

ii) για ποςά μεγαλφτερα των χιλίων 

(1.000) ευρϊ, μείωςθ ίςθ ι 

μεγαλφτερθ του τριάντα τοισ εκατό 

(30%), όπωσ οι αποδοχζσ αυτζσ 

δθλϊνονται ςτουσ Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και τθν 

Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν». 

 

H υποπερίπτωςθ ςτα. τθσ περ. ςτ) τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«ςτα. εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ 

τομζα, των οποίων ο μζςοσ μικτόσ 

μθνιαίοσ μιςκόσ, αφαιρουμζνων 

πρόςκετων ι άλλων ζκτακτων 

αποδοχϊν των τελευταίων ζξι (6) 

μθνϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

παρουςίαςε μείωςθ, ςε ςχζςθ με 

τουσ αντίςτοιχουσ ζξι (6) 

προθγοφμενουσ μινεσ, ςφμφωνα με 

τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

i) για ποςά ζωσ χίλια (1.000) ευρϊ, 

μείωςθ ίςθ ι μεγαλφτερθ του είκοςι 

τοισ εκατό (20%), 

ii) για ποςά μεγαλφτερα των χιλίων 

(1.000) ευρϊ, μείωςθ ίςθ ι 

μεγαλφτερθ του τριάντα τοισ εκατό 

(30%), όπωσ οι αποδοχζσ αυτζσ 

δθλϊνονται ςτουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ από τον εργοδότθ.» 

Άρκρο 34 παρ. 9 

Στο άρκρο 30 του ν. 4738/2020 
προςτίκεται παράγραφοσ 4 ωσ 
εξισ: «4.Οι χρθματοδοτικοί φορείσ 
δικαιοφνται να ρυκμίηουν δάνεια 
οποιουδιποτε είδουσ προσ φυςικά 

 



ι νομικά πρόςωπα, για τα οποία 
τουσ ζχει παραςχεκεί θ εγγφθςθ 
του ελλθνικοφ Δθμοςίου  ωσ προσ 
όλουσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 
όρουσ αυτϊν,  ενδεικτικά δε ωσ 
προσ τθ διάρκεια, το επιτόκιο, το 
ποςό τθσ δόςθσ και τθν 
περιοδικότθτα των δόςεων. 
Ανεξαρτιτωσ τθσ ρυκμίςεωσ,  οι 
άνω παραςχεκείςεσ υπζρ των 
χρθματοδοτικϊν φορζων 
εγγυιςεισ διατθροφν τθν ιςχφ τουσ 
ςτο ςφνολό τουσ, χωρίσ να 
επζρχεται ποςοτικι αφξθςθ τθσ 
εγγυθτικισ ευκφνθσ και 
εφαρμόηεται κατά τα λοιπά και 
μόνον αναλόγωσ θ διάταξθ του 
άρκρου 60 παρ. 3 και 4 του Ν. 
4738/2020. Ιδθ υποβλθκζντα 
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ του άρκρου 8 Ν. 
4738/2020 αιτιματα κατάπτωςθσ, 
επίδικα ι μθ, παραμζνουν 
ιςχυρά». 

Άρκρο 34 παρ. 10 

To δεφτερο εδάφιο του άρκρου 31 
του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 
ωσ εξισ: «Θ αρχι τθσ μθ 
χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των 
πιςτωτϊν κεωρείται ότι πλθροφται 
αν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ α) δεν 
φζρει οποιονδιποτε μθ 
ςυναινοφντα πιςτωτι ςε χειρότερθ 
οικονομικι κζςθ από αυτιν ςτθν 
οποία κα βριςκόταν ςε περίπτωςθ 
πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, και β) 
δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα, 
οποιοςδιποτε από τουσ μθ 
ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ, ο οποίοσ 
ζχει κυριότθτα επί πράγματοσ ι 
είναι εκδοχζασ απαιτιςεων, ιδίωσ 
ςτο πλαίςιο χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ ι πρακτορείασ 
επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, και 
ζχει δικαίωμα να ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ του κατά του οφειλζτθ 
από τα περιουςιακά ςτοιχεία αυτά, 
να υποχρεωκεί ςε απόδοςθ ποςοφ 
που ζλαβε ι λαμβάνει αςκϊντασ 
τα ςυμβατικά του δικαιϊματα ςε 

To δεφτερο εδάφιο του άρκρου 31 

του ν. 4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«Θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ 

κζςθσ των πιςτωτϊν κεωρείται ότι 

πλθροφται, αν κανείσ από τουσ μθ 

ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ δεν βρεκεί, 

βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςε 

χειρότερθ κζςθ από τθ κζςθ ςτθν 

οποία κα βριςκόταν ςε περίπτωςθ 

πτϊχευςθσ του οφειλζτθ.» 



ςχζςθ με τα περιουςιακά αυτά 
ςτοιχεία.» 

 

Άρκρο 34 παρ. 11 

Θ παρ. 2 του άρκρου 34 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ επικφρωςθ ςυμφωνίασ, θ οποία 

ζχει ςυναφκεί μόνον από 

πιςτωτζσ, που ςυγκεντρϊνουν το 

ποςοςτό τθσ παρ. 1, χωρίσ τθ 

ςφμπραξθ του οφειλζτθ, είναι 

δυνατι, εφόςον ο οφειλζτθσ 

βρίςκεται, κατά τον χρόνο 

ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ, ςε 

παφςθ πλθρωμϊν». 

 

Θ παρ. 2 του άρκρου 34 ζχει ωσ εξισ: 

«2. Θ επικφρωςθ ςυμφωνίασ, θ οποία 

ζχει ςυναφκεί μόνον από πιςτωτζσ, 

που ςυγκεντρϊνουν το ποςοςτό τθσ 

παρ. 1, χωρίσ τθ ςφμπραξθ του 

οφειλζτθ, είναι δυνατι ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) εφόςον ο οφειλζτθσ βρίςκεται, 

κατά τον χρόνο ςφναψθσ τθσ 

ςυμφωνίασ, ςε παφςθ πλθρωμϊν ι, 

β) αν πρόκειται για κεφαλαιουχικι 

εταιρία, εφόςον το ςφνολο των ιδίων 

κεφαλαίων του οφειλζτθ καταςτεί 

κατϊτερο του ενόσ δεκάτου (1/10) 

του μετοχικοφ κεφαλαίου και δεν ζχει 

αποκαταςτακεί τουλάχιςτον ςτο 

ποςοςτό αυτό εντόσ τθσ 

διαχειριςτικισ χριςθσ που ακολουκεί 

τθν θμερομθνία αναφοράσ του 

ετιςιου ιςολογιςμοφ ςτον οποίο 

διαπιςτϊνεται ότι ςυνζτρεξε θ 

περίπτωςθ αυτι, ι 

γ) αν ο οφειλζτθσ δεν ζχει υποβάλει 

προσ καταχϊρθςθ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ δυο (2) τουλάχιςτον 

διαδοχικϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, 

ι, 

δ) αν πρόκειται για εταιρεία 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςυντρζχουν 

οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 

2 του άρκρου 45 του ν. 3190/1955 (Αϋ 

91).» 

Άρκρο 34 παρ. 12 

Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 37 

του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 

ωσ εξισ: «Το Δθμόςιο, νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, 

δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ δφνανται 

να ςυναινοφν ςτθν ςφναψθ 

Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 37 του 

ν. 4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

1. Το Δθμόςιο, νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ και Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

υπογράφοντασ τθ ςυμφωνία με τουσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3190/year/1955/article/45
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29


ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ακόμα και 

όταν με τθ ςυμφωνία 

παραιτοφνται από προνόμια και 

εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι 

εμπράγματθσ φφςθσ και από 

ζνδικά μζςα ι βοθκιματα. Κατ’ 

εξαίρεςθ, θ ςυναίνεςθ αυτι δεν 

παρζχεται ςτθν περίπτωςθ που 

λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ οι ωσ άνω 

φορείσ κα περιζρχονταν ςε 

χειρότερθ κζςθ ωσ προσ τισ 

βεβαιωμζνεσ ι λθξιπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ τουσ κατά το χρόνο 

υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ ςε ςχζςθ με τθ κζςθ 

ςτθν οποία κα περιζρχονταν ωσ 

προσ τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςε 

περίπτωςθ πτϊχευςθσ του 

οφειλζτθ.» 

 

ίδιουσ όρουσ και ιδιωτικοοικονομικά 

κριτιρια με τα οποία κα ςυναινοφςε 

υπό τισ αυτζσ ςυνκικεσ ιδιϊτθσ 

πιςτωτισ, ακόμθ και όταν με τθ 

ςυμφωνία το Δθμόςιο, τα νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι 

δθμόςιεσ επιχειριςεισ του δθμόςιου 

τομζα και οι Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ παραιτοφνται από 

προνόμια και εξαςφαλίςεισ ενοχικισ 

ι εμπράγματθσ φφςεωσ κακϊσ και 

από ζνδικα μζςα ι βοθκιματα. 

Ειδικότερα, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παρ. 2, το Δθμόςιο δεν ςυναινεί ςε 

περίπτωςθ που λόγω τθσ εφαρμογισ 

τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κα 

περιερχόταν ςε χειρότερθ κζςθ ωσ 

προσ τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του 

κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, από τθ κζςθ 

ςτθν οποία κα περιερχόταν ςε 

περίπτωςθ πτϊχευςθσ. 

Άρκρο 34 παρ. 13 

 

Το άρκρο 38 αντικακίςταται ωσ 

εξισ:  «Με τθν επιφφλαξθ των 

άρκρων 235, 236, 237 και 237Β του 

Ροινικοφ Κϊδικα για τθ 

δωροδοκία, ουδείσ υπάλλθλοσ 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 13 του 

Ροινικοφ Κϊδικα υπζχει 

οποιαδιποτε αςτικι, ποινικι ι 

πεικαρχικι ευκφνθ για τθν 

υπογραφι ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

ι τθν παροχι κετικισ ψιφου ςε 

θλεκτρονικι ψθφοφορία ι τθν 

ςυναγόμενθ ςυναίνεςι του, 

εφόςον ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ, κατά περίπτωςθ, 

τθσ παρ. 1 ι τθσ παρ. 2 του άρκρου 

37. Ροινικι δίωξθ αςκείται μόνο 

υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ.2 

του άρκρου 65 του ν. 4472/2017 

(Α’ 74). Κατά τα λοιπά δεν κίγεται θ 

Το άρκρο 38 ζχει ωσ εξισ:   

 

«Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 235, 

236, 237 και 237Β του Ροινικοφ 

Κϊδικα για τθ δωροδοκία, ουδείσ 

υπάλλθλοσ υπό τθν ζννοια του 

άρκρου 13 του Ροινικοφ Κϊδικα 

υπζχει οποιαδιποτε αςτικι, ποινικι ι 

πεικαρχικι ευκφνθ για τθν υπογραφι 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι τθ κετικι 

ψιφο ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία 

εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

του άρκρου 37. Επίςθσ ουδείσ 

υπάλλθλοσ υπζχει ευκφνθ, εφόςον 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 65 του ν. 4472/2017 (Αϋ 

74). Ροινικι δίωξθ αςκείται μόνο υπό 

τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 65 του ν. 4472/2017.» 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4472/year/2017/article/65
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/816
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4472/year/2017/article/65
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/816


εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 

65 του ν. 4472/2017.» 

Άρκρο 34 παρ. 14 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 39 

του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 

ωσ εξισ:  «Οι υποχρεϊςεισ που 

μπορεί να μεταρρυκμίηει θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ 

περιλαμβάνουν και τισ υπό αίρεςθ 

ι τισ άγνωςτεσ υποχρεϊςεισ του 

οφειλζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των υποχρεϊςεων από 

μελλοντικι κατάπτωςθ εγγυιςεων, 

οι οποίεσ ζχουν παραςχεκεί ωσ τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ που επικυρϊνει τθ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ». 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 39 του 

ν. 4738/2020 ζχει ωσ εξισ:  3. Οι 

υποχρεϊςεισ που μπορεί να 

μεταρρυκμίηει θ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ περιλαμβάνουν και τισ 

υπό αίρεςθ, μελλοντικζσ ι και 

άγνωςτεσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων μελλοντικϊν 

υποχρεϊςεων από κατάπτωςθ 

εγγυιςεων, οι οποίεσ ζχουν 

παραςχεκεί ζωσ τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ που 

επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ. 

Άρκρο 34 παρ. 15 

Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 52 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Επίςθσ, 

δεν κίγονται τα δικαιϊματα από 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, του 

Ν.1665/1986, όπωσ ιςχφει, κακϊσ 

και το δικαίωμα καταγγελίασ και 

απόδοςθσ του μιςκίου ςε 

περίπτωςθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, 

εφόςον ο οφειλζτθσ είναι 

υπεριμεροσ ωσ προσ τθν καταβολι 

ζξι (6) ι περιςςότερων μθνιαίων 

μιςκωμάτων». 

Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 52 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ:  

«Επίςθσ, δεν κίγεται το δικαίωμα 

καταγγελίασ και απόδοςθσ του 

μιςκίου ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ, εφόςον ο οφειλζτθσ είναι 

υπεριμεροσ ωσ προσ τθν καταβολι 

ζξι (6) ι περιςςότερων μθνιαίων 

μιςκωμάτων.» 

Άρκρο 34 παρ. 16 

Στθν παράγραφο 1 του άρκρου 54 

του ν. 4738/2020 προςτίκεται 

δεφτερο εδάφιο ωσ εξισ: «Οι 

απαιτιςεισ πιςτωτϊν των οποίων θ 

ςυναίνεςθ ςυνάγεται ςφμφωνα με 

τθν παρ. 2 του άρκρου 37 

ςυνυπολογίηονται για τθν 

διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων 

πλειοψθφιϊν». 

 



Άρκρο 34 παρ. 17 

Θ περ. α του άρκρου 66 

τροποποιείται ωσ εξισ: «α) φυςικά 

πρόςωπα, ενεργά μζλθ του 

Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.), με ςυναφι 

προχπθρεςία επί τουλάχιςτον 

πζντε (5) ζτθ ι πιςτοποιθμζνοι 

λογιςτζσ – φοροτεχνικοί με 

επαγγελματικι άδεια Αϋ τάξθσ ι 

νομικά πρόςωπα που παρζχουν 

λογιςτικζσ, φοροτεχνικζσ ι 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Ειδικά 

για τα νομικά πρόςωπα που 

παρζχουν ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ, αυτά κα πρζπει να 

απαςχολοφν τουλάχιςτον ζνα (1) 

 φυςικό πρόςωπο με τισ ιδιότθτεσ 

τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ».   

Θ περ. α του άρκρου 66 ζχει ωσ εξισ: 

α) φυςικά πρόςωπα, ενεργά μζλθ του 

Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ 

(Ο.Ε.Ε.), με ςυναφι προχπθρεςία επί 

τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ ι 

πιςτοποιθμζνοι λογιςτζσ – 

φοροτεχνικοί με επαγγελματικι άδεια 

Αϋ τάξθσ ι νομικά πρόςωπα που 

παρζχουν λογιςτικζσ, φοροτεχνικζσ ι 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, 

Άρκρο 34 παρ. 18 

Θ υποπερ. ii τθσ περ. ηα) τθσ παρ. 2 

του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  «ii. τθν 

αξία ρευςτοποίθςθσ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ, θ οποία για τα ακίνθτα 

δεν μπορεί να υπολείπεται τθσ 

αξίασ του άρκρου 11, και» 

Θ υποπερ. ii τθσ περ. ηα) τθσ παρ. 2 

του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: «ii. τθν αξία ρευςτοποίθςθσ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ, και» 

Άρκρο 34 παρ. 19 

Θ υποπερ. i τθσ περ. ηβ) τθσ παρ. 2 

του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «i. Δεν 

επιτρζπεται: αα) να φζρουν 

οποιονδιποτε καταλαμβανόμενο 

πιςτωτι ςε χειρότερθ οικονομικι 

κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα 

βριςκόταν ςε περίπτωςθ 

ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του οφειλζτθ, ςτο 

πλαίςιο διαδικαςίασ αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, 

Θ υποπερ. i τθσ περ. ηβ) τθσ παρ. 2 

του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

i. Δεν επιτρζπεται να φζρουν 

οποιονδιποτε καταλαμβανόμενο 

πιςτωτι ςε χειρότερθ οικονομικι 

κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα 

βριςκόταν ςε περίπτωςθ 

ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του οφειλζτθ, ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 977 του 

Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

αυτό ιςχφει κατά τον χρόνο υποβολισ 



όπωσ ιςχφει κατά τον χρόνο 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ, ανεξάρτθτα 

από τον χρόνο επιβολισ 

κατάςχεςθσ ι επίδοςθσ επιταγισ 

προσ εκτζλεςθ και, ββ) να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα, οποιοςδιποτε από 

τουσ μθ ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ, ο 

οποίοσ ζχει κυριότθτα επί 

πράγματοσ ι είναι εκδοχζασ 

απαιτιςεων, ιδίωσ ςτο πλαίςιο 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι 

πρακτορείασ επιχειρθματικϊν 

απαιτιςεων και ζχει δικαίωμα να 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του κατά 

του οφειλζτθ από τα περιουςιακά 

ςτοιχεία αυτά, να υποχρεωκεί να 

λάβει ποςά μικρότερα από αυτά 

που κα ελάμβανε ι κα λάβει 

αςκϊντασ τα ςυμβατικά του 

δικαιϊματα ςε ςχζςθ με τα 

περιουςιακά αυτά ςτοιχεία.». 

τθσ αίτθςθσ, ανεξάρτθτα από τον 

χρόνο επιβολισ κατάςχεςθσ ι 

επίδοςθσ επιταγισ προσ εκτζλεςθ. 

Άρκρο 34 παρ. 20 

Στo άρκρο 71 προςτίκεται παρ. 2Α 

ωσ εξισ: 

«2Α. Σε περίπτωςθ που κατά τθ 

διακριτικι ευχζρεια των 

χρθματοδοτικϊν φορζων δεν γίνει 

χριςθ του υπολογιςτικοφ 

εργαλείου, αυτοί δφνανται,  για να 

κάνουν πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ 

ςτον οφειλζτθ, να 

ςυναξιολογιςουν τθν ικανότθτα 

ςυνειςφοράσ ςτθν αποπλθρωμι 

των ςυνοφειλετϊν του ςτουσ 

χρθματοδοτικοφσ φορείσ, όπωσ και 

τθν αξία ρευςτοποίθςθσ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων αυτϊν. 

Για τον λόγο αυτό είναι δυνατι θ 

πρόςκλθςθ των ςυνοφειλετϊν 

χρθματοδοτικϊν φορζων που κατά 

περίπτωςθ κα ορίηουν οι 

χρθματοδοτικοί φορείσ. Τα τεχνικά 

και λεπτομερειακά κζματα τθσ 

διαδικαςίασ πρόςκλθςθσ των 

 



ςυνοφειλετϊν χρθματοδοτικϊν 

φορζων και ανταπόκριςθ αυτϊν 

αναφζρονται ςτθν κοινι απόφαςθ 

τθσ παρ. 5. Θ κετικι ανταπόκριςθ 

ςυνοφειλζτθ χρθματοδοτικοφ 

φορζα ςυνεπάγεται αυτοδίκαια 

τθν εφαρμογι των άρκρων 10 και 

12 ανωτζρω. Θ αντιπρόταςθ των 

τραπεηϊν κατά τθν παροφςα, 

προκφπτει επίςθσ από ςχετικό 

υπολογιςτικό εργαλείο, ςτο οποίο 

ζχουν ενςωματωκεί οι παράμετροι 

τθσ μεκοδολογίασ αντιπρόταςθσ 

των πιςτωτϊν, όπωσ αυτι 

εξειδικεφεται ςτθν απόφαςθ τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 71.» 

Άρκρο 34 παρ. 21 

Θ περίπτωςθ δ) τθσ παρ. 5, του 
άρκρου 71 του ν. 4738/2020 
αντικακίςταται ωσ εξισ:  «δ) τθν 
αποδοχι ότι θ ςυμφωνία δεςμεφει 
και τουσ μθ ςυναινοφντεσ 
ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που είναι 
χρθματοδοτικοί φορείσ, εφόςον 
αα) δεν φζρει οποιονδιποτε από 
αυτοφσ ςε χειρότερθ οικονομικι 
κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα 
βριςκόταν ςε περίπτωςθ 
ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων του οφειλζτθ, ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ αναγκαςτικισ 
εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον 
Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, και 
ββ) δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα, 
οποιοςδιποτε από τουσ μθ 
ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ, ο οποίοσ 
ζχει κυριότθτα επί πράγματοσ ι 
είναι εκδοχζασ απαιτιςεων, ιδίωσ 
ςτο πλαίςιο χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ ι πρακτορείασ 
επιχειρθματικϊν απαιτιςεων και 
ζχει δικαίωμα να ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ του κατά του οφειλζτθ 
από τα περιουςιακά ςτοιχεία αυτά, 
να υποχρεωκεί ςε απόδοςθ ποςοφ 
που ζλαβε ι λαμβάνει αςκϊντασ 
τα ςυμβατικά του δικαιϊματα ςε 

Θ περίπτωςθ δ) τθσ παρ. 5, του 

άρκρου 71 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ:   

«δ) τθν αποδοχι ότι θ ςυμφωνία 

δεςμεφει και τουσ μθ ςυναινοφντεσ 

ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που είναι 

χρθματοδοτικοί φορείσ, εφόςον δεν 

περιζρχονται ςε χειρότερθ κζςθ απ’ 

ό,τι ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ (το 

οποίο δεν απαιτείται εφόςον θ 

πρόταςθ προκφπτει βάςει του 

υπολογιςτικοφ εργαλείου τθσ περ. ηϋ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 71) και 

πλθροφνται οι λοιπζσ προχποκζςεισ 

του παρόντοσ Ρρϊτου Βιβλίου,» 



ςχζςθ με τα περιουςιακά αυτά 
ςτοιχεία και γγ) πλθροφνται οι 
λοιπζσ προχποκζςεισ του 
παρόντοσ Ρρϊτου Βιβλίου. Θ 
ςφμβαςθ δεν απαιτείται να 
περιζχει τθν αποδοχι υπό τουσ 
παραπάνω όρουσ εφόςον θ 
πρόταςθ προκφπτει βάςει του 
υπολογιςτικοφ εργαλείου τθσ περ. 
ηϋ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ 
άρκρου».  

 

Άρκρο 34 παρ. 22 

Στθν παράγραφο 5, του άρκρου 71 

του ν. 4738/2020 προςτίκεται 

περίπτωςθ κ) ωσ εξισ:  

«“κ) Τισ αρχζσ διαμόρφωςθσ των 

αντιπροτάςεων των 

χρθματοδοτικϊν φορζων κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 21» 

 

Άρκρο 35 παρ. 1 

Στθν παρ. 2 του άρκρου 77 του ν. 

4738/2020 προςτίκεται τελευταίο 

εδάφιο ωσ εξισ: «Το τεκμιριο τθσ 

παροφςασ είναι μαχθτό». 

 

Άρκρο 35 παρ. 2 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 78 του ν. 4738/2020 

τροποποιείται και προςτίκεται νζο 

εδάφιο ωσ εξισ: «Μικροφ 

αντικειμζνου πτωχεφςεισ ορίηονται 

αυτζσ ςτισ οποίεσ ο οφειλζτθσ 

ικανοποιεί τα κριτιρια 

προςδιοριςμοφ τθσ πολφ μικρισ 

οντότθτασ του άρκρου 2 του ν. 

4308/2014 (Α’ 251). Στθν 

περίπτωςθ των νομικϊν 

προςϊπων, εάν το κακαρό φψοσ 

του κφκλου εργαςιϊν υπερβαίνει 

τα δφο εκατομμφρια (2.000.000) 

ευρϊ δεν κεωροφνται πολφ μικρι 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 78 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ: 

«2. Μικροφ αντικειμζνου πτωχεφςεισ 

ορίηονται αυτζσ ςτισ οποίεσ ο 

οφειλζτθσ ικανοποιεί ζνα από τα 

κριτιρια προςδιοριςμοφ τθσ πολφ 

μικρισ οντότθτασ του άρκρου 2 του 

ν. 4308/2014 (Αϋ 251).» 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


οντότθτα». 

Άρκρο 35 παρ. 3 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 92 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Σε περίπτωςθ οφειλζτθ φυςικοφ 

προςϊπου, με τθν επιφφλαξθ των 

παρ. 3 και 5, από τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ μζχρι τθν απαλλαγι 

του οφειλζτθ, ςτθν πτωχευτικι 

περιουςία ανικει το μζροσ του 

ετθςίου ειςοδιματόσ του, 

αφαιρουμζνων των φόρων και των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που υπερβαίνει το ποςό των 

ετιςιων ευλόγων δαπανϊν 

διαβίωςθσ ι το δωδεκαπλάςιο του 

ακατάςχετου κατά τθν παράγραφο 

2 του άρκρου 31 του Κϊδικα 

Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων, 

όποιο είναι υψθλότερο εκ των 

δφο.» 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 92 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ: 

«2. Σε περίπτωςθ οφειλζτθ φυςικοφ 

προςϊπου, με τθν επιφφλαξθ των 

παρ. 3 και 5, από τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ μζχρι τθν απαλλαγι του 

οφειλζτθ, ςτθν πτωχευτικι περιουςία 

ανικει το μζροσ του ετθςίου 

ειςοδιματόσ του, αφαιρουμζνων των 

φόρων και των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που υπερβαίνει το ποςό 

των ετιςιων ευλόγων δαπανϊν 

διαβίωςθσ ι του δωδεκαπλάςιου του 

ακατάςχετου ςφμφωνα με τθν παρ. 5, 

όποιο είναι υψθλότερο εκ των δφο.» 

Άρκρο 35 παρ. 4 

1. Στο  άρκρο 103 του ν. 

4738/2020 αντικακίςτανται οι παρ. 

1 και 2, καταργείται θ παρ. 3 και το 

άρκρο 103 διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ:  

«Άρκρο 103 
Λφςθ ςυμβάςεων και εξαιρζςεισ 

1. Θ κιρυξθ πτϊχευςθσ ςτθν οποία 
εφαρμόηεται θ κατ’ ιδίαν εκποίθςθ 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
οφειλζτθ ςφμφωνα με το 
Κεφάλαιο Γ’ του Μζρουσ Ρζμπτου 
του παρόντοσ Βιβλίου προκαλεί 
τθν αυτόματθ και αηιμια λφςθ 
όλων των εκκρεμϊν και διαρκϊν 
ςυμβάςεων του οφειλζτθ τθν 
εξθκοςτι θμζρα από τθ κιρυξθ τθσ 
πτϊχευςθσ, εκτόσ εάν ο ςφνδικοσ 
δθλϊςει εγγράφωσ προσ τον 
αντιςυμβαλλόμενο του οφειλζτθ 
πριν τθν παρζλευςθ τθσ 
προκεςμίασ ότι επικυμεί τθν 

Το άρκρο 103 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

 

 1. Θ κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ προκαλεί 

τθν αυτόματθ και αηιμια λφςθ όλων 

των εκκρεμϊν και διαρκϊν 

ςυμβάςεων του οφειλζτθ τθν 

εξθκοςτι θμζρα από τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ, εκτόσ αν ο ςφνδικοσ 

δθλϊςει εγγράφωσ προσ τον 

αντιςυμβαλλόμενο του οφειλζτθ πριν 

τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ότι 

επικυμεί τθν άμεςθ λφςθ τουσ ι τθ 

ςυνζχιςι τουσ εφόςον εξυπθρετοφν 

τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ 

πτϊχευςθσ ι τθ βελτίωςθ τθσ αξίασ 

ρευςτοποίθςθσ ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ. 

 

 2. Ωσ προσ τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, 



άμεςθ λφςθ τουσ ι, εναλλακτικά, 
τθ ςυνζχιςι τουσ εφόςον, κατά τθν 
κρίςθ του ςυνδίκου, εξυπθρετοφν 
τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν 
τθσ πτϊχευςθσ ι τθ βελτίωςθ τθσ 
αξίασ ρευςτοποίθςθσ των 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 
 2. Εάν θ απόφαςθ που κθρφςςει 
τθν πτϊχευςθ προβλζπει τθν 
εκποίθςθ του ςυνόλου του 
ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ι των 
επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων 
αυτισ, θ κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ 
δεν επιφζρει τθ λφςθ των 
ςυμβάςεων τθσ  παρ. 1, ο δε 
ςφνδικοσ δικαιοφται με ζγγραφθ 
διλωςθ προσ τον 
αντιςυμβαλλόμενό του να επιλζξει 
τθ ςυνζχιςθ ι τθ λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ υποκακιςτϊντασ τθν 
ομάδα των πιςτωτϊν ςτα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 
του οφειλζτθ. Επιπλζον, ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, εντόσ τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν κιρυξθ τθσ 
πτϊχευςθσ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ 
δικαιοφται να τάξει ςτον ςφνδικο 
εφλογθ προκεςμία προσ άςκθςθ 
του δικαιϊματοσ επιλογισ, μθ 
δυνάμενθ να είναι μεγαλφτερθ των 
τριάντα (30) θμερϊν. Εάν ο 
ςφνδικοσ δεν απαντιςει εντόσ τθσ 
εφλογθσ προκεςμίασ που ζταξε ο 
αντιςυμβαλλόμενοσ, ο 
αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται να 
υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ 
και να απαιτιςει αποηθμίωςθ 
λόγω μθ εκπλιρωςθσ, 
ικανοποιοφμενοσ ωσ πτωχευτικόσ 
πιςτωτισ. 
3. (Καταργείται)» .  

 

εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτοδίκαιθσ 

λφςθσ των ςυμβάςεων τθσ παρ. 1, ο 

ςφνδικοσ μπορεί να αιτθκεί τθ 

ςυνζχιςθ μζςω κατάρτιςθσ νζων 

ςυμβάςεων με τουσ εργαηομζνουσ με 

τουσ ίδιουσ όρουσ ςυμβάςεων που 

ίςχυαν πριν τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ. Θ κατάρτιςθ νζων 

ςυμβάςεων εγκρίνεται από τον 

ειςθγθτι και τθ ςυνζλευςθ πιςτωτϊν. 

Ωσ προσ τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ θ 

λφςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ παρ. 1 

ιςοδυναμεί με καταγγελία ωσ προσ 

τθν υποχρζωςθ παροχισ 

αποηθμίωςθσ προσ τον εργαηόμενο 

και εφαρμόηεται ςυμπλθρωματικά 

προσ το παρόν άρκρο το άρκρο 109. 

 

 3. Κατϋ εξαίρεςθ, εάν θ απόφαςθ που 

κθρφςςει τθν πτϊχευςθ προβλζπει 

τθν εκποίθςθ του ςυνόλου του 

ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ι των 

επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων 

αυτισ, ζχουν εφαρμογι, αντί για τισ 

παρ. 1 και 2, οι διατάξεισ των άρκρων 

104 ζωσ και 108. 

 
  
  

 

Άρκρο 35 παρ. 5 

Θ επικεφαλίδα και το άρκρο 104 

του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται 

ωσ εξισ: «Άρκρο 104  

Συνζπεια επιλογισ ςυνζχιςθσ 

εκκρεμϊν ςυμβάςεων 

Το άρκρο 104 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

«Άρκρο 104 

Δικαίωμα επιλογισ 

1. Σε περίπτωςθ που κατά τθν παρ. 1 

του άρκρου 103 ο ςφνδικοσ επιλζξει 



Σε περίπτωςθ που κατά το άρκρο 

103 ςυνεχίηονται εκκρεμείσ 

ςυμβάςεισ ο ςφνδικοσ τισ ςυνεχίηει 

και ο αντιςυμβαλλόμενοσ οφείλει 

να τισ εκπλθρϊςει και κακίςταται  

ομαδικόσ πιςτωτισ.» 

τθ ςυνζχιςθ εκκρεμϊν ςυμβάςεων, 

αυτόσ ζχει το δικαίωμα να 

εκπλθρϊςει τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, 

υποκακιςτϊντασ τθν ομάδα των 

πιςτωτϊν ςτθ κζςθ του οφειλζτθ, και 

να απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ από τον 

αντιςυμβαλλόμενο. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ο τελευταίοσ κακίςταται 

ομαδικόσ πιςτωτισ. 

 

 2. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται να 

τάξει ςτον ςφνδικο εφλογθ προκεςμία 

προσ άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

επιλογισ. Εάν ο ςφνδικοσ δεν 

απαντιςει εντόσ τθσ εφλογθσ 

προκεςμίασ που ζταξε ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ ι εάν αρνθκεί 

τθν εκπλιρωςθ, ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται να 

υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ και 

να απαιτιςει αποηθμίωςθ λόγω μθ 

εκπλιρωςθσ, ικανοποιοφμενοσ ωσ 

πτωχευτικόσ πιςτωτισ.» 

 

Άρκρο 35 παρ. 6 

Θ επικεφαλίδα και το άρκρο 106 

του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται 

ωσ εξισ: «Άρκρο 106 

Λςχφσ ςυμβατικϊν όρων λφςθσ και 

καταγγελίασ λόγω πτϊχευςθσ 

Θ ςφμβαςθ δεν δφναται να 

προβλζπει ότι θ κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ αποτελεί λόγο λφςθσ ι 

τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε 

αντίκετοσ όροσ είναι άκυροσ. Με 

τθν παροφςα δεν κίγεται το 

δικαίωμα καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ που προβλζπει ο νόμοσ 

ι θ ςφμβαςθ» 

Το άρκρο 106 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

«Άρκρο 106 

Συμβάςεισ που λφονται ι 

διατθροφνται 

1. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 103, 

ςυμβάςεισ διαρκοφσ χαρακτιρα 

διατθροφν τθν ιςχφ τουσ, εφόςον δεν 

προβλζπεται διαφορετικά ςτο νόμο. 

Εξαιροφνται οι χρθματοοικονομικζσ 

ςυμβάςεισ οι οποίεσ μποροφν να 

πάψουν να ιςχφουν ι να 

τροποποιθκοφν ωσ ςυνζπεια τθσ 

πτϊχευςθσ κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςε αυτζσ. 



2. Θ κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ αποτελεί 

λόγο λφςθσ των ςυμβάςεων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ ο 

οφειλζτθσ είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ, 

κακϊσ και εκείνων θ λφςθ των οποίων 

επζρχεται ι μπορεί να επζλκει από 

ειδικι διάταξθ νόμου. 

Άρκρο 35 παρ. 7 

Θ επικεφαλίδα και το άρκρο 107 

του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται 

ωσ εξισ: «Δικαίωμα καταγγελίασ 

ςυμβάςεων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και 

χρθματοοικονομικϊν ςυμβάςεων 

1. Θ κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ 

αποτελεί λόγο λφςθσ των 

ςυμβάςεων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ ο 

οφειλζτθσ είναι ςυμβαλλόμενο 

μζροσ, κακϊσ και εκείνων θ λφςθ 

των οποίων επζρχεται ι μπορεί να 

επζλκει από ειδικι διάταξθ νόμου.  

2. Χρθματοοικονομικζσ ςυμβάςεισ 

μποροφν να παφςουν να ιςχφουν ι 

να τροποποιθκοφν ωσ ςυνζπεια 

τθσ πτϊχευςθσ κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςε αυτζσ ι ςτο νόμο που 

τισ διζπει.» 

 

Το άρκρο 107 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

Δικαίωμα καταγγελίασ 

Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 171, τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

106 δεν κίγουν το δικαίωμα 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ που 

προβλζπει ο νόμοσ ι θ ςφμβαςθ. 

Άρκρο 35 παρ. 8 

Ρροςτίκεται παρ. 1Α ςτο άρκρο 

109του ν. 4738/2020 ωσ εξισ: «Ωσ 

προσ τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, θ 

λφςθ τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 

103 ιςοδυναμεί με καταγγελία ωσ 

προσ τθν υποχρζωςθ παροχισ 

αποηθμίωςθσ προσ τον 

εργαηόμενο». 

 

Άρκρο 35 παρ. 9 

Στθν παρ. 3 του άρκρου 109 του ν. 

4738/2020 προςτίκεται νζο εδάφιο 

Θ παρ. 3 του άρκρου 109 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«3. Μιςκωτόσ που πραγματικά 



και θ παρ. 3 διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ.   

«3. Μιςκωτόσ που πραγματικά 
ςυνεχίηει να παρζχει τθν εργαςία 
του μετά τθν κιρυξθ τθσ 
πτϊχευςθσ, για τουσ μιςκοφσ και 
τισ ςυναφείσ παροχζσ, 
ικανοποιείται ωσ ομαδικόσ 
πιςτωτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
τθσ ςυνζχιςθσ παροχισ εργαςίασ, 
απαιτιςεισ που γεννϊνται από 
μεταγενζςτερθ καταγγελία τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ, 
ικανοποιοφνται ωσ ομαδικά 
πιςτϊματα.». 

 

ςυνεχίηει να παρζχει τθν εργαςία του 

μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, για 

τουσ μιςκοφσ και τισ ςυναφείσ 

παροχζσ, ικανοποιείται ωσ ομαδικόσ 

πιςτωτισ.» 

Άρκρο 35 παρ. 10 

Ρροςτίκεται νζα παράγραφοσ 9 

ςτο άρκρο 158 του ν. 4738/2020 

ωσ εξισ:  «Εντόσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν 

δθμοςίευςθ τθσ ζκκεςθσ του 

άρκρου 8, ο πλειοδότθσ 

υποχρεοφται να κατακζςει, ςε 

μετρθτά ι με μεταφορά πίςτωςθσ 

ςτον ειδικό τραπεηικό 

επαγγελματικό λογαριαςμό του 

ςυνδίκου ι με εγγυθτικι επιςτολι 

τράπεηασ, διάρκειασ τουλάχιςτον 

ενόσ (1) μινα ι με επιταγι που 

ζχει εκδοκεί από τράπεηα ι άλλο 

πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εγγυοδοςία 

ίςθ προσ το τίμθμα που 

προςζφερε.  Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, ο ςφνδικοσ καταρτίηει 

νζα ζκκεςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ωσ πλειοδότθσ όποιοσ προςζφερε 

τθν πλθςιζςτερθ κατά αξία 

προςφορά προσ αυτι του αρχικοφ 

πλειοδότθ, εφόςον υφίςταται, και 

ακολουκείται ωσ προσ τον νζο 

πλειοδότθ θ προβλεπόμενθ ςτο 

παρόν Κεφάλαιο διαδικαςία.» 

 



Άρκρο 35 παρ. 11 

Ρροςτίκεται νζο Κεφάλαιο Δ’ του 

Μζρουσ Ρζμπτου του Δευτζρου 

Βιβλίου του ν. 4738/2020 ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται τα άρκρα 

167 ζωσ και 169, με τίτλο 

«Διατάξεισ ωσ προσ τθ διανομι 

προσ πιςτωτζσ». 

 

Άρκρο 35 παρ. 12 

Το Κεφάλαιο Δ του Μζρουσ 

Ρζμπτου του Δευτζρου Βιβλίου 

αναρικμείται ωσ Κεφάλαιο Ε’. 

 

Άρκρο 35 παρ. 13 

Το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 

του άρκρου 167 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  «Αν εκτόσ 

από τισ απαιτιςεισ των υποπερ. 

αα’ ζωσ αγ’ τθσ περ. α τθσ 

παροφςασ υπάρχουν και άλλεσ 

απαιτιςεισ με γενικό προνόμιο ι 

ειδικό προνόμιο ι ανζγγυεσ 

απαιτιςεισ, θ κατάταξθ κατ’ άρκρο 

977 του Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ χωρεί μετά τθν 

ολοςχερι ικανοποίθςθ των 

ανωτζρω απαιτιςεων των υποπερ. 

αα’ ζωσ αγ’ τθσ περ. α’». 

Το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 

του άρκρου 167 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ:   

Αν εκτόσ από τισ απαιτιςεισ των 

υποπερ. ααϋ και αγϋ τθσ περ. αϋ τθσ 

παροφςασ υπάρχουν άλλεσ 

απαιτιςεισ με γενικό προνόμιο ι 

ειδικό προνόμιο ι ανζγγυεσ 

απαιτιςεισ, θ κατάταξθ κατ’ άρκρο 

977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ 

χωρεί μετά τθν ολοςχερι 

ικανοποίθςθ των ανωτζρω 

απαιτιςεων των υποπερ. ααϋ ζωσ αγϋ 

τθσ περ. αϋ.  

Άρκρο 35 παρ. 14 

Αντικακίςταται το δεφτερο εδάφιο 

τθσ υποπερ. αγ) τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 167 του ν. 4738/2020 ωσ 

εξισ:  «Το προνόμιο τθσ περ. α) 

υφίςταται ανεξάρτθτα από τθν 

επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ, εφόςον οι ςκοποί των 

χρθματοδοτιςεων ι των παροχϊν 

και θ φπαρξθ του προνομίου 

προβλζπονται ρθτά ςτθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ ι ςε ςυμβάςεισ που 

καταρτίηονται κατά το ανωτζρω 

χρονικό διάςτθμα.» 

Το δεφτερο εδάφιο τθσ υποπερ. αγ) 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 167 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«Το προνόμιο τθσ παροφςασ 

υφίςταται ανεξάρτθτα από τθν 

επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ, εφόςον οι ςκοποί των 

χρθματοδοτιςεων ι των παροχϊν και 

θ φπαρξθ του προνομίου 

προβλζπονται ρθτά ςτθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ ι ςε ςυμβάςεισ που 

καταρτίηονται κατά το ανωτζρω 

χρονικό διάςτθμα.» 

 



Άρκρο 35 παρ. 16 

Θ παρ. 3 του άρκρου 170 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Το κζρδοσ από τθ μεταβίβαςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ κατ’ εφαρμογι 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα 

με το Κεφάλαιο Βϋ του Μζρουσ 

Δευτζρου του Ρρϊτου Βιβλίου του 

παρόντοσ νόμου ι τθσ 

εκκακάριςθσ του Κεφαλαίου Β’ του 

Μζρουσ Ρζμπτου του Δευτζρου 

Βιβλίου του παρόντοσ νόμου 

απαλλάςςεται από το φόρο 

ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων». 

Θ παρ. 3 του άρκρου 170 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«3. Το κζρδοσ από τθ μεταβίβαςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ κατ’ εφαρμογι ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 

Βϋ του Μζρουσ Δευτζρου του Ρρϊτου 

Βιβλίου του παρόντοσ νόμου ι τθσ 

εκκακάριςθσ του Κεφαλαίου Αϋ του 

Ρζμπτου Μζρουσ του Δευτζρου 

Βιβλίου του παρόντοσ νόμου 

απαλλάςςεται από τον φόρο 

ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων.» 

Άρκρο 35 παρ. 17 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 

4 του άρκρου 170 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Mε τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6, 

κάκε ςφμβαςθ που ςυνάπτεται και 

κάκε πράξθ που ενεργείται ςτο 

πλαίςιο τθσ πτωχευτικισ 

εκκακάριςθσ του Κεφαλαίου Β’ του 

Μζρουσ Ρζμπτου του Δευτζρου 

Βιβλίου, τθσ εξωδικαςτικισ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν του Κεφαλαίου 

Αϋ του Μζρουσ Δευτζρου του 

Ρρϊτου Βιβλίου ι τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ του Κεφαλαίου Βϋ του 

Μζρουσ Δευτζρου του Ρρϊτου 

Βιβλίου, ι τθσ άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ του άρκρου 219, οι 

ςυνεπεία αυτισ επί μζρουσ 

μεταβιβάςεισ, οι μεταγραφζσ και 

κάκε άλλθ πράξθ για τθν 

πραγμάτωςθ τουσ, απαλλάςςονται 

από τζλθ χαρτοςιμου και κάκε 

άλλο ζμμεςο φόρο ι τζλοσ (πλθν 

Φ.Ρ.Α. για τον οποίο εφαρμόηεται 

ο Κϊδικασ Φ.Ρ.Α. και ο Φ.Μ.Α.).» 

 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 170 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

4. Κάκε ςφμβαςθ που ςυνάπτεται και 

κάκε πράξθ που ενεργείται ςτο 

πλαίςιο τθσ πτωχευτικισ εκκακάριςθσ 

του Κεφαλαίου Αϋ του Ρζμπτου 

Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου, τθσ 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του 

Κεφαλαίου Αϋ του Μζρουσ Δευτζρου 

του Ρρϊτου Βιβλίου ι τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ του Κεφαλαίου Βϋ του 

Μζρουσ Δευτζρου του Ρρϊτου 

Βιβλίου, ι τθσ άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ του άρκρου 219 του 

παρόντοσ νόμου, οι ςυνεπεία αυτισ 

επιμζρουσ μεταβιβάςεισ, οι 

μεταγραφζσ και κάκε άλλθ πράξθ για 

τθν πραγμάτωςθ τουσ, 

απαλλάςςονται από τζλθ χαρτοςιμου 

και κάκε άλλο ζμμεςο φόρο ι τζλοσ 

(πλθν Φ.Ρ.Α. για τον οποίο 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

Κϊδικα Φ.Ρ.Α. και του Φ.Μ.Α.).  



Άρκρο 35 παρ. 18 

Θ παρ. 1 του άρκρου 171 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Ρεριορίηονται ςτο τριάντα τοισ 

εκατό (30%) των νόμιμων ποςϊν οι 

αμοιβζσ και τα δικαιϊματα των 

ςυμβολαιογράφων, των 

δικθγόρων, των δικαςτικϊν 

επιμελθτϊν και των 

υποκθκοφυλάκων για κάκε 

ςφμβαςθ ι πράξθ που αφορά τθ 

διαδικαςία πτωχευτικισ 

εκκακάριςθσ του Κεφαλαίου Β’ του 

Μζρουσ Ρζμπτου του Δευτζρου 

Βιβλίου, τθσ εξωδικαςτικισ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν του Κεφαλαίου 

Αϋ του Μζρουσ Δευτζρου του 

Ρρϊτου Βιβλίου, τθσ εξυγίανςθσ 

του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ 

Δευτζρου του Ρρϊτου Βιβλίου του 

παρόντοσ κϊδικα, ι τθν άςκθςθ 

του δικαιϊματοσ του άρκρου 219». 

Θ παρ. 1 του άρκρου 171 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

1. Ρεριορίηονται ςτο τριάντα τοισ 

εκατό (30%) των νόμιμων ποςϊν οι 

αμοιβζσ και τα δικαιϊματα των 

ςυμβολαιογράφων, των δικθγόρων, 

των δικαςτικϊν επιμελθτϊν και των 

υποκθκοφυλάκων για κάκε ςφμβαςθ 

ι πράξθ που αφορά τθ διαδικαςία 

πτωχευτικισ εκκακάριςθσ του 

Κεφαλαίου Αϋ του Ρζμπτου Μζρουσ 

του Δευτζρου Βιβλίου, τθσ 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του 

Κεφαλαίου Αϋ, του Μζρουσ Δευτζρου 

του Ρρϊτου Βιβλίου, τθσ εξυγίανςθσ 

του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ 

Δευτζρου του Ρρϊτου Βιβλίου, ι τθν 

άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 219. 

Άρκρο 35 παρ. 19 

Θ παρ. 1 του άρκρου 173 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ αίτθςθ πτϊχευςθσ μικροφ 

αντικειμζνου υποβάλλεται 

θλεκτρονικά, μζςω του 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Φερεγγυότθτασ, ςτο οποίο και 

δθμοςιοποιείται για χρονικό 

διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. 

Εφόςον θ αίτθςθ υποβάλλεται από 

τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 79, κοινοποιείται ςτον 

οφειλζτθ εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθ δθμοςιοποίθςι τθσ 

κατά το πρϊτο εδάφιο, άλλωσ δεν 

επζρχονται οι ςυνζπειεσ από τθν 

υποβολι τθσ. Σε περίπτωςθ που 

εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ 

του πρϊτου εδαφίου δεν 

υποβλθκεί παρζμβαςθ κατά τθσ 

Θ παρ. 1 του άρκρου 173 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

1. Θ αίτθςθ πτϊχευςθσ μικροφ 

αντικειμζνου υποβάλλεται 

θλεκτρονικά, μζςω του Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ, ςτο οποίο 

και δθμοςιοποιείται για χρονικό 

διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Σε 

περίπτωςθ που εντόσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ τθσ παροφςασ δεν 

υποβλθκεί παρζμβαςθ κατά τθσ 

αίτθςθσ ι υποβλθκεί παρζμβαςθ που 

αφορά μόνο τον διοριςμό ςυνδίκου, θ 

αίτθςθ γίνεται δεκτι με μόνθ τθ 

διαπίςτωςθ παρζλευςθσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ από το 

πτωχευτικό δικαςτιριο. Με τθν ίδια 

απόφαςθ ορίηεται από το πτωχευτικό 

δικαςτιριο ο ειςθγθτισ. Ο ειςθγθτισ 

διορίηει τον ςφνδικο, εφόςον δεν 

προςδιορίηεται ςτθν αίτθςθ, εκτόσ αν 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 



αίτθςθσ ι υποβλθκεί παρζμβαςθ 

που αφορά μόνο τον διοριςμό 

ςυνδίκου, θ αίτθςθ γίνεται δεκτι 

με μόνθ τθ διαπίςτωςθ 

παρζλευςθσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από το πτωχευτικό 

δικαςτιριο. Με τθν ίδια απόφαςθ 

ορίηεται από το πτωχευτικό 

δικαςτιριο ο ειςθγθτισ. Ο 

ειςθγθτισ διορίηει τον ςφνδικο, 

εφόςον δεν προςδιορίηεται ςτθν 

αίτθςθ, εκτόσ αν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ καταχϊρθςθσ του 

άρκρου 178». 

καταχϊρθςθσ του άρκρου 178. 

Άρκρο 35 παρ. 20 

Το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 177 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Με τθν επιφφλαξθ του δεφτερου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 173, αντίγραφο τθσ 

αίτθςθσ πτϊχευςθσ επιδίδεται, 

εντόσ δζκα (10) εργαςίμων 

θμερϊν, με φροντίδα του διαδίκου 

που επιςπεφδει τθ διαδικαςία, ςτα 

λοιπά διάδικα μζρθ» 

Το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 177 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ: 

«Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ 

επιδίδεται, εντόσ δζκα (10) 

εργαςίμων θμερϊν, με φροντίδα του 

διαδίκου που επιςπεφδει τθ 

διαδικαςία, ςτα λοιπά διάδικα μζρθ.» 

Άρκρο 35 παρ. 21 

Θ παρ. 1 του άρκρου 193 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Θ προςφυγι κατά τθσ απαλλαγισ 

αςκείται παραδεκτά ςτο 

πτωχευτικό δικαςτιριο εφόςον ο 

προςφεφγων επικαλείται ότι θ 

αδυναμία εκπλιρωςθσ τθν οποία 

διαπιςτϊνει θ απόφαςθ που 

κθρφςςει τθν πτϊχευςθ οφείλεται 

ςε δόλιεσ ενζργειεσ του οφειλζτθ ι 

ότι ο οφειλζτθσ δεν επζδειξε καλι 

πίςτθ είτε κατά τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ είτε και κατά τθ 

διάρκειά τθσ, δεν ζχει υπάρξει 

ςυνεργάςιμοσ με τα όργανα τθσ 

πτϊχευςθσ, ζχει δολίωσ αποκρφψει 

Θ παρ. 1 του άρκρου 193 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«1. Θ προςφυγι κατά τθσ απαλλαγισ 

αςκείται παραδεκτά ςτο πτωχευτικό 

δικαςτιριο εφόςον ο προςφεφγων 

επικαλείται ότι θ αδυναμία 

εκπλιρωςθσ τθν οποία διαπιςτϊνει θ 

απόφαςθ που κθρφςςει τθν 

πτϊχευςθ οφείλεται ςε δόλιεσ 

ενζργειεσ του οφειλζτθ ι ότι ο 

οφειλζτθσ δεν επζδειξε καλι πίςτθ 

είτε κατά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ 

είτε και κατά τθ διάρκειά τθσ, δεν ζχει 

υπάρξει ςυνεργάςιμοσ με τα όργανα 

τθσ πτϊχευςθσ, ζχει δολίωσ 

αποκρφψει ειςοδιματα ι 

περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθ 



ειςοδιματα ι περιουςιακά 

ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια τθσ 

πτωχευτικισ διαδικαςίασ ι ότι είτε 

εκκρεμεί ποινικι δίωξθ κατά του 

οφειλζτθ για κάποια από τισ 

πράξεισ του Μζρουσ Ενάτου του 

Βιβλίου Δεφτερου ι για κάποια 

από τισ κακουργθματικζσ πράξεισ 

τθσ κλοπισ, απάτθσ, υπεξαίρεςθσ ι 

πλαςτογραφίασ, ι για το αδίκθμα 

τθσ καταδολίευςθσ δανειςτϊν ι ότι 

ζχει καταδικαςτεί για κάποια από 

αυτζσ τισ πράξεισ». 

διάρκεια τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ 

ι ότι είτε εκκρεμεί ποινικι δίωξθ κατά 

του οφειλζτθ για κάποια από τισ 

πράξεισ του ενάτου Μζρουσ του 

Δεφτερου Βιβλίου ι για κάποια από 

τισ κακουργθματικζσ πράξεισ τθσ 

κλοπισ, απάτθσ, υπεξαίρεςθσ 

καταδολίευςθσ δανειςτϊν, 

υπεξαίρεςθσ ι πλαςτογραφίασ του 

Ροινικοφ Κϊδικα ι ότι ζχει 

καταδικαςτεί για κάποια από αυτζσ 

τισ πράξεισ.» 

Άρκρο 35 παρ. 22 

Θ παρ. 3 του άρκρου 193 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Αν θ προςφυγι επικαλείται 

ποινικι δίωξθ ι καταδίκθ για 

κάποια από τισ πράξεισ τθσ 

παραγράφου 1 του παρόντοσ 

άρκρου, το πτωχευτικό δικαςτιριο 

μπορεί να αναβάλει τθν απόφαςι 

του μζχρι τθν αμετάκλθτθ 

περάτωςθ τθσ ποινικισ 

διαδικαςίασ». 

Θ παρ. 3 του άρκρου 193 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«3. Αν θ προςφυγι επικαλείται 

ποινικι δίωξθ ι καταδίκθ για κάποια 

από τισ πράξεισ τθσ παρ. 1, το 

πτωχευτικό δικαςτιριο μπορεί να 

αναβάλει τθν απόφαςι του μζχρι τθν 

αμετάκλθτθ περάτωςθ τθσ ποινικισ 

διαδικαςίασ. Θ απόφαςθ ανακαλείται 

αν επζλκει μεταβολι πραγμάτων που 

να δικαιολογεί τθν ανάκλθςθ.» 

Άρκρο 35 παρ. 23 

Θ παρ. 1 του άρκρου 195 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Φυςικό πρόςωπο που εκ του 

νόμου ζχει αλλθλζγγυα ευκφνθ 

λόγω τθσ εκπροςωπευτικισ ι 

διοικθτικισ του ςχζςθσ με 

οφειλζτθ νομικό πρόςωπο 

απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ 

για οφειλζσ του οφειλζτθ που 

προζκυψαν εντόσ τθσ φποπτθσ 

περιόδου ι και εντόσ των τριάντα 

ζξι (36) μθνϊν που προθγικθκαν 

τθσ φποπτθσ περιόδου, με τθν 

πάροδο τριάντα ζξι (36) μθνϊν από 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

πτϊχευςθσ, ι είκοςι τεςςάρων (24) 

μθνϊν από τθν κιρυξθ τθσ 

Θ παρ. 1 του άρκρου 195 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«1. Φυςικό πρόςωπο που εκ του 

νόμου ζχει αλλθλζγγυα ευκφνθ λόγω 

τθσ ιδιότθτάσ του ωσ εκπροςϊπου ι 

διοικοφντοσ το νομικό πρόςωπο 

οφειλζτθ απαλλάςςεται από κάκε 

ευκφνθ για οφειλζσ του οφειλζτθ που 

προζκυψαν εντόσ τθσ φποπτθσ 

περιόδου, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 

άρκρο 116, ι και εντόσ των τριάντα 

ζξι (36) μθνϊν που προθγικθκαν τθσ 

φποπτθσ περιόδου, με τθν πάροδο 

τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ, ι 

είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν 

κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ι τθν 

καταχϊρθςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 



πτϊχευςθσ ι τθν καταχϊρθςθ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 77, όποιο από 

τα δφο προθγθκεί χρονικά, εκτόσ 

εάν εντόσ τθσ παραπάνω 

προκεςμίασ υποβλθκεί προςφυγι 

οποιουδιποτε ζχει ζννομο 

ςυμφζρον κατά τθσ απαλλαγισ 

του. Ωσ φποπτθ περίοδοσ νοείται θ 

οριηόμενθ ςτο άρκρο 116, ι θ 

τεκμαιρόμενθ φποπτθ περίοδοσ 

του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 81 ςε 

περίπτωςθ καταχϊρθςθσ τθσ παρ. 

4 του άρκρου 77, κατά 

περίπτωςθ». 

77, όποιο από τα δφο προθγθκεί 

χρονικά, εκτόσ εάν εντόσ τθσ 

παραπάνω προκεςμίασ υποβλθκεί 

προςφυγι οποιουδιποτε ζχει ζννομο 

ςυμφζρον κατά τθσ απαλλαγισ του.» 

Άρκρο 35 παρ. 24 

Στο άρκρο 196 του ν. 4738/2020 

τροποποιείται το δεφτερο εδάφιο, 

προςτίκενται νζο τρίτο και τζταρτο 

εδάφιο και το άρκρο 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 196 
Συνζπειεσ απαλλαγισ ςτθ 

ρευςτοποίθςθ και διανομι - 
επίπτωςθ ςε ςυνοφειλζτεσ ι ςε 
οφειλζσ τρίτων εγγυθμζνεσ από 

τον οφειλζτθ 
 Θ απαλλαγι του οφειλζτθ ι του 
εκπροςϊπου του από χρζθ, κατά 
περίπτωςθ, δεν κίγει με 
οποιονδιποτε τρόπο τθ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ ρευςτοποίθςθσ 
και διανομισ των ςτοιχείων τθσ 
πτωχευτικισ περιουςίασ και τα 
δικαιϊματα των πιςτωτϊν επί 
αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των αδιλων ειςοδθμάτων ι 
περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία 
δολίωσ ι εξ αμελείασ 
απεκρφβθςαν ςτο πλαίςιο τθσ 
πτωχευτικισ διαδικαςίασ από τον 
οφειλζτθ και των δικαιωμάτων των 
ενζγγυων πιςτωτϊν επί υπεγγφων 
ςτοιχείων του οφειλζτθ, θ οποία 
διεξάγεται και ολοκλθρϊνεται 
ςφμφωνα με τον παρόντα.  Θ 
απαλλαγι του οφειλζτθ εκ τθσ 

Το άρκρο 196 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

«Θ απαλλαγι του οφειλζτθ ι του 
εκπροςϊπου του από χρζθ, κατά 
περίπτωςθ, δεν κίγει με 
οποιονδιποτε τρόπο τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ ρευςτοποίθςθσ και 
διανομισ των ςτοιχείων τθσ 
πτωχευτικισ περιουςίασ και τα 
δικαιϊματα των πιςτωτϊν επί αυτϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
αδιλων ειςοδθμάτων ι 
περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία 
δολίωσ ι εξ αμελείασ απεκρφβθςαν 
ςτο πλαίςιο τθσ πτωχευτικισ 
διαδικαςίασ από τον οφειλζτθ και των 
δικαιωμάτων των ενζγγυων πιςτωτϊν 
επί υπεγγφων ςτοιχείων του 
οφειλζτθ, θ οποία διεξάγεται και 
ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. θτϊσ 
διευκρινίηεται ότι θ απαλλαγι του 
οφειλζτθ εκ τθσ πρωτοφειλισ ι 
εγγυιςεωσ δεν επθρεάηει τισ 
απαιτιςεισ ζναντι των λοιπϊν 
ςυνοφειλετϊν ι εγγυθτϊν που 
ενζχονται εκ του νόμου ι δυνάμει 
δικαιοπραξίασ.» 

 

 



πρωτοφειλισ ι εγγυιςεωσ δεν 
επθρεάηει τισ απαιτιςεισ ζναντι 
των λοιπϊν ςυνοφειλετϊν ι 
εγγυθτϊν που ενζχονται εκ του 
νόμου ι δυνάμει δικαιοπραξίασ. Θ 
απαλλαγι ςφμφωνα με το άρκρο 
193 ι 195, κατά περίπτωςθ, 
ςυνεπάγεται τθν άμεςθ και 
αυτοδίκαιθ κατάργθςθ κάκε 
εκκρεμοφσ διαδικαςίασ διοικθτικισ 
εκτζλεςθσ ι άλλθσ αναγκαςτικισ 
εκτζλεςθσ ςε βάροσ οφειλετϊν 
φυςικϊν προςϊπων ι 
εκπροςϊπων και διοικοφντων 
νομικϊν προςϊπων, αντιςτοίχωσ. 
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 
195, θ απαλλαγι του οφειλζτθ εκ 
τθσ πρωτοφειλισ ι εγγυιςεωσ δεν 
επθρεάηει τισ απαιτιςεισ ζναντι 
των λοιπϊν ςυνοφειλετϊν ι 
εγγυθτϊν που ενζχονται εκ του 
νόμου ι δυνάμει δικαιοπραξίασ.» 

 

Άρκρο 35 παρ. 25 

Θ παρ. 1 του άρκρου 201 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Κάκε παράνομθ ιδιοποίθςθ 

χρθμάτων ι άλλων πραγμάτων τθσ 

πτωχευτικισ περιουςίασ από τον 

ςφνδικο ι από πρόςωπα που ζχουν 

προςλθφκεί για τισ ανάγκεσ τθσ 

πτϊχευςθσ τιμωρείται κατά τα 

άρκρα 375 και επόμενα του 

Ροινικοφ Κϊδικα,  περί 

υπεξαίρεςθσ και διϊκεται 

αυτεπαγγζλτωσ» 

Θ παρ. 1 του άρκρου 201 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«1. Κάκε παράνομθ ιδιοποίθςθ 

χρθμάτων ι άλλων πραγμάτων τθσ 

πτωχευτικισ περιουςίασ από τον 

ςφνδικο ι από πρόςωπα που ζχουν 

προςλθφκεί για τισ ανάγκεσ τθσ 

πτϊχευςθσ τιμωρείται κατά τισ 

διατάξεισ περί υπεξαίρεςθσ του 

Ροινικοφ Κϊδικα (άρκρα 375 επ.).» 

Άρκρο 35 παρ. 26 

Θ παρ. 3 του άρκρου 203 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Πταν κατά τθ διάρκεια 

πτωχευτικισ δίκθσ ι κατά τθν 

τζλεςθ των κακθκόντων του 

ειςθγθτι ανακφπτει γεγονόσ που 

μπορεί να χαρακτθριςτεί αδίκθμα 

του παρόντοσ κεφαλαίου, ο 

ειςθγθτισ ι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 

Θ παρ. 3 του άρκρου 203 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«3. Πταν κατά τθ διάρκεια 

πτωχευτικισ δίκθσ ανακφπτει γεγονόσ 

που μπορεί να χαρακτθριςτεί 

αδίκθμα του παρόντοσ κεφαλαίου ι 

αδίκθμα διωκόμενο αυτεπαγγζλτωσ, 

ο ειςθγθτισ ι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 

του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου οφείλει 

να ςυντάξει ζκκεςθ και να τθ 



του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου 

οφείλει να ςυντάξει ζκκεςθ και να 

τθ διαβιβάςει ςτον αρμόδιο 

ειςαγγελζα με κάκε πλθροφορία 

και με τα ςχετικά ζγγραφα. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 39 

του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ». 

διαβιβάςει ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα 

με κάκε πλθροφορία και με τα 

ςχετικά ζγγραφα.» 

Άρκρο 35 παρ. 27 

Θ παρ. 3 του άρκρου 209 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων ορίηεται θ 

διαδικαςία διαγραφισ απαιτιςεων 

του Δθμοςίου και των Φορζων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λόγω τθσ 

απαλλαγισ φυςικοφ προςϊπου 

ςφμφωνα με το άρκρο 195» 

Θ παρ. 3 του άρκρου 209 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων ορίηεται θ 

διαδικαςία διαγραφισ απαιτιςεων 

του Δθμοςίου και των Φορζων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λόγω τθσ 

απαλλαγισ φυςικοφ προςϊπου 

ςφμφωνα με το άρκρο 192.» 

Άρκρο 35 παρ. 28 

Το άρκρο 211 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Σε 

περίπτωςθ που θ πτωχευτικι 

απόφαςθ διατάηει τθν εκποίθςθ 

του ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ 

επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ι 

επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων 

αυτισ, ο ςφνδικοσ δφναται να 

ανακζτει τον ζλεγχο των 

οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ορκωτό 

ελεγκτι λογιςτι με όρουσ και 

διαδικαςίεσ που κα προςδιορίηει 

κατά περίπτωςθ». 

Το άρκρο 211 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

«Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επιχείρθςθσ, ςε 

περίπτωςθ που θ πτωχευτικι 

απόφαςθ διατάηει τθν εκποίθςθ του 

ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ 

επιχείρθςθσ ι των επιμζρουσ 

λειτουργικϊν ςυνόλων αυτισ, 

ελζγχονται από ορκωτό ελεγκτι.» 

Άρκρο 36 παρ. 1 

Τροποποιείται ο τίτλοσ του άρκρου 

225 του ν. 4738/2020 ωσ εξισ: 

«Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Μζρουσ 

Ρρϊτου και Μζρουσ Δεφτερου». 

Ο τίτλοσ του άρκρου 225 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Μζρουσ 

Δευτζρου» 

 

Άρκρο 36 παρ. 2 

Ρροςτίκεται νζα παρ. 1Α ςτο 

άρκρο 225 του ν. 4738/2020 ωσ 

εξισ:  «1A. Με κοινι απόφαςθ των 

 



Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, μετά 

από κοινι ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Διαχείριςθσ Λδιωτικοφ 

Χρζουσ και τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

κακορίηονται θ διαδικαςία 

τιρθςθσ του Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ, τα 

δικαιϊματα, οι όροι και οι 

διαδικαςίεσ πρόςβαςθσ, το 

περιεχόμενο και τα δικαιολογθτικά 

αιτιςεων και άλλων τρόπων 

επικοινωνίασ, θ διαςφνδεςι του με 

το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

ευκφνθσ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ ι και θ ενςωμάτωςι 

του ςε αυτό και κάκε ειδικό ι 

τεχνικό κζμα και απαραίτθτθ 

λεπτομζρεια που αφορά ςτθ 

ςφςταςθ και λειτουργία του.». 

 

Άρκρο 37 παρ. 1 

Θ παρ. 1 του άρκρου 232 του ν. 

4738/2020 τροποποιείται ωσ εξισ: 

«1. Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ 

τθσ πιςτοποίθςθσ είναι 

πανελλινιεσ και διενεργοφνται 

εντόσ του τρίτου τριμινου εκάςτου 

κατά το δυνατόν ζτουσ, μετά από 

προκιρυξθ τθσ αρμόδιασ αρχισ 

που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ, τουλάχιςτον 

εξιντα (60) θμζρεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διεξαγωγισ τουσ και 

αναρτάται ςτον διαδικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Οικονομικϊν». 

Θ παρ. 1 του άρκρου 232 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

1. Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ 

πιςτοποίθςθσ είναι πανελλινιεσ και 

διενεργοφνται εντόσ του δεφτερου 

τριμινου εκάςτου κατά το δυνατόν 

ζτουσ, μετά από προκιρυξθ τθσ 

αρμόδιασ αρχισ που δθμοςιεφεται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμζρεσ 

πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ 

τουσ και αναρτάται ςτον διαδικτυακό 

τόπο του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

Άρκρο 37 παρ. 2 

Στθν παρ. 2 του άρκρου 232 του ν. 

4738/2020 προςτίκεται δεφτερο 

εδάφιο ωσ εξισ: «Τα γνωςτικά 

αντικείμενα του πρϊτου εδαφίου 

 



δφνανται να εξειδικεφονται 

περαιτζρω με απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ». 

Άρκρο 37 παρ. 3 

1. Στθν περίπτωςθ α τθσ παρ. 3 

του άρκρου 234 του ν. 4738/2020 

θ φράςθ «ι με τθν οποία 

ςυνδζεται ωσ μζτοχοσ ι εταίροσ ι 

μζλοσ διοίκθςθσ ι με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο» 

διαγράφεται και θ περ. αϋ 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«α) το ονοματεπϊνυμο, τθ 
διεφκυνςθ, τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τον αρικμό 
μθτρϊου διαχειριςτι, που είναι 
φυςικό πρόςωπο ι τθν επωνυμία, 
τθ διεφκυνςθ, τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ ςτθν 
οποία απαςχολείται ο διαχειριςτισ 
αφερεγγυότθτασ,» 

 

 

Άρκρο 37 παρ. 4 

Θ παρ. 7 του άρκρου 236 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ 

υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο 

όργανο που τον διορίηει ςε 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτον 

παρόντα νόμο ςφμβαςθ 

αςφάλιςθσ επαγγελματικισ 

ευκφνθσ, θ οποία καλφπτει τθν 

αςτικι του ευκφνθ από τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων του ωσ 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ». 

 

Θ παρ. 7 του άρκρου 236 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«7. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ 

υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο 

όργανο που τον διορίηει ςε 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτον 

παρόντα νόμο ςφμβαςθ αςφάλιςθσ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ, θ οποία 

καλφπτει τθν αςτικι του ευκφνθ από 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ωσ 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τζλεςθσ 

των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων του 

Δευτζρου Κεφαλαίου του Δευτζρου 

Μζρουσ του παρόντοσ Βιβλίου. Στθν 

περίπτωςθ διαχειριςτι 

αφερεγγυότθτασ, που είναι νομικό 

πρόςωπο, προςκομίηεται ςφμβαςθ 

αςφάλιςθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ 

που αφορά το νομικό πρόςωπο και το 



καλφπτει και για τουσ ςκοποφσ του 

παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ που 

είναι φυςικό πρόςωπο, που 

απαςχολείται από νομικό πρόςωπο, 

με οιαδιποτε ςχζςθ, θ αςφάλιςθ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ αυτοφ 

καλφπτεται από τθν αςφάλιςθ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ του νομικοφ 

προςϊπου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ, 

φυςικό πρόςωπο, υποχρεοφται να 

προςκομίςει ςτο αρμόδιο όργανο 

βεβαίωςθ αςφάλιςθσ επαγγελματικισ 

ευκφνθσ του νομικοφ προςϊπου, 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

καλφπτεται και ο διαχειριςτισ 

αφερεγγυότθτασ, φυςικό πρόςωπο, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ.» 

Άρκρο 37 παρ. 5 

Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 248 

του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ 

προσ τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ 

και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ:  

«Άρκρο 248 
Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό 

Συμβοφλιο 
Το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό 
Συμβοφλιο είναι πενταμελζσ και 
ςυγκροτείται με τθν απόφαςθ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 260. Θ κθτεία 
των μελϊν του Ρρωτοβάκμιου 
Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 
ςυμπίπτει με τον χρόνο κθτείασ 
των μελϊν τθσ αρμόδιασ αρχισ.». 

 

Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 248 του 

ν. 4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

Το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό 

Συμβοφλιο είναι πενταμελζσ και 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν.  

Άρκρο 37 παρ. 6 

Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 249 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Με τθν 

απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 

260 ορίηονται ωσ πρόεδροσ του 

Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 249 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ: 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν ορίηονται ωσ πρόεδροσ 

του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ 



Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου, με τον αναπλθρωτι 

του, ζνασ αρεοπαγίτθσ και ωσ 

μζλθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, 

ζνασ κακθγθτισ ι αναπλθρωτισ 

κακθγθτισ νομικισ ςχολισ 

Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ 

Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.), εν ενεργεία ι 

ομότιμοσ, ζνασ δικθγόροσ που ζχει 

ςυμπλθρϊςει εικοςαετι 

τουλάχιςτον δικθγορία και 

προτείνεται από τθν Ολομζλεια 

των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν 

Συλλόγων, ζνασ λογιςτισ 

φοροτεχνικόσ Α τάξθσ με εικοςαετι 

τουλάχιςτον προχπθρεςία που 

προτείνεται από το Οικονομικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και 

ζνασ νόμιμοσ ελεγκτισ με 

εικοςαετι τουλάχιςτον 

προχπθρεςία που προτείνεται από 

τθν Επιτροπι Λογιςτικισ 

Τυποποίθςθσ και Ελζγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.)». 

Συμβουλίου, με τον αναπλθρωτι του, 

ζνασ αρεοπαγίτθσ και ωσ μζλθ, με 

τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ζνασ 

κακθγθτισ ι αναπλθρωτισ κακθγθτισ 

νομικισ ςχολισ Ανωτάτου 

Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.), εν 

ενεργεία ι ομότιμοσ, ζνασ δικθγόροσ 

που ζχει ςυμπλθρϊςει εικοςαετι 

τουλάχιςτον δικθγορία και 

προτείνεται από τθν Ολομζλεια των 

Ρροζδρων των Δικθγορικϊν 

Συλλόγων, ζνασ λογιςτισ 

φοροτεχνικόσ Α τάξθσ με εικοςαετι 

τουλάχιςτον προχπθρεςία που 

προτείνεται από το Οικονομικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και 

ζνασ νόμιμοσ ελεγκτισ με εικοςαετι 

τουλάχιςτον προχπθρεςία που 

προτείνεται από τθν Επιτροπι 

Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.). 

Άρκρο 37 παρ. 7 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 260 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «1. Με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

μετά από πρόταςθ του Ειδικοφ 

Γραμματζα Διαχείριςθσ Λδιωτικοφ 

Χρζουσ, κακορίηονται θ ςφνκεςθ 

των μελϊν τθσ Επιτροπισ 

Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ, 

τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν, ο 

υποχρεωτικόσ αρικμόσ των 

ςυνεδριάςεϊν τθσ ανά μινα, θ 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ απαρτία 

των μελϊν τθσ για κάκε 

ςυνεδρίαςθ, κακϊσ και οι 

επιβαλλόμενεσ ποινζσ, μεταξφ των 

οποίων και θ αντικατάςταςι τουσ 

με όμοια απόφαςθ ςε περίπτωςθ 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 260 του ν. 4738/2020 ζχει ωσ 

εξισ: 

«Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, μετά 

από πρόταςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 

Διαχείριςθσ Λδιωτικοφ Χρζουσ, 

κακορίηονται θ ςφνκεςθ των μελϊν 

τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ, τακτικϊν και 

αναπλθρωματικϊν, ο υποχρεωτικόσ 

αρικμόσ των ςυνεδριάςεϊν τθσ ανά 

μινα, θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ 

απαρτία των μελϊν τθσ για κάκε 

ςυνεδρίαςθ, κακϊσ και οι τυχόν 

επιβαλλόμενεσ ποινζσ, μεταξφ των 

οποίων και θ αντικατάςταςι τουσ από 

τον Ειδικό Γραμματζα Διαχείριςθσ 

Λδιωτικοφ Χρζουσ ςε περίπτωςθ μθ 

εκπλιρωςθσ ι πλθμμελοφσ 



μθ εκπλιρωςθσ ι πλθμμελοφσ 

εκπλιρωςθσ των κακθκόντων τουσ, 

κυρϊνεται ο κανονιςμόσ 

λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ και 

ρυκμίηεται κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια ςχετικά με τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

Επιτροπισ». 

εκπλιρωςθσ των κακθκόντων τουσ, 

κυρϊνεται ο κανονιςμόσ λειτουργίασ 

τθσ Επιτροπισ και ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

Επιτροπισ.» 

Άρκρο 37 παρ. 8 

Στθν παρ. 3 του άρκρου 260 του ν. 

4738/2020 διαγράφονται οι λζξεισ 

«ςυγκροτείται δευτεροβάκμιο 

πεικαρχικό ςυμβοφλιο και» και 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: «3. Με 

όμοια απόφαςθ ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ και των 

πεικαρχικϊν ςυμβουλίων».  

Θ παρ. 3 του άρκρου 260 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

3. Με όμοια απόφαςθ ςυγκροτείται 

δευτεροβάκμιο πεικαρχικό 

ςυμβοφλιο και ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ και των πεικαρχικϊν 

ςυμβουλίων. 

Άρκρο 38 παρ. 1 

Θ παρ. 1 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Το παρόν εφαρμόηεται ςτισ 

διαδικαςίεσ που εκκινοφν μετά τθν 

θμερομθνία κζςθσ του ςε ιςχφ, 

κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 308.» 

Θ παρ. 1 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ 

εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ που 

εκκινοφν μετά τθν θμερομθνία του 

πρϊτου εδαφίου του άρκρου 308.» 

Άρκρο 38 παρ. 2 

Στθν παρ. 4 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 οι λζξεισ «Τα νομικά 

πρόςωπα τθσ παρ. 2 του άρκρου 

230» αντικακίςτανται με τισ λζξεισ 

«Τα νομικά πρόςωπα τθσ περ. βϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 230» και 

διαμορφϊνεται θ παράγραφοσ ωσ 

εξισ: «Τα νομικά πρόςωπα τθσ 

περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 230 

δφνανται να εγγραφοφν ςτο 

μθτρϊο διαχειριςτϊν 

αφερεγγυότθτασ, εφόςον 

απαςχολοφν με οιαςδιποτε 

Θ παρ. 4 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«4. Τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 2 

του άρκρου 230 δφνανται να 

εγγραφοφν ςτο μθτρϊο διαχειριςτϊν 

αφερεγγυότθτασ, εφόςον 

απαςχολοφν με οιαςδιποτε μορφισ 

ςχζςθ τουλάχιςτον ζνα φυςικό 

πρόςωπο κάτοχο άδειασ διαχειριςτι 

αφερεγγυότθτασ εγγεγραμμζνο κατά 

τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του 

παρόντοσ ςτο υφιςτάμενο μθτρϊο 

διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ του 

π.δ. 133/2016 (Αϋ 242), κατόπιν 



μορφισ ςχζςθ τουλάχιςτον ζνα 

φυςικό πρόςωπο κάτοχο άδειασ 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ 

εγγεγραμμζνο κατά τον χρόνο 

ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ ςτο 

υφιςτάμενο μθτρϊο διαχειριςτϊν 

αφερεγγυότθτασ του π.δ. 133/2016 

(Αϋ 242), κατόπιν υποβολισ 

ςχετικισ αιτιςεωσ προσ τθν 

Επιτροπι Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ του άρκρου 229 

του παρόντοσ, με απόφαςθ τθσ 

οποίασ κα κακοριςκεί θ μορφι τθσ 

ςχετικισ αίτθςθσ και τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται». 

υποβολισ ςχετικισ αιτιςεωσ προσ τθν 

Επιτροπι Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ του άρκρου 229 του 

παρόντοσ, με απόφαςθ τθσ οποίασ κα 

κακοριςκεί θ μορφι τθσ ςχετικισ 

αίτθςθσ και τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται.» 

Άρκρο 38 παρ. 3 

Θ παρ. 5 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Οι οφειλζτεσ που ζχουν κθρυχκεί 

ςε πτϊχευςθ ι των οποίων θ 

αίτθςθ απορρίφκθκε ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 

του ν. 3588/2007 πριν τθ κζςθ ςε 

ιςχφ του νζου νόμου αλλά μετά τθν 

1θ.1.2019, υπάγονται ςτα άρκρα 

192-194 και 196. Σε περίπτωςθ που 

θ προκεςμία τθσ παρ.1 ι 2 του 

άρκρου 192, κατά περίπτωςθ, 

λιγει πριν τισ 31θ.12.2021, θ 

απαλλαγι επζρχεται τθν 

1θ.1.2022, εκτόσ αν εντόσ τθσ 

παραπάνω προκεςμίασ κατατεκεί 

προςφυγι κατά τθσ απαλλαγισ 

του. Για τθν πλιρωςθ των 

προχποκζςεων τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 92 απαιτείται αίτθςθ προσ 

και ςχετικι απόφαςθ του 

πτωχευτικοφ δικαςτθρίου.» 

Θ παρ. 5 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«5. Οι οφειλζτεσ που ζχουν κθρυχκεί 

ςε πτϊχευςθ πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ του 

νζου νόμου αλλά μετά τθ 1θ.1.2019, 

υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 

192-194. Σε περίπτωςθ που θ 

προκεςμία τθσ παρ.1 ι 2 του άρκρου 

192, κατά περίπτωςθ, λιγει πριν τισ 

31.12.2021, θ απαλλαγι επζρχεται 

τθν 1θ.1.2022, εκτόσ αν εντόσ τθσ 

παραπάνω προκεςμίασ κατατεκεί 

προςφυγι κατά τθσ απαλλαγισ του. 

Για τθν πλιρωςι των προχποκζςεων 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 92 απαιτείται 

αίτθςθ προσ και ςχετικι απόφαςθ του 

πτωχευτικοφ δικαςτθρίου.» 

Άρκρο 38 παρ. 4 

Θ παρ. 6 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Τα άρκρα 195 και 196 

εφαρμόηονται και για τθν 

Θ παρ. 6 του άρκρου 263 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ:   

«6. Το άρκρο 195 εφαρμόηεται και για 

τθν απαλλαγι των εκπροςϊπων 

νομικοφ προςϊπου για οφειλζσ 



απαλλαγι των εκπροςϊπων 

νομικοφ προςϊπου για οφειλζσ 

νομικοφ προςϊπου, του οποίου θ 

αίτθςθ πτϊχευςθσ ι θ κιρυξθ ςε 

πτϊχευςθ προθγικθκε τθσ κζςθσ 

του παρόντοσ νόμου ςε ιςχφ ι του 

οποίου θ αίτθςθ απορρίφκθκε 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 3 του ν. 3588/2007 (Αϋ 

153). Σε περίπτωςθ που θ 

προκεςμία που αφορά τθν 

απαλλαγι των εκπροςϊπων τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 195 λιξει 

οποτεδιποτε πριν τισ 31.12.2021, 

τότε θ απαλλαγι επζρχεται τθν 

1θ.1.2022, ενϊ τυχόν προςφυγι 

μπορεί να αςκθκεί μζχρι τισ 

31.12.2021.» 

νομικοφ προςϊπου, του οποίου θ 

αίτθςθ πτϊχευςθσ ι θ κιρυξθ ςε 

πτϊχευςθ προθγικθκε τθσ κζςθσ του 

παρόντοσ νόμου ςε ιςχφ. Σε 

περίπτωςθ που θ προκεςμία που 

αφορά τθν απαλλαγι των 

εκπροςϊπων τθσ παρ. 1 του άρκρου 

195 λιξει οποτεδιποτε πριν τισ 

31.12.2021, τότε θ απαλλαγι 

επζρχεται τθν 1θ.1.2022, ενϊ τυχόν 

προςφυγι μπορεί να αςκθκεί μζχρι 

τισ 31.12.2021.» 

Άρκρο 38 παρ. 5 

Το άρκρο 265 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α` 

153). Ππου γίνεται αναφορά ςε 

νόμο ςτον Ρτωχευτικό Κϊδικα, ν. 

3588/2007, νοείται ο παρϊν. Οι 

εκκρεμείσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ 

ιςχφοσ διαδικαςίεσ του 

Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, ν. 

3588/2007, εξελίςςονται ςφμφωνα 

με αυτόν εκτόσ όπου άλλωσ 

ορίηεται ςτο παρόν ι από 

προϊςχφουςα του ν. 3588/2007 

νομοκεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 

182 αυτοφ. Κατ` εξαίρεςθ, με 

απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ 

ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν 

εκκρεμοφσ πτωχευτικισ 

διαδικαςίασ, επιτρζπεται θ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ςτο 

ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται 

ςφμφωνα με τον παρόντα. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ανεξάρτθτα από 

τισ διατάξεισ που διζπουν τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ, για τθν 

Το άρκρο 265 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

1. Από τθ κζςθ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με 

τα εδάφια πρϊτο και δεφτερο του 

άρκρου 308, 

α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Αϋ 

153). Ππου γίνεται αναφορά ςε νόμο 

ςτον Ρτωχευτικό Κϊδικα, 

ν. 3588/2007, νοείται ο παρϊν νόμοσ. 

Οι εκκρεμείσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ 

ιςχφοσ διαδικαςίεσ του Ρτωχευτικοφ 

Κϊδικα, ν. 3588/2007, εξελίςςονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εκτόσ 

όπου άλλωσ ρθτά ορίηεται ςτο παρόν 

ι από τισ προϊςχφουςεσ του 

ν. 3588/2007 διατάξεισ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 182 αυτοφ. Κατϋ εξαίρεςθ, 

με απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ 

ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν εκκρεμοφσ 

πτωχευτικισ διαδικαςίασ, επιτρζπεται 

θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ςτο 

ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ανεξάρτθτα 

από τισ διατάξεισ που διζπουν τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ, για τθν 
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κατάταξθ των πιςτωτϊν, 

εφαρμόηονται οι διαχρονικοφ 

δικαίου διατάξεισ των νόμων που 

ζχουν ιςχφςει ζωσ τθν υπαγωγι 

ςτθ νζα διαδικαςία. 

2. Ραφει θ δυνατότθτα υποβολισ 

νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 3869/2010 (Α` 

130). Οι εκκρεμείσ κατά τον χρόνο 

ζναρξθσ ιςχφοσ διαδικαςίεσ 

εξελίςςονται ςφμφωνα με αυτόν. 

3. Ραφει θ δυνατότθτα υποβολισ 

νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τα 

άρκρα 68 ζωσ και 77 του ν. 

4307/2014 (Α` 246), οι διατάξεισ 

των οποίων εξακολουκοφν να 

ιςχφουν ςτισ εκκρεμείσ κατά τθ 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου 

διαδικαςίεσ, εκτόσ όπου άλλωσ 

ορίηεται ςτο παρόν. Κατ` εξαίρεςθ, 

με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των 

πιςτωτϊν ειδικισ διαχείριςθσ, που 

ςυγκαλείται με πρόςκλθςθ του 

ειδικοφ διαχειριςτι επιτρζπεται θ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ςτο 

ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται με 

αναλογικι εφαρμογι του 

παρόντοσ νόμου. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ο ειδικόσ διαχειριςτισ αςκεί 

τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ 

που επιφυλάςςονται κατά τον 

παρόντα νόμο ςτον ςφνδικο. Ππου 

γίνεται αναφορά ςε νόμο ςτθν 

ειδικι διαχείριςθ των ανωτζρω 

άρκρων, νοείται θ διαδικαςία του 

Κεφαλαίου Β` του Ρζμπτου 

Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου. 

4. Δεν εφαρμόηεται ςτισ 

διαδικαςίεσ του παρόντοσ νόμου θ 

διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 58 

του ν.δ. 356/1974 (Α` 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

5. Καταργείται θ παρ. 22 τθσ 

υποπαρ. Γ3 τθσ παρ. Γ του άρκρου 

κατάταξθ των πιςτωτϊν 

εφαρμόηονται οι διαχρονικοφ δικαίου 

διατάξεισ των νόμων που ζχουν 

ιςχφςει ζωσ τθν υπαγωγι ςτθ νζα 

διαδικαςία. 

β) Ραφει θ δυνατότθτα υποβολισ 

νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 3869/2010 (Αϋ 130). 

Οι εκκρεμείσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ 

ιςχφοσ διαδικαςίεσ εξελίςςονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του. 

γ) Ραφει θ δυνατότθτα υποβολισ 

νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τα άρκρα 

68 ζωσ και 77 του ν. 4307/2014 (Αϋ 

246), οι διατάξεισ των οποίων 

εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτισ 

εκκρεμείσ κατά τθ ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ νόμου διαδικαςίεσ, εκτόσ 

όπου άλλωσ ρθτά ορίηεται ςτο παρόν. 

Κατϋ εξαίρεςθ, με απόφαςθ τθσ 

ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν ειδικισ 

διαχείριςθσ, που ςυγκαλείται με 

πρόςκλθςθ του ειδικοφ διαχειριςτι 

επιτρζπεται θ ςυνζχιςθ τθσ 

διαδικαςίασ ςτο ςτάδιο ςτο οποίο 

βρίςκεται με αναλογικι εφαρμογι 

των διατάξεων του παρόντοσ νόμου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ειδικόσ 

διαχειριςτισ αςκεί τα κακικοντα και 

τισ αρμοδιότθτεσ που 

επιφυλάςςονται κατά τον παρόντα 

νόμο ςτον ςφνδικο. Ππου γίνεται 

αναφορά ςε νόμο ςτθν ειδικι 

διαχείριςθ των ανωτζρω άρκρων, 

νοείται θ διαδικαςία του Κεφαλαίου 

Βϋ του Ρζμπτου Μζρουσ του 

Δευτζρου Βιβλίου. 

δ) Καταργείται θ διάταξθ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 

90) (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

ε) Καταργείται θ παρ. 22 τθσ υποπαρ. 

Γ3 τθσ παρ. Γ του άρκρου 2 του 

ν. 4336/2015 (Αϋ 94), κακϊσ και κάκε 

διάταξθ που εκδόκθκε βάςει 

εξουςιοδότθςθσ περιεχόμενθσ ςτθν 
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2 του ν. 4336/2015 (Α` 94), κακϊσ 

και κάκε διάταξθ που εκδόκθκε 

βάςει εξουςιοδότθςθσ 

περιεχόμενθσ ςτθν παραπάνω 

καταργοφμενθ διάταξθ. 

6. Αίρεται θ υποχρζωςθ 

διενζργειασ εξετάςεων ζτουσ 2020 

για τθν απόκτθςθ άδειασ 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, όπωσ 

όριηε το άρκρο 6 του π.δ. 133/2016 

(Αϋ 242). 

7. Καταργοφνται οι παρ. 3 και 4 του 

άρκρου 65 του ν. 4472/2017 (Αϋ 

74). 

8. Από τθ κζςθ ςε πλιρθ 

εφαρμογι του Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ, θ οποία 

διαπιςτϊνεται με κοινι απόφαςθ 

των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Δικαιοςφνθσ, καταργοφνται οι παρ. 

1 ζωσ και 3 του άρκρου 62 του ν.δ. 

356/1974 (Α` 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι 

παράγραφοι αυτζσ ςυνεχίηουν να 

ιςχφουν ςε πτωχεφςεισ που 

διζπονται από τον ν. 3588/2007 ι 

από τισ προϊςχφουςεσ αυτοφ 

πτωχευτικζσ διατάξεισ». 

παραπάνω καταργοφμενθ διάταξθ. 

ςτ) Αίρεται θ υποχρζωςθ διενζργειασ 

εξετάςεων ζτουσ 2020 για τθν 

απόκτθςθ άδειασ διαχειριςτι 

αφερεγγυότθτασ, όπωσ όριηε το 

άρκρο 6 του π.δ. 133/2016. 

2. Από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 

νόμου, καταργοφνται οι παρ. 3 και 4 

του άρκρου 65 παρ. του 

ν. 4472/2017 (Αϋ 74). 

3. Από τθ κζςθ ςε πλιρθ εφαρμογι 

του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Φερεγγυότθτασ, θ οποία 

διαπιςτϊνεται με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Δικαιοςφνθσ, καταργείται θ διάταξθ 

τθσ παρ. 7 του άρκρου 67 του 

ν. 3842/2010 (Αϋ 58). Οι διατάξεισ 

αυτζσ ςυνεχίηουν να ιςχφουν ςε 

πτωχεφςεισ που διζπονται από τον 

ν. 3588/2007 (Αϋ 153) ι από τισ 

προϊςχφουςεσ αυτοφ διατάξεισ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1. 

Άρκρο 38 παρ. 6 

Το άρκρο 308 του ν. 4738/2020 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Τα άρκρα 

31 ζωσ και 171, 189 ζωσ και 216 

και 227 ζωσ και 265, πλθν των παρ. 

2 και 6 ωσ 8 του άρκρου 265, 

τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ Μαρτίου 

2021. Τα άρκρα 1 ζωσ και 30, 172 

ζωσ και 188 και 217 ζωσ και 226, 

κακϊσ και θ παρ. 2 του άρκρου 

265, τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ 

Λουνίου 2021. Κατ` εξαίρεςθ, θ 

παρ. 3 του άρκρου 264 και οι 

παράγραφοι 6 ζωσ και 8 του 

άρκρου 265, κακϊσ και οι άλλεσ 

διατάξεισ του παρόντοσ για τισ 

Το άρκρο 308 του ν. 4738/2020 ζχει 

ωσ εξισ: 

Τα άρκρα 31 ζωσ και 171 και 189 ζωσ 

και 265, πλθν τθσ περ. β’ τθσ παρ. 1, 

τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ Μαρτίου 

2021. Τα άρκρα 1 ζωσ και 30 και 172 

ζωσ και 188, κακϊσ και θ περ. β’ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 265, τίκενται ςε 

ιςχφ τθν 1θ Λουνίου 2021. Κατ’ 

εξαίρεςθ, θ παρ. 3 του άρκρου 264, 

κακϊσ και οι άλλεσ διατάξεισ του 

παρόντοσ για τισ οποίεσ δεν ορίηεται 

διαφορετικά, ιςχφουν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Κατά 

παρζκκλιςθ των προβλεπομζνων ςτθν 
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οποίεσ δεν ορίηεται διαφορετικά, 

ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. Κατά παρζκκλιςθ 

των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 1 

του άρκρου 76, τα φυςικά 

πρόςωπα πλθν των εμπόρων 

αποκτοφν πτωχευτικι ικανότθτα 

τθν 1θ Λουνίου 2021. Μζχρι τθ 

κζςθ ςε ιςχφ των άρκρων 172 ζωσ 

και 188, αρμόδιο πτωχευτικό 

δικαςτιριο για πτωχεφςεισ, 

ανεξαρτιτωσ οικονομικοφ 

αντικειμζνου, είναι το Ρολυμελζσ 

Ρρωτοδικείο ςτθν περιφζρεια του 

οποίου ο οφειλζτθσ ζχει το κζντρο 

των κφριων ςυμφερόντων του». 

παρ. 1 του άρκρου 76, τα φυςικά 

πρόςωπα πλθν των εμπόρων 

αποκτοφν πτωχευτικι ικανότθτα τθν 

1θ Λουνίου 2021. Μζχρι τθ κζςθ ςε 

ιςχφ των άρκρων 172 ζωσ και 188, 

αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο για 

πτωχεφςεισ, ανεξαρτιτωσ 

οικονομικοφ αντικειμζνου, είναι το 

Ρολυμελζσ Ρρωτοδικείο ςτθν 

περιφζρεια του οποίου ο οφειλζτθσ 

ζχει το κζντρο των κφριων 

ςυμφερόντων του. 

Άρκρο 40 

Στο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 8 του 
άρκρου 16 του ν. 2515/1997 (Αϋ 
154), προςτίκενται οι λζξεισ «να 
υποβάλλονται δθλϊςεισ φόρου 
μεταβίβαςθσ ακινιτων και» και θ 
παρ.  8 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  
«8. Θ μεταγραφι των ακινιτων και 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
γενικϊσ που μεταβιβάηονται από 
τα ςυγχωνευόμενα πιςτωτικά 
ιδρφματα ςτο όνομα του από τθ 
ςυγχϊνευςθ προερχόμενου νζου 
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι του 
απορροφϊντοσ, εφόςον δεν 
υπάρχει περιγραφι αυτϊν ςτθ 
ςφμβαςθ ι το καταςτατικό, γίνεται 
εφαρμοηομζνων κατϋ αναλογία των 
διατάξεων του άρκρου 1197 του 
Αςτικοφ Κϊδικα, με καταχϊριςθ 
ςτα οικεία βιβλία μεταγραφϊν ι 
ςτα οικεία κτθματολογικά φφλλα 
αποςπάςματοσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
του καταςτατικοφ, ςτο οποίο να 
εμφαίνεται ότι το απορροφοφν ι 
το νζο πιςτωτικό ίδρυμα είναι 
κακολικόσ διάδοχοσ των 
ςυγχωνευομζνων, με ζκκεςθ που 
περιζχει τα απαιτοφμενα από το 
άρκρο 1194 του Α.Κ. ςτοιχεία των 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τθν 
ταυτότθτα των ακινιτων που 

Θ παρ.  8 του άρκρου 16 του ν. 

2515/1997 ζχει ωσ εξισ: 

Κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ 

ι ειδικισ διάταξθσ, δεν απαιτείται να 

μνθμονεφονται ι να προςαρτϊνται 

πιςτοποιθτικά τθσ φορολογικισ 

διοίκθςθσ, οποιαςδιποτε μορφισ ι 

χριςθσ, ι οποιαςδιποτε άλλθσ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ, οργανιςμοφ ι 

εταιρείασ ι Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) κάκε βακμοφ, 

ι οποιεςδιποτε διοικθτικζσ εγκρίςεισ, 

βεβαιϊςεισ μθχανικϊν, βεβαιϊςεισ 

υποκθκοφυλακείων ι 

κτθματολογικϊν γραφείων, ι λοιπζσ 

βεβαιϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 

πιςτοποιθτικά, τοπογραφικά 

διαγράμματα, αποςπάςματα 

κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και 

ςχεδιαγράμματα για τθ μεταβίβαςθ 

ακινιτων, ακόμθ και εκείνων που 

ζχουν αποκτθκεί με αναγκαςτικι 

απαλλοτρίωςθ ι βρίςκονται ςε 



αφοροφν. 
Κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ 
γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν 
απαιτείται να υποβάλλονται 
δθλϊςεισ φόρου μεταβίβαςθσ 
ακινιτων και να μνθμονεφονται ι 
να προςαρτϊνται πιςτοποιθτικά 
τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ, 
οποιαςδιποτε μορφισ ι χριςθσ, ι 
οποιαςδιποτε άλλθσ δθμόςιασ 
υπθρεςίασ, οργανιςμοφ ι 
εταιρείασ ι Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) κάκε 
βακμοφ, ι οποιεςδιποτε 
διοικθτικζσ εγκρίςεισ, βεβαιϊςεισ 
μθχανικϊν, βεβαιϊςεισ 
υποκθκοφυλακείων ι 
κτθματολογικϊν γραφείων, ι 
λοιπζσ βεβαιϊςεισ, υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ, πιςτοποιθτικά, 
τοπογραφικά διαγράμματα, 
αποςπάςματα κτθματολογικϊν 
διαγραμμάτων και 
ςχεδιαγράμματα για τθ 
μεταβίβαςθ ακινιτων, ακόμθ και 
εκείνων που ζχουν αποκτθκεί με 
αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ι 
βρίςκονται ςε παραμεκόριεσ 
περιοχζσ. Από τα πιςτοποιθτικά 
του προθγοφμενου εδαφίου 
εξαιρείται το πιςτοποιθτικό του 
Ενιαίου Φόρου Λδιοκτθςίασ 
Ακινιτου (ΕΝ.Φ.Λ.Α.) του άρκρου 
54Α του v. 4174/2013 (Α` 170), το 
οποίο επιςυνάπτεται ςτθ ςφμβαςθ 
ι πράξθ ςυγχϊνευςθσ ι 
διάςπαςθσ ι ςτθν ζκκεςθ που 
επιςυνάπτεται κατά τθν 
καταχϊριςθ ςτα οικεία βιβλία 
μεταγραφϊν αποςπάςματοσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του καταςτατικοφ, ςτο 
οποίο εμφαίνεται ότι το 
απορροφοφν ι το νζο πιςτωτικό 
ίδρυμα είναι κακολικόσ διάδοχοσ 
των ςυγχωνευομζνων. Θ ςφμβαςθ 
ι πράξθ ςυγχϊνευςθσ ι 
διάςπαςθσ που ςυντάςςεται ςτο 
πλαίςιο μεταςχθματιςμϊν με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ, χωρίσ τθν 
επιςφναψθ των αναφερομζνων 
ςτο δεφτερο εδάφιο εγγράφων, 
είναι κατά τοφτο νόμιμθ και 

παραμεκόριεσ περιοχζσ. 

 



ζγκυρθ και παράγει όλεσ τισ 
ζννομεσ ςυνζπειζσ τθσ. Οι 
υποκθκοφφλακεσ και προϊςτάμενοι 
κτθματολογικϊν γραφείων 
καταχωροφν υποχρεωτικά τθ 
ςφμβαςθ ι πράξθ ςυγχϊνευςθσ ι 
διάςπαςθσ ςτα οικεία βιβλία, κατά 
τα παραπάνω κατ` εξαίρεςθ 
προβλεπόμενα. Σε περίπτωςθ 
ςυγχϊνευςθσ, διάςπαςθσ ι 
απόςχιςθσ κλάδου πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων ι άλλου εταιρικοφ 
μεταςχθματιςμοφ, θ διαδικαςία 
μεταγραφισ ι εγγραφισ 
εμπράγματων δικαιωμάτων, θ 
οποία δεν ζχει ολοκλθρωκεί κατά 
τον χρόνο ςυντζλεςθσ του 
εταιρικοφ μεταςχθματιςμοφ, 
ολοκλθροφται από το νομικό 
πρόςωπο ςτο οποίο περιζρχεται 
τελικϊσ το εμπράγματο δικαίωμα, 
ωσ κακολικοφ διαδόχου, ςφμφωνα 
με τθν παροφςα και τθν παρ. 9.» 

 

30. Κατάργθςθ διατάξεων 

Διατάξεισ αξιολογοφμενησ 

ρφθμιςησ που προβλζπουν 

κατάργηςη 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Άρκρο 35 παρ. 4 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 103 

του ν. 4738/2020 καταργείται. 

Θ παρ. 3 του άρκρου 103 του ν. 

4738/2020 ζχει ωσ εξισ: 

«3. Κατϋ εξαίρεςθ, εάν θ απόφαςθ 

που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ 

προβλζπει τθν εκποίθςθ του ςυνόλου 

του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ι 

των επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων 

αυτισ, ζχουν εφαρμογι, αντί για τισ 

παρ. 1 και 2, οι διατάξεισ των άρκρων 

104 ζωσ και 108.» 

Άρκρο 35 παρ. 15 

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 

του άρκρου 168 του ν. 4738/2020, 

ωσ προσ τθν κατ’ εξαίρεςθ 

εφαρμογι για τισ απαιτιςεισ του 

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 168 του ν. 4738/2020, ζχει ωσ 

εξισ: 

«Κατ’ εξαίρεςθ, για τισ απαιτιςεισ του 

Δθμοςίου εφαρμόηεται θ παρ. 3 του 



Δθμοςίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 

58 του Κϊδικα Ειςπράξεωσ 

Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, 

Αϋ 90), καταργείται. 

 

άρκρου 58 του Κϊδικα Ειςπράξεωσ 

Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Αϋ 

90).» 

 
 

Θ.  Ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ  

 

31. 
Συναρμοδιότθτα Υπουργείων / υπθρεςιϊν / φορζων 

 

Σχετικι διάταξθ 
αξιολογοφμενθσ 

ρφκμιςθσ 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιεσ υπθρεςίεσ / φορείσ 

Αντικείμενο 
ςυναρμοδιότθτασ 

   

Άρκρα 34 – 38  

 

Οικονομικϊν  

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων  

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

 

Άρκρο 39  Οικονομικϊν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

Άρκρο 40  Οικονομικϊν  

Άρκρο 41  Οικονομικϊν  

 
 
 

32. Ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουςιοδοτικι 
διάταξθ 

Είδοσ 
πράξθσ 

Αρμόδιο ι επιςπεφδον 
Υπουργείο ι υπθρεςία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειςτική 
προθεςμία) 

Άρκρο 36 παρ. 
2 με το οποίο 
προςτίκεται 
παρ. 1 ςτο 
άρκρο 225 

Υπουργικι 
απόφαςθ 

Υπ. Οικονομικϊν 

Διαδικαςία τιρθςθσ του 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Φερεγγυότθτασ, τα 
δικαιϊματα, οι όροι και 

οι διαδικαςίεσ 
πρόςβαςθσ, περιεχόμενο 

και δικαιολογθτικά 
αιτιςεων και άλλων 

επικοινωνιϊν, θ 
διαςφνδεςι του με 
ψθφιακό ςφςτθμα 

ευκφνθσ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ ι και 

ενςωμάτωςι του ςε 
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αυτό, και κάκε ειδικό 
κζμα και απαραίτθτθ 

λεπτομζρεια που αφορά 
τθ ςφςταςθ και 

λειτουργία του». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ακινα, 1 Ιουλίου 2021 

 

                                                                 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ  

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΡΑ Σᾨ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓᾨ 

 

 

ΚΕΟΔΩΟΣ ΛΛΒΑΝΛΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΧΘΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΑΣ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 
 
 
 
 

ΣΡΥΛΔΩΝ – ΑΔΩΝΛΣ 
ΓΕΩΓΛΑΔΘΣ 

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΤΣΛΑΑΣ 
 
 

 
 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 

 
 
 

ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ 
 
 
 
 

ΚΥΛΑΚΟΣ ΡΛΕΑΚΑΚΘΣ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ 

ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΕΟΔΩΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΘΣ 
 

  
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 

ΜΛΛΤΛΑΔΘΣ ΒΑΒΛΤΣΛΩΤΘΣ 
 


