
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
«α) Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία διατάξεων των Οδθγιϊν (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 
2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όςον αφορά υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ για παροχζσ υπθρεςιϊν και πωλιςεισ αγακϊν εξ αποςτάςεωσ και 

ςχετικζσ ρυκμίςεισ – β) Τροποποιιςεισ του ν. 4649/2019 «Ρρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ 
ςε τιτλοποιιςεισ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων» (Αϋ206), βάςει τθσ C(2021) 2545/09.04.2021 

(2021/N) εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για παράταςθ του 
προγράμματοσ «ΗΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ οφειλϊν και τθν παροχι 

δεφτερθσ ευκαιρίασ – Τροποποιιςεισ ν. 4738/2020 και λοιπζσ διατάξεισ» 
 

 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΟΣ Αϋ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 

2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΟΙΣΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
ΡΟΥ ΑΡΟΕΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΟ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΡΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΟΥ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΟΙΣΜΕΝΕΣ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ   

Άρκρο 1 

Ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν και εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα 
εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ –  
Προςκικθ άρκρου 5α ςτον Κϊδικα ΦΠΑ   
(άρκρο 2 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   

Άρκρο 2 

Τποκείμενοι ςτον φόρο που διευκολφνουν οριςμζνεσ 
παραδόςεισ αγακϊν μζςω θλεκτρονικισ διεπαφισ -Προςκικθ 
άρκρου 5β ςτον Κϊδικα ΦΠΑ   
(άρκρο 2 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   

Άρκρο 3 

Σόποσ παράδοςθσ ςτισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 
πωλιςεισ αγακϊν και ςτισ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν 
που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ– 
Σροποποίθςθ άρκρου 13 Κϊδικα ΦΠΑ   
(άρκρο 2 παρ. 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, άρκρο 1 
παρ. 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1910 και άρκρο 1 παρ. 1 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)   

Άρκρο 4 

Όριο 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 – Σροποποίθςθ 
άρκρου 14 και προςκικθ άρκρου ςτον Κϊδικα ΦΠΑ -  
(άρκρο 2 παρ. 6 και 7 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)  

Άρκρο 5 

Χρόνοσ γζνεςθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ και απαιτθτό του 
φόρου για τθν εφαρμογι του άρκρου 5β Κϊδικα ΦΠΑ – 
Σροποποίθςθ άρκρων 16 και 22 Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 1 παρ. 2 και 3 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995) 

Άρκρο 6 Απαλλαγι ςτθν ειςαγωγι αγακϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ  



 
 

ειδικοφ κακεςτϊτοσ ειςαγωγισ και δικαίωμα ζκπτωςθσ του 
φόρου ςε περίπτωςθ ζνταξθσ ςε αντίςτοιχα των άρκρων 47β, 
47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΠΑ ειδικά κακεςτϊτα άλλων 
κρατϊν μελϊν–  
 υμπλιρωςθ άρκρου 23 και τροποποίθςθ άρκρου 30 Κϊδικα 
ΦΠΑ(άρκρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30, τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/2455 και άρκρο 1 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)   

Άρκρο 7 

Τποχρζωςθ καταχωρίςεων από υποκειμζνουσ που 
διευκολφνουν μζςω θλεκτρονικισ διεπαφισ οριςμζνεσ 
παραδόςεισ αγακϊν ι παροχζσ υπθρεςιϊν - 
 υμπλιρωςθ άρκρου 36 Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 11 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)    

Άρκρο 8 

Γενικόσ οριςμόσ για τθν εφαρμογι των ειδικϊν κακεςτϊτων  
ςφμφωνα με τα άρκρα 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΠΑ – 
Σροποποίθςθ άρκρου 47α Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 13 Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 ) 

Άρκρο 9 

Ειδικό κακεςτϊσ για υπθρεςίεσ που παρζχονται από 
υποκείμενουσ ςτον φόρο μθ εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ - Σροποποίθςθ άρκρου 47β του Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 14 ζωσ και 20 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)    

Άρκρο 10 

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  
– Σροποποίθςθ άρκρου 47γ του Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 21 ζωσ και 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και 
άρκρο 1 παρ. 8 ζωσ και 13 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)    

Άρκρο 11 

Ειδικό κακεςτϊσ για εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που 
ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ – Προςκικθ 
άρκρου 47δ ςτον Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 30 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   

Άρκρο 12 

Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ διλωςθ και τθν πλθρωμι του ΦΠΑ 
κατά τθν ειςαγωγι 
– Προςκικθ άρκρου 47ε ςτον Κϊδικα ΦΠΑ  
(άρκρο 2 παρ. 31 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και άρκρο 1 
παρ. 14 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)    

Άρκρο 13 

Ειδικζσ προβλζψεισ για οριςμζνα αγακά τα οποία υπάγονται 
ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο 
Κατανάλωςθσ και εμπίπτουν ςε ειδικζσ υποχρεϊςεισ κατά τον 
Εκνικό Σελωνειακό Κϊδικα  

Άρκρο 14 

Ευκφνθ υποκειμζνων ςτον φόρο που παραδίδουν αγακά ςε 
υποκειμζνουσ ςτον φόρο οι οποίοι διευκολφνουν μζςω 
θλεκτρονικισ διεπαφισ οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν - 
Προςκικθ ςτο άρκρο 35 του Κϊδικα ΦΠΑ 

Άρκρο 15 
Ρφκμιςθ κεμάτων για τθν εφαρμογι των ειδικϊν κακεςτϊτων 
των άρκρων 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΠΑ - Σροποποίθςθ 
άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΠΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  



 
 

ΛΟΙΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Άρκρο 16  

Τποχρζωςθ ζκδοςθσ τιμολογίου για εγγεγραμμζνουσ ςτα 
ειδικά κακεςτϊτα 47β, 47γ και 47δ και τουσ υποκειμζνουσ 
του άρκρου 5β του Κϊδικα ΦΠΑ - Σροποποίθςθ του άρκρου 8 
ν. 4308/2014 (Αϋ251)  
(άρκρο 2, παρ. 10 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)  

Άρκρο 17  
Τποχρεϊςεισ διλωςθσ ςτο πλαίςιο των ειδικϊν κακεςτϊτων 
των άρκρων 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΠΑ - Σροποποίθςθ 
του άρκρου 7 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρκρο 18 Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

ΜΕΟΣ Βϋ 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4649/2019 «ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΥΜΑΤΩΝ» , ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) ΕΓΚΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΓΙΑ ΡΑΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΗΑΚΛΗΣ» 

Άρκρο 19 
 Πεδίο εφαρμογισ - Σροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 1 ν. 
4649/2019  

Άρκρο 20  Οριςμοί - Σροποποίθςθ περ.1 άρκρου 2 ν. 4649/2019  

Άρκρο 21 
Διάρκρωςθ τιτλοποίθςθσ - Σροποποίθςθ παρ. 4 άρκρου 3 ν. 
4649/2019  

Άρκρο 22  
 Παροχι εγγφθςθσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου - Σροποποίθςθ 

παρ. 3 και 4 άρκρου 6 ν. 4649/2019  

Άρκρο 23 
Κακοριςμόσ και καταβολι προμικειασ αςφαλείασ - 

Σροποποίθςθ παρ. 2 άρκρου 7 ν. 4649/2019  

Άρκρο 24 
Διαδικαςία υποβολισ και εξζταςθσ των αιτθμάτων για τθν 
παροχι τθσ εγγφθςθσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου - Σροποποίθςθ 
του άρκρου 9 του ν. 4649/2019  

Άρκρο 25  
Θζςθ ςε ιςχφ τθσ εγγφθςθσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου – 
Προςκικθ παρ. 4 ςτο άρκρο 10 ν. 4649/2019  

Άρκρο 26  
Αντικατάςταςθ του διαχειριςτι τιτλοποιθμζνων απαιτιςεων - 
Σροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 12 ν.4649/2019 

Άρκρο 27  
Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ - Σροποποίθςθ παρ. 3 άρκρου 13 
ν.4649/2019 

Άρκρο 28  
Ενθμζρωςθ ελλθνικοφ Δθμοςίου - Σροποποίθςθ του άρκρου 
14 του ν.4649/2019 

Άρκρο 29  
Απαλλαγι του ελλθνικοφ Δθμοςίου – Πρόωρθ λιξθ τθσ 

εγγφθςθσ - Σροποποίθςθ του άρκρου 15 του ν. 4649/2019 

Άρκρο 30  
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων για λογαριαςμό του 
ελλθνικοφ Δθμοςίου - Σροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 17 
ν.4649/2019 

Άρκρο 31  Σροποποίθςθ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Αϋ του ν. 4649/2019 

Άρκρο 32  Σροποποίθςθ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Βϋ του ν. 4649/2019 

Άρκρο 33  Σροποποίθςθ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Γ2ϋ του ν. 4649/2019 



 
 

ΜΕΟΣ Γϋ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΔΕΥΤΕΗΣ ΕΥΚΑΙΙΑΣ – 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρκρο 34 
Βελτιϊςεισ διατάξεων πρόλθψθσ τθσ Αφερεγγυότθτασ - 
Σροποποιιςεισ διατάξεων Βιβλίου Πρϊτου ν. 4738/2020  

Άρκρο 35  
Βελτίωςθ ρυκμίςεων κατά τθν πτϊχευςθ - Σροποποιιςεισ 
Βιβλίου Δευτζρου ν. 4738/2020  

Άρκρο 36  
Βελτίωςθ ρυκμίςεων περί ενίςχυςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ - Ριτρεσ παρακολοφκθςθσ-Ευάλωτοι 
Οφειλζτεσ - Σροποποιιςεισ Βιβλίου Σρίτου ν. 4738/2020  

Άρκρο 37 
Βελτίωςθ ρυκμίςεων για τουσ διαχειριςτζσ αφερεγγυότθτασ – 
Σροποποιιςεισ Βιβλίου Σετάρτου ν. 4738/2020  

Άρκρο 38  
 Βελτίωςθ των κοινϊν, τελικϊν και μεταβατικϊν διατάξεων -
Σροποποιιςεισ Βιβλίου Πζμπτου ν. 4738/2020  

Άρκρο 39 
Ψθφιακι πλατφόρμα Κϊδικα Δεοντολογίασ Σραπεηϊν τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4224/2013 

Άρκρο 40 
Μθ υποβολι δθλϊςεων φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων ςε 
μεταςχθματιςμοφσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων - Σροποποίθςθ τθσ 
παρ. 8 του άρκρου 16 του v. 2515/1997 

Άρκρο 41   Ρφκμιςθ ηθτθμάτων διοικθτϊν ιδρυμάτων 

ΜΕΟΣ Δϋ  
ΕΝΑΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

Άρκρο 42   Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

ΜΕΟΣ Α’  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 

2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΟΙΣΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

ΡΟΥ ΑΡΟΕΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΟ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΡΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΟΥ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΟΙΣΜΕΝΕΣ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ   

 

Άρκρο 1  
Ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν και εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν 

που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ –  
Ρροςκικθ άρκρου 5α ςτον Κϊδικα ΦΡΑ   

(άρκρο 2 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   
 
Μετά το άρκρο 5 του Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Κϊδικασ ΦΠΑ), ο οποίοσ 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), προςτίκεται άρκρο 5α, ωσ εξισ: 

«Άρκρο 5α 



 
 

Ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ 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 

Υποκείμενοι ςτον φόρο που διευκολφνουν οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν μζςω 
θλεκτρονικισ διεπαφισ -Ρροςκικθ άρκρου 5β ςτον Κϊδικα ΦΡΑ   

(άρκρο 2 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   
 
τον Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται άρκρο 5β, ωσ εξισ: 

«Άρκρο 5β 
Τποκείμενοι ςτον φόρο που διευκολφνουν οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν  

μζςω θλεκτρονικισ διεπαφισ 
1. Όταν 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. Όταν υποκείμενοσ ςτον φόρο διευκολφνει, μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ, 
όπωσ αγοράσ, πλατφόρμασ, διαδικτυακισ πφλθσ ι παρόμοιων μζςων, τθν παράδοςθ 
αγακϊν, προσ άλλο 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   
Τόποσ παράδοςθσ ςτισ ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν και ςτισ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτα εδάφθ ι τρίτεσ χϊρεσ – 

Τροποποίθςθ άρκρου 13 Κϊδικα ΦΡΑ   
(άρκρο 2 παρ. 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455, άρκρο 1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2018/1910 και άρκρο 1 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)   
 
1. Θ παρ. 5 του άρκρου 13 του Κϊδικα ΦΠΑ 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.». 
 
2.  Θ παρ. 6 του άρκρου 13 του Κϊδικα ΦΠΑ 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.Π.Α. επί των εν λόγω αγακϊν δθλϊνεται δυνάμει του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ του άρκρου 47δ ι αντίςτοιχου κακεςτϊτοσ που εφαρμόηεται ςε άλλο κράτοσ – 
μζλοσ.». 
 
3. το τζλοσ τθσ παρ. 6α του άρκρου 13 του Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 
«Θ παροφςα δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται από το άρκρο 5β.» 
 
4. το άρκρο 13 του Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται παρ. 6β ωσ εξισ: 
«6β. Όταν 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.». 
 

Άρκρο 4 
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 – Τροποποίθςθ άρκρου 14 και προςκικθ άρκρου 14α ςτον Κϊδικα ΦΡΑ -  

(άρκρο 2 παρ. 6 και 7 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)   
  

1. Οι περ. β, γ και δ τθσ παρ. 13 του άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΠΑ καταργοφνται. 
 
2. Μετά το άρκρο 14 του Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται άρκρο 14α ωσ εξισ: 



 
 

«Άρκρο 14α 
Όριο 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 

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 ΦΠΑ, 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 Σράπεηα ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2017. 
Αν κατά τθ διάρκεια ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ, το ςυνολικό ποςό, χωρίσ Φ.Π.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 



 
 

Χρόνοσ γζνεςθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ και απαιτθτό του φόρου για τθν εφαρμογι 
του άρκρου 5β Κϊδικα ΦΡΑ – Τροποποίθςθ άρκρων 16 και 22 Κϊδικα ΦΡΑ  

(άρκρο 1 παρ. 2 και 3 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)   
  

1. το άρκρο 16 του Κϊδικα ΦΠΑ 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.». 
2. τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Κϊδικα ΦΠΑ 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.». 
 

Άρκρο 6 
Απαλλαγι ςτθν ειςαγωγι αγακϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ειδικοφ κακεςτϊτοσ 

ειςαγωγισ και δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ςε  
περίπτωςθ ζνταξθσ ςε αντίςτοιχα των άρκρων 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΡΑ ειδικά 

κακεςτϊτα άλλων κρατϊν μελϊν–  
 Συμπλιρωςθ άρκρου 23 και τροποποίθςθ άρκρου 30 Κϊδικα ΦΡΑ  

(άρκρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και άρκρο 1 παρ. 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)   

  
1. τθν παρ. 1 του άρκρου 23 του Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται περ. ςτ) ωσ εξισ: 
«ςτ) θ ειςαγωγι αγακϊν, όταν εφαρμόηεται το ειδικό κακεςτϊσ ειςαγωγισ του άρκρου 47δ 
ι αντίςτοιχο ειδικό κακεςτϊσ άλλου κράτουσ-μζλουσ. Θ απαλλαγι κατά τθν ειςαγωγι 
χορθγείται υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζγκυροσ ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου ΦΠΑ 
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.». 
2. Θ παρ. 1α του άρκρου 30 του Κϊδικα ΦΠΑ 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) τθν περίπτωςθ υποκειμζνων που εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47β ειδικό 
κακεςτϊσ άλλου κράτουσ - μζλουσ, ο ΦΠΑ 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/ΦΠΑ 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. Σο δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου αςκείται με τθ διλωςθ ΦΠΑ που υποβάλλεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38. 



 
 

β) τθν περίπτωςθ υποκειμζνων που εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47γ ειδικό 
κακεςτϊσ άλλου κράτουσ - μζλουσ, ο ΦΠΑ 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/ΦΠΑ 
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. Σο δικαίωμα ζκπτωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 
αςκείται με τθ διλωςθ ΦΠΑ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38. 
γ) τθν περίπτωςθ υποκειμζνων που εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο του άρκρου 47δ ειδικό 
κακεςτϊσ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ, ο ΦΠΑ 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/ΦΠΑ 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 δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται 
ςτο εν λόγω κακεςτϊσ. Σο δικαίωμα ζκπτωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου αςκείται με τθ 
διλωςθ ΦΠΑ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38.». 
3. Θ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του Κϊδικα ΦΠΑ 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». 
 
 

Άρκρο 7 
Υποχρζωςθ καταχωριςεων από υποκειμζνουσ που διευκολφνουν μζςω θλεκτρονικισ 

διεπαφισ οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν ι παροχζσ υπθρεςιϊν - 
 Συμπλιρωςθ άρκρου 36 Κϊδικα ΦΡΑ  

(άρκρο 2 παρ. 11 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)    
 
το άρκρο 36 του Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται παρ. 5δ. ωσ εξισ: 
«5δ. Όταν 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 ΦΠΑ. 
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.». 
 

Άρκρο 8  
Γενικόσ οριςμόσ για τθν εφαρμογι των ειδικϊν κακεςτϊτων  

ςφμφωνα με τα άρκρα 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα ΦΡΑ – Τροποποίθςθ άρκρου 47α 
Κϊδικα ΦΡΑ  

(άρκρο 2 παρ. 13 Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455) 
 



 
 

Σο άρκρο 47α του Κϊδικα ΦΠΑ 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 ΦΠΑ» θ 
ενιαία διλωςθ που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τον προςδιοριςμό του 
ποςοφ του ΦΠΑ που οφείλεται ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ.»  

 
Άρκρο 9  

Ειδικό κακεςτϊσ για υπθρεςίεσ που παρζχονται από υποκείμενουσ ςτον φόρο μθ 
εγκατεςτθμζνουσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ -  

– Τροποποίθςθ άρκρου 47β του Κϊδικα ΦΡΑ  
(άρκρο 2 παρ. 14 ζωσ και 20 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)    

 
Σο άρκρο 47β του Κϊδικα ΦΠΑ 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 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. Σο 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, 
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) ΦΠΑ με το πρόκεμα 
EU, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κακεςτϊτοσ, ο οποίοσ του γνωςτοποιείται με 
θλεκτρονικά μζςα. Σα 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/ΦΠΑ από τα άλλα κράτθ - μζλθ, τα οποία ζχουν επιλεγεί ωσ κράτθ - 
μζλθ εγγραφισ, εφόςον οφείλεται ΦΠΑ 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. 
7. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο τθσ παρ. 2 που χρθςιμοποιεί το παρόν κακεςτϊσ υποβάλλει, 
με θλεκτρονικά μζςα, διλωςθ ΦΠΑ για κάκε θμερολογιακό τρίμθνο, είτε ζχουν 
πραγματοποιθκεί παροχζσ υπθρεςιϊν που υπάγονται ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ, είτε όχι. 
Θ διλωςθ ΦΠΑ υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του μινα που ακολουκεί τθ λιξθ τθσ 
φορολογικισ περιόδου τθν οποία καλφπτει θ διλωςθ. 
τθ 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 ΦΠΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ τον ΦΠΑ, των παροχϊν υπθρεςιϊν που 
καλφπτονται από το παρόν κακεςτϊσ και πραγματοποιικθκαν κατά τθ φορολογικι 
περίοδο, οι ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ, και το ςυνολικό, ανά ςυντελεςτι, ποςό του 
αντίςτοιχου φόρου. Επίςθσ, ςτθ διλωςθ αναγράφεται και το ςυνολικό ποςό του ΦΠΑ που 
οφείλεται. 
Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ΦΠΑ, απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ των ςτοιχείων που 
ζχουν δθλωκεί περιλαμβάνονται ςε επόμενθ διλωςθ ΦΠΑ, εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου. τθν επόμενθ διλωςθ αναφζρονται το ςχετικό 
κράτοσ – μζλοσ κατανάλωςθσ, θ φορολογικι περίοδοσ και το ποςό του ΦΠΑ, που οι 
απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ αφοροφν. 
Θ διλωςθ ΦΠΑ 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 Σράπεηασ ι 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 Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ, με αναφορά ςτθ ςχετικι διλωςθ ΦΠΑ. 
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 ΦΠΑ, 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/ΦΠΑ 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. Σο δικαίωμα ζκπτωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου αςκείται με τθ διλωςθ ΦΠΑ 
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 ακρίβεια τθσ διλωςθσ ΦΠΑ. 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/ΦΠΑ, 
δ) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των δθλϊςεων ΦΠΑ, 
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 ειδικό κακεςτϊσ, θ διαδικαςία υποβολισ τθσ 
διλωςθσ ΦΠΑ, 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  

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 – Τροποποίθςθ άρκρου 47γ του Κϊδικα ΦΡΑ  
(άρκρο 2 παρ. 21 ζωσ και 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και άρκρο 1 παρ. 8 ζωσ και 13 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1995)    
 
Σο άρκρο 47γ του Κϊδικα ΦΠΑ 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. 
Όταν 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. 
Όταν 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. Όταν 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 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 υποκείμενοσ ςτον φόρο δεςμεφεται από τθν 
απόφαςι του αυτι για το ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ και για τα δφο (2) επόμενα 
θμερολογιακά ζτθ. τθν περίπτωςθ των δφο προθγοφμενων εδαφίων οι υποκείμενοι ςτον 
φόρο δεν υποχρεοφνται ςτον οριςμό φορολογικοφ αντιπροςϊπου. 
Σο 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/ΦΠΑ, που του ζχει ιδθ χορθγθκεί για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του ςτο πλαίςιο του κανονικοφ κακεςτϊτοσ. Σα 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/ΦΠΑ 
από τα άλλα κράτθ - μζλθ, τα οποία ζχουν επιλεγεί ωσ κράτθ - μζλθ εγγραφισ, εφόςον 
οφείλεται ΦΠΑ 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, 
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 ΦΠΑ για κάκε θμερολογιακό τρίμθνο, είτε ζχουν 
πραγματοποιθκεί παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν που υπάγονται ςτο παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, είτε όχι. Θ διλωςθ ΦΠΑ υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του μινα που 
ακολουκεί τθ λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου τθν οποία καλφπτει θ διλωςθ.  
7. Σο περιεχόμενο τθσ διλωςθσ ΦΠΑ ορίηεται, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ: 
α) τθ διλωςθ ΦΠΑ αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ που αναφζρεται ςτθν παρ. 4 και, για κάκε 
κράτοσ - μζλοσ κατανάλωςθσ ςτο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ ΦΠΑ, οι 
ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ, το ςυνολικό ποςό του αντίςτοιχου ΦΠΑ ανά ςυντελεςτι και το 
ςυνολικό ποςό του ΦΠΑ 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 ΦΠΑ περιλαμβάνει επίςθσ τυχόν τροποποιιςεισ που αναφζρονται ςε 
προθγοφμενεσ φορολογικζσ περιόδουσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περ. δ). 
β) Όταν αποςτζλλονται ι μεταφζρονται αγακά από άλλα κράτθ - μζλθ, θ διλωςθ ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθ ςυνολικι αξία χωρίσ ΦΠΑ, τουσ ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ, το 
ςυνολικό ποςό του αντίςτοιχου ΦΠΑ ανά ςυντελεςτι και το ςυνολικό ποςό ΦΠΑ 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. 
Όςον αφορά τισ παραδόςεισ που αναφζρονται ςτθν υποπερ. αα), θ διλωςθ ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ι τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου που ζχει 
χορθγθκεί από κάκε κράτοσ - μζλοσ από το οποίο αποςτζλλονται ι μεταφζρονται τα εν 
λόγω αγακά. 
Όςον αφορά τισ παραδόςεισ που αναφζρονται ςτθν υποπερ. ββ), θ διλωςθ ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τον ΑΦΜ/ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθ ςυνολικι αξία χωρίσ ΦΠΑ, τουσ ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ, το 
ςυνολικό ποςό του αντίςτοιχου ΦΠΑ ανά ςυντελεςτι και το ςυνολικό οφειλόμενο ποςό 
ΦΠΑ αυτϊν των παροχϊν, για κάκε κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ο υποκείμενοσ ςτον φόρο ζχει 
εγκατάςταςθ, μαηί με τον ατομικό ΑΦΜ/ΦΠΑ ι τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου τθσ 
εγκατάςταςθσ αυτισ και ανά κράτοσ μζλοσ κατανάλωςθσ. 
δ) Όταν απαιτοφνται τροποποιιςεισ ςε διλωςθ ΦΠΑ 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 ΦΠΑ προςδιορίηει το ςχετικό κράτοσ - μζλοσ κατανάλωςθσ, τθν περίοδο 
επιβολισ του φόρου και το ποςό ΦΠΑ για το οποίο απαιτοφνται τροποποιιςεισ. 
8. Θ διλωςθ ΦΠΑ 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 
Σράπεηασ, 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 Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ, με αναφορά ςτθ ςχετικι διλωςθ ΦΠΑ. 
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 ΦΠΑ, 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/ΦΠΑ 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. Σο δικαίωμα ζκπτωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου αςκείται με τθ διλωςθ ΦΠΑ 
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 ΦΠΑ. 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 Τπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., υποχρεοφται για: 
α) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των δθλϊςεων τθσ παρ. 3, 
β) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των δθλϊςεων ΦΠΑ, 
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 ΦΠΑ, 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  
Ειδικό κακεςτϊσ για εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν που ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ 

ι τρίτα εδάφθ  
– Ρροςκικθ άρκρου 47δ ςτον Κϊδικα ΦΡΑ  

(άρκρο 2 παρ. 30 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)    
 
 
τον Κϊδικα ΦΠΑ 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 Σελωνειακοφ Κϊδικα (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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: 

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


 
 

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 ΦΠΑ και για 
τθν εκπλιρωςθ των 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. 
ε 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. 
ε 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.  
ε 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 υμβουλίου 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 υμβουλίου 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 ΦΠΑ είτε 
απευκείασ είτε διαμζςου μεςάηοντα υποκείμενων ςτον φόρο που είναι ενταγμζνοι ςτο 
ειδικό κακεςτϊσ μικρϊν επιχειριςεων του άρκρου 39 του Κϊδικα ΦΠΑ.  
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 ΦΠΑ 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 ΦΠΑ.  
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 ΦΠΑ 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) τον υποκείμενο ςτον φόρο που χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό κακεςτϊσ χορθγείται 
μοναδικόσ ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου ΦΠΑ για τθν εφαρμογι του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ με το πρόκεμα IM, ο οποίοσ του κοινοποιείται με θλεκτρονικά μζςα.  
β) τον μεςάηοντα χορθγείται μοναδικόσ ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου με το 
πρόκεμα IN, ο οποίοσ του κοινοποιείται με θλεκτρονικά μζςα.  
γ) τον μεςάηοντα χορθγείται μοναδικόσ ατομικόσ αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 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. Σα 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 ΦΠΑ 
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.  
τθ διλωςθ ΦΠΑ αναγράφεται ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου ΦΠΑ τθσ παρ. 6 και, για 
κάκε κράτοσ μζλοσ κατανάλωςθσ ςτο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, θ ςυνολικι αξία, χωρίσ ΦΠΑ, 
των εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων αγακϊν που ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ ι τρίτα εδάφθ για 
τισ οποίεσ ο ΦΠΑ ζχει καταςτεί απαιτθτόσ κατά τθ φορολογικι περίοδο και το ςυνολικό για 
κάκε ςυντελεςτι ποςό του αντίςτοιχου φόρου. τθ διλωςθ πρζπει να αναφζρονται επίςθσ 
οι ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ και το ςυνολικό ποςό του ΦΠΑ που οφείλεται.  
Όταν απαιτοφνται τροποποιιςεισ ςε διλωςθ ΦΠΑ 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 ΦΠΑ για το οποίο απαιτοφνται ενδεχόμενεσ 
τροποποιιςεισ τθσ διλωςθσ. 
10. Θ διλωςθ ΦΠΑ ςυμπλθρϊνεται ςε ευρϊ. Εάν οι παραδόςεισ ζχουν πραγματοποιθκεί ςε 
άλλα νομίςματα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψθ θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει τθν τελευταία θμζρα τθσ φορολογικισ περιόδου 
ςφμφωνα με τθ ςχετικι δθμοςίευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ, 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 ΦΠΑ, με αναφορά ςτθ ςχετικι διλωςθ ΦΠΑ, 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 Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 
12. Ο υποκείμενοσ ςτον φόρο που χρθςιμοποιεί το παρόν ειδικό κακεςτϊσ δεν μπορεί να 
αςκιςει δικαίωμα ζκπτωςθσ ποςοφ ΦΠΑ 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 ΦΠΑ ςτθ χϊρα μασ για δραςτθριότθτεσ μθ υπαγόμενεσ ςτο παρόν 
ειδικό κακεςτϊσ, τότε εκπίπτει ο ΦΠΑ ο οποίοσ του ζχει επιβλθκεί ςτθ χϊρα μασ και αφορά 



 
 

τισ φορολογθτζεσ δραςτθριότθτζσ του που υπάγονται ςτο παρόν ειδικό κακεςτϊσ, με τθ 
διλωςθ ΦΠΑ 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 ΦΠΑ. 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/ΦΠΑ που αφορά ςε υποκείμενο ςτον 
φόρο και του αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου ςτον μεςάηοντα, 
δ) τθν θλεκτρονικι παραλαβι των δθλϊςεων ΦΠΑ, 
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 ΦΠΑ 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  
Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ διλωςθ και τθν πλθρωμι του ΦΡΑ κατά τθν ειςαγωγι 

– Ρροςκικθ άρκρου 47ε ςτον Κϊδικα ΦΡΑ  
(άρκρο 2 παρ. 31 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 και άρκρο 1 παρ. 14 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2019/1995)    
 
τον Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται άρκρο 47ε ωσ εξισ: 
 

«Άρκρο 47ε 
Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ διλωςθ και τθν πλθρωμι του ΦΠΑ κατά τθν ειςαγωγι 

1. Όταν, 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 ΦΠΑ 
ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αποςτολι ι θ άφιξθ των αγακϊν 
ολοκλθρϊνεται 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 
Σελωνειακό Κϊδικα (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου 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 
ΦΠΑ.  
(β) το πρόςωπο που προςκομίηει τα αγακά ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ειςπράττει τον 
ΦΠΑ από το πρόςωπο για το οποίο προορίηονται τα αγακά και καταβάλλει τον ΦΠΑ ςτθν 
αρμόδια τελωνειακι αρχι.  
Σο 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. Σα 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 ΦΠΑ. Σο αρχείο ειςαγωγϊν είναι διακζςιμο ςε 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 Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Αϋ 265) και τιμωρείται 
ςφμφωνα με τον ανωτζρω Κϊδικα.»  
 

Άρκρο 13 
Ειδικζσ προβλζψεισ για οριςμζνα αγακά τα οποία υπάγονται ςε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωςθσ και εμπίπτουν ςε ειδικζσ υποχρεϊςεισ 
κατά τον Εκνικό Τελωνειακό Κϊδικα  

 
τον Κϊδικα ΦΠΑ προςτίκεται άρκρο 47ςτ ωσ εξισ: 

 
«Άρκρο 47 ςτ 

1. τισ 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 Σελωνειακοφ 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 ΦΠΑ. 
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, 

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


 
 

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 
φόρου κατανάλωςθσ και του ΦΠΑ.». 

 
 

Άρκρο 14 
Ευκφνθ υποκειμζνων ςτον φόρο που παραδίδουν αγακά ςε υποκειμζνουσ ςτον φόρο οι 

οποίοι διευκολφνουν μζςω θλεκτρονικισ διεπαφισ οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν - 
Ρροςκικθ ςτο άρκρο 35 του Κϊδικα ΦΡΑ 

 
τθν παρ. 1 του άρκρου 35 του Κϊδικα ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 
ςφμφωνα με το άρκρο 5γ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 282/2011.». 

 
Άρκρο 15  

φκμιςθ κεμάτων για τθν εφαρμογι των ειδικϊν κακεςτϊτων των άρκρων 47β, 47γ και 
47δ του Κϊδικα ΦΡΑ - Τροποποίθςθ άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΡΑ  

 
Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 του Κϊδικα ΦΠΑ 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.». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΛΟΙΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Άρκρο 16 
Υποχρζωςθ ζκδοςθσ τιμολογίου για εγγεγραμμζνουσ ςτα ειδικά κακεςτϊτα 47β, 47γ και 
47δ και τουσ υποκειμζνουσ του άρκρου 5β του Κϊδικα ΦΡΑ - Τροποποίθςθ του άρκρου 8 

ν. 4308/2014  
(άρκρο 2, παρ. 10 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455) 

 
Θ παρ. 1α του άρκρου 8 του ν. 4308/2014 (Αϋ251) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1α) Σιμολόγιο 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 ΦΠΑ. Κατϋ 
εξαίρεςθ, οι οντότθτεσ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ειδικό κακεςτϊσ του άρκρου 47γ δεν 
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου για ςκοποφσ Φ.Π.Α. αναφορικά με τισ 
ενδοκοινοτικζσ εξ αποςτάςεωσ πωλιςεισ αγακϊν. Σιμολόγιο εκδίδουν και οι υποκείμενοι 
ςτον φόρο οι οποίοι κεωρείται ότι παραδίδουν ςε άλλουσ υποκείμενουσ ςτον φόρο αγακά 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 5β του Κϊδικα ΦΠΑ, 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.Π.Α. για τισ πράξεισ που καλφπτονται από τα ωσ άνω ειδικά κακεςτϊτα». 
 

Άρκρο 17  



 
 

Υποχρεϊςεισ διλωςθσ ςτο πλαίςιο των ειδικϊν κακεςτϊτων των άρκρων 47β, 47γ και 
47δ του Κϊδικα ΦΡΑ - Τροποποίθςθ του άρκρου 7 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ   
 
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, άββατο ι 
Κυριακι, θ προκεςμία παρατείνεται μζχρι τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα, κατά τθν οποία θ 
Φορολογικι Διοίκθςθ λειτουργεί για το κοινό. Σο πρϊτο εδάφιο δεν εφαρμόηεται για τισ 
δθλϊςεισ ΦΠΑ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τα άρκρα 47β, 47γ και 47δ του Κϊδικα 
ΦΠΑ». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι 
 

Άρκρο 18 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ του ν. 1684/1987  
(άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455)  

 
Σα άρκρα 20 και 21 του ν. 1684/1987 (Αϋ18) καταργοφνται.   

 
ΜΕΟΣ Β’ 

Τροποποιιςεισ του ν. 4649/2019 «Ρρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων», βάςει τθσ C (2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικισ 

απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για παράταςθ του προγράμματοσ «ΗΑΚΛΗΣ» 

 

Άρκρο 19 

Ρεδίο εφαρμογισ - Τροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 1 ν. 4649/2019  

 

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 «ΘΡΑΚΛΘ».» 

 

Άρκρο 20 

Οριςμοί - Τροποποίθςθ περ. 1 άρκρου 2 ν. 4649/2019  

 

το 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.» 

 

Άρκρο 21 

Διάρκρωςθ τιτλοποίθςθσ - Τροποποίθςθ παρ. 4 άρκρου 3 ν. 4649/2019  

 

Σο 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. τα 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 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 ΕΟΠΑ 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. 

υμβατικά δφναται να προβλζπονται ποςοςτά χαμθλότερθσ απόκλιςθσ από τα οριηόμενα 

ςτισ περ. αϋ και βϋτθσ παροφςασ. Θ παροφςα παράγραφοσ εφαρμόηεται μετά τθν 

παρζλευςθ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Με απόφαςθ 

του Τπουργοφ Οικονομικϊν, κατόπιν κοινοφ αιτιματοσ του αποκτϊντοσ και του διαχειριςτι 

απαιτιςεων και ειςιγθςθσ τθσ 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.» 

 

Άρκρο 22 

Ραροχι εγγφθςθσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου - Τροποποίθςθ παρ. 3 και 4 άρκρου 6 ν. 

4649/2019  

 

Σροποποιοφνται 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. Σο 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, επί του 

προγράμματοσ παροχισ εγγυιςεων του παρόντοσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 

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.» 

 

 

Άρκρο 23 



 
 

Κακοριςμόσ και καταβολι προμικειασ αςφαλείασ - Τροποποίθςθ παρ. 2 άρκρου 7 ν. 

4649/2019  

 

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 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. Σο φψοσ τθσ προμικειασ κακορίηεται με τθν πράξθ παροχισ τθσ εγγφθςθσ ςφμφωνα με 

το Παράρτθμα Βϋ του παρόντοσ νόμου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ενότθτα 3.2 τθσ 

«αρχικισ απόφαςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.» 

 

Άρκρο 24 

Διαδικαςία υποβολισ και εξζταςθσ των αιτθμάτων για τθν παροχι τθσ εγγφθςθσ του 

ελλθνικοφ Δθμοςίου - Τροποποίθςθ του άρκρου 9 του ν. 4649/2019  

 

1. τθν 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. Σο αίτθμα παροχισ εγγφθςθσ υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ 

Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, θ οποία εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν 

διενεργεί ζλεγχο πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τισ επόμενεσ παραγράφουσ και το διαβιβάηει 

αμελλθτί ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 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. Σο υποβαλλόμενο αίτθμα γίνεται αποδεκτό εφόςον: 

α) Τποβλθκεί εντόσ χρονικισ περιόδου δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ τθσ «απόφαςθσ παράταςθσ» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

β) Ζχει ςυμπλθρωκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Αϋ του παρόντοσ 

νόμου. 

γ) υνοδεφεται 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 υποβαλλομζνων ςυνοδευτικϊν 

εγγράφων.» 

 

Άρκρο 25 

Θζςθ ςε ιςχφ τθσ εγγφθςθσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου – Ρροςκικθ παρ. 4 ςτο άρκρο 10 ν. 

4649/2019 – Εξουςιοδοτικι διάταξθ 

 

το τζλοσ του άρκρου 10 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) προςτίκεται παρ. 4 ωσ εξισ: 



 
 

«4. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ 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.» 

 

Άρκρο 26 

Αντικατάςταςθ του διαχειριςτι τιτλοποιθμζνων απαιτιςεων - Τροποποίθςθ παρ. 1 

άρκρου 12 ν. 4649/2019 

 

Σο 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.» 

 

Άρκρο 27 

Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ - Τροποποίθςθ παρ. 3 άρκρου 13 ν. 4649/2019 

 

Σο 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 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. Σο 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.» 

 

Άρκρο 28 

Ενθμζρωςθ ελλθνικοφ Δθμοςίου - Τροποποίθςθ του άρκρου 14 του ν. 4649/2019 – 

Εξουςιοδοτικι διάταξθ 

 

Σο 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 Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ειδικά 

προςαρμοςμζνθ αναφορά, θ οποία διαβιβάηεται εν ςυνεχεία προσ τθν Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Διοικθτι τθσ Σράπεηασ 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.» 

 

Άρκρο 29 

Απαλλαγι του ελλθνικοφ Δθμοςίου – Ρρόωρθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ - Τροποποίθςθ του 

άρκρου 15 του ν. 4649/2019 

 

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.» 

 

Άρκρο 30 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων για λογαριαςμό του ελλθνικοφ Δθμοςίου - 

Τροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 17 ν. 4649/2019 

 

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 Παρακολοφκθςθσ Εγγυιςεων για λογαριαςμό του ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ 

παρ. 1 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«1. υνιςτάται ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 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 Τπουργό 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) εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ διλωςθσ του άρκρου 10 

του παρόντοσ, 

η) ειςθγείται εγγράφωσ προσ τον Τπουργό Οικονομικϊν επί κεμάτων που άπτονται τθσ 

εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου ςυναφϊσ προσ τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.» 

 

Άρκρο 31 

Τροποποίθςθ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Αϋ του ν. 4649/2019 

 

το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ του ν. 4649/2019 (Α’ 206), θ φράςθ «Πανεπιςτθμίου 37, 101 65» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ «Χαριλάου Σρικοφπθ 6 - 10, 106 79» και το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

«ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α: Τπόδειγμα 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  

[..] 

Προσ  

Τπουργείο Οικονομικϊν  

Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Πολιτικισ 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ 

Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Πολιτικισ 

Τπόψθ Διευκυντι  

Νίκθσ 5-7 , 101 80 Ακινα 

 

Κοιν:  

 



 
 

Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

  

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων  

Τπόψθ Διευκυντι 

Χαριλάου Σρικοφπθ 6-10, 106 79       

  Ακινα, ……. 

Θζμα: Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα παροχισ εγγφθςθσ ςε τιτλοποιιςεισ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με τθν επωνυμία «Ηρακλισ» 

 

ε ςυνζχεια τθσ από *ΘΘ/Μ/ΕΣΟ+ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ 

*……+ (Μεταβιβάηων) για τθν τιτλοποίθςθ απαιτιςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

3156/2003 μζςω τθσ Εταιρείασ Ειδικοφ κοποφ με τθν επωνυμία *……+ (Αποκτϊν) που 

δφναται να λάβουν τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.*…… /2019+ (νόμοσ για το πρόγραμμα ΘΡΑΚΛΘ) ςασ υποβάλλουμε ςχετικό αίτθμα 

ςυμμετοχισ.  

Σο 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 «ΘΡΑΚΛΘ»), τθν ακρίβεια και πλθρότθτα των 

οποίων βεβαιϊνουμε.  

Ο Μεταβιβάηων      ο Αποκτϊν (όπου απαιτείται)  

(όνομα και υπογραφι νομίμων εκπροςϊπων ) 

1. 
τοιχεία Μεταβιβάηοντοσ ι/και Αποκτϊντοσ 

(άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ αϋ) 
 

2. 
(Πρo-) 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) Πλθροφοριακό Φυλλάδιο (άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ γϋ) 

 

 

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

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

 

 

5. 
χζδιο όρων ζκδοςθσ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ 

(άρκρο 9 παρ. 3 περίπτωςθ εϋ) 
 

6. 
χζδιο ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ από τον μεταβιβάηοντα ςτον αποκτϊντα των απαιτιςεων που 

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

7. 

φμβαςθ ανάκεςθσ του μεταβιβάηοντοσ προσ ΕΟΠΑ του ζργου τθσ πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ (άρκρο 9 παρ. 3 

περίπτωςθ ηϋ) 

 



 
 

  

υνθμμζνα: * ... + (αρικμόσ εγγράφων) 

 

Άρκρο 32 

Τροποποίθςθ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Βϋ του ν. 4649/2019 

 

τθν παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 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 Προμικεια προ Προςαρμογισ, διαμορφϊνεται περαιτζρω από ζναν 

«Προςαρμοςμζνο Αναλογικό υντελεςτι Επιτοκιακϊν Περικωρίων». Αυτόσ ο ςυντελεςτισ 

λαμβάνει υπόψθ τθ διαφορά τθσ αξιολόγθςθσ των ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ 

προτεραιότθτασ και του μζςου όρου αξιολογιςεων του Δείκτθ Αναφοράσ1 . Αυτόσ ο 

Προςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ υντελεςτισ Επιτοκιακϊν Περικωρίων προκφπτει ωσ 

ακολοφκωσ: 

 (α) Για τον αρχικό Αναλογικό υντελεςτι Επιτοκιακϊν Περικωρίων, λαμβάνεται 

υπόψθ ο μζςοσ όροσ τθσ αναλογίασ τθσ ελάχιςτθσ αποδεκτισ απόδοςθσ 

(«ΕΑΑ») δφο αντιπροςωπευτικϊν δεικτϊν2 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 Επιτοκιακών Περιθωρίωνt =  

                                                             
2 Θ τιμι των ςυμβάςεων αντιςτάκμιςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου (CDS) τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
αναφζρεται ςτθν πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ τθσ χϊρασ που τον επτζμβριο του 2019 ιταν B1, BB-, B+, 
BB(low), ενϊ τον Μάρτιο του 2021 ιταν Ba3, BB-, BB, BB(low) για Moody’s/S&P/Fitch/DBRS, 
αντίςτοιχα. 
2 Σα ςφμβολα είναι LP07TREU και LHYBTREU για τουσ δείκτεσ ΒΒ και Β αντίςτοιχα. 

8. 
Τπολογιςμόσ 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. 
χζδιο 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 

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



 
 

 (β) Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ μεταβλθτότθτασ αυτισ τθσ αναλογίασ και 

προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ ςτακερότθτα και ςυγκριςιμότθτα, ο 

αρχικόσ Αναλογικόσ υντελεςτισ Επιτοκιακϊν Περικωρίων ορίςτθκε ςτο 

50%3 κακόλθ τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, 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 υντελεςτισ Επιτοκιακϊν Περικωρίων 

επικαιροποιικθκε ςτο 56,9%4 (επικαιροποιθμζνοσ Αναλογικόσ υντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Περικωρίων), προκειμζνου να αντικατοπτρίςει τισ τρζχουςεσ 

ςυνκικεσ τθσ αγοράσ.  

 (γ) κατά το χρόνο εκάςτθσ Σιτλοποίθςθσ, ο Αναλογικόσ υντελεςτισ 

Επιτοκιακϊν Περικωρίων προςαρμόηεται με βάςθ τον μζςο όρο 

αξιολογιςεων του (τότε) εφαρμοςτζου Δείκτθ Αναφοράσ, ο οποίοσ 

προκφπτει από το μζςο όρο αξιολογιςεων ΕΟΠΑ5 ενόσ διμινου («υνολικόσ 

Μζςοσ Όροσ Αξιολογιςεων»). ε κάκε βακμίδα αξιολόγθςθσ αποδίδεται 

μια αρικμθτικι βακμολογία, θ οποία εξαρτάται από τθν αξιολόγθςθ των 

ομολογιϊν υψθλισ εξοφλθτικισ προτεραιότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

Σιτλοποίθςθ, 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 ΕΟΠΑ υπολογίηεται ςτακμίηοντασ τθν αξιολόγθςθ 

για το ςχετικό αρικμό θμερϊν προσ τθν περίοδο αναφοράσ. Ο υνολικόσ 

Μζςοσ Όροσ Βακμολόγθςθσ υπολογίηεται ωσ ο απλόσ μζςοσ όροσ των 

ςτακμιςμζνων μζςων βακμολογιϊν των ΕΟΠΑ, 

 (ε) κατόπιν ο Προςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ υντελεςτισ Επιτοκιακϊν 

Περικωρίων υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ, όπου το 56,9% είναι ο 

επικαιροποιθμζνοσ Αναλογικόσ υντελεςτισ Επιτοκιακϊν Περικωρίων: 

Προςαρμοςμζνοσ Αναλογικόσ Συντελεςτήσ Επιτοκιακών Περιθωρίων  

= 1 – 56,9% επί Συνολικό Μζςο Όρο Αξιολογήςεων» 

                                                             
3 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. 
4
 Ο επικαιροποιθμζνοσ υπολογιςμόσ (12.3.2021) που παρζχεται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ δείχνει ότι θ 

αναλογία περικωρίου επιτοκίου είναι 0,574, 0,565 και 0,569 όταν υπολογίηεται με χρονικό ορίηοντα 
1 ζτουσ, 6 μθνϊν και 3 μθνϊν αντίςτοιχα. 
5 Εξωτερικόσ Οργανιςμόσ Πιςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ (ΕΟΠΑ) 



 
 

 

 

Άρκρο 33 

Τροποποίθςθ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Γ2ϋ του ν. 4649/2019 

 

1. το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 (Α’ 206), θ περ. β’ τθσ παρ. 4 και θ παρ. 7 του 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Γ2 - (Α) τροποποιοφνται και οι παρ. 4 και 7 διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

«4. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

(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) Όλεσ οι κοινοποιιςεισ προσ τoν Εγγυθτι κα απευκφνονται ςτο: 

   

Τπουργείο Οικονομικϊν  

Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων, Σμιμα Αϋ 

Οδόσ Χαριλάου Σρικοφπθ 6-10 

10679 Ακινα 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: d25@glk.gr  

 

«7. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

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 Παράρτθμα 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 Πράξθ Παροχισ τθσ εγγφθςθσ, θ προμικεια αςφαλείασ 

υπολογίηεται και καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε εκτοκιςτικισ περιόδου. Θ προμικεια είναι 

καταβλθτζα ςτον λογαριαςμό *προςδιοριςμόσ λογαριαςμοφ καταβολήσ προμήθειασ]». 

 

2. το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 θ περ. b’ τθσ παρ. 4 του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Γ2 - (Β) 

αντικακίςταται, το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 7 του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 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 
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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). 

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].». 

 
 

ΜΕΟΣ Γϋ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΔΕΥΤΕΗΣ ΕΥΚΑΙΙΑΣ – 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρκρο 34  

Βελτιϊςεισ διατάξεων για τθν πρόλθψθ τθσ αφερεγγυότθτασ - Τροποποιιςεισ διατάξεων 
Βιβλίου Ρρϊτου ν. 4738/2020 (Αϋ 207)  

 
1. τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), 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. τθν ζννοια του 

ςυνοφειλζτθ περιλαμβάνεται και ο εγγυθτισ». 

2. το τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 10 του ν. 4738/2020 προςτίκεται νζο εδάφιο μετά τισ 

περ. α’, β’ και γ’ ωσ εξισ:  

«Σα ςτοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ για τον ςφηυγο δεν χορθγοφνται, εφόςον ζχει λάβει χϊρα 

διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ και αυτι ζχει δθλωκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ».      

3. το τζλοσ τθσ 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». 

4. τθν παρ. 2 του άρκρου 14 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο, 

προςτίκεται νζο δεφτερο εδάφιο και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται 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 ΚΠολΔ, με πλιρθ 

αποδεικτικι ιςχφ ωσ προσ τθν κατάρτιςθ και το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 445 ΚΠολΔ. Εφόςον υπάρχουν οφειλζσ προσ το Δθμόςιο 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 ςτο Δθμόςιο και Φορείσ 
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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». 

5. το 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, 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, τεκμαίρεται, εφόςον: α) θ προτεινόμενθ αντιπρόταςθ 

των χρθματοδοτικϊν φορζων, όπωσ αυτι προζκυψε από το υπολογιςτικό εργαλείο τθσ παρ. 

2Α του άρκρου 71 ζχει εξαςφαλίςει τισ ςυναινζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14, β) 

διαςφαλίηεται από το υπολογιςτικό εργαλείο τθσ παρ. 2Α του άρκρου 71 ότι θ 

προτεινόμενθ αντιπρόταςθ δεν επιφυλάςςει ςτο Δθμόςιο ι ςτουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ χειρότερθ μεταχείριςθ από ό,τι κα ίςχυε ςε περίπτωςθ ρευςτοποίθςθσ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και ότι θ εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ αντιπρόταςθσ 

επιτρζπει τθ βιϊςιμθ λειτουργία του, αν είναι επιχείρθςθ, ι τον κακιςτά αξιόχρεο, γ) 

ικανοποιοφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 22 και, δ) 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 βαςικισ οφειλισ, ςτθν οποία δεν 

περιλαμβάνονται οι βαςικζσ οφειλζσ από παρακρατοφμενουσ και επιρριπτόμενουσ φόρουσ 

ι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, που δεν υπόκεινται ςε διαγραφι ςφμφωνα με το άρκρο 22 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. 

τθν περίπτωςθ αυτι, και με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 235 και 236 του Ποινικοφ Κϊδικα, 

ουδείσ υπάλλθλοσ του δθμοςίου τομζα υπό τθν ζννοια του άρκρου 237Β του Ποινικοφ 

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.» 

6. το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 23 του ν. 4738/2020 προςτίκεται παραπομπι ςτθν παρ. 4 

του άρκρου 21 και το πρϊτο εδάφιο διαμορφϊνεται 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 Δθμόςιο ι 

Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, αντιςτοίχωσ:» 

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». 

8. H υποπερ. 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 Πλθρωμϊν». 

9. το άρκρο 30 του ν. 4738/2020 προςτίκεται παρ. 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 ωσ άνω παραςχεκείςεσ υπζρ των χρθματοδοτικϊν φορζων εγγυιςεισ 

διατθροφν τθν ιςχφ τουσ ςτο ςφνολό τουσ, χωρίσ να επζρχεται ποςοτικι αφξθςθ τθσ 

εγγυθτικισ ευκφνθσ και εφαρμόηονται κατά τα λοιπά και μόνον αναλόγωσ οι παρ. 3 και 4 

του άρκρου 60. Αιτιματα κατάπτωςθσ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ του άρκρου 8, επίδικα ι μθ, παραμζνουν ιςχυρά». 

10.  Σο δεφτερο εδάφιο του άρκρου 31 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται και το άρκρο 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

 «Άρκρο 31 

Οριςμόσ και ςκοπόσ τθσ εξυγίανςθσ 

Θ διαδικαςία εξυγίανςθσ αποτελεί ςυλλογικι προπτωχευτικι διαδικαςία, που αποςκοπεί 

ςτθ διατιρθςθ, αξιοποίθςθ, αναδιάρκρωςθ και ανόρκωςθ τθσ επιχείρθςθσ με τθν 

επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ που προβλζπεται ςτο παρόν κεφάλαιο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

πλθροφται θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν. Θ αρχι τθσ μθ 

χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν κεωρείται ότι πλθροφται αν θ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ: α) δεν φζρει οποιονδιποτε μθ ςυναινοφντα πιςτωτι ι πιςτωτι του οποίου θ 

ςυναίνεςθ ςυνάγεται εκ του νόμου 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 να λάβει ποςά μικρότερα από αυτά που κα ελάμβανε ι κα λάβει αςκϊντασ τα 

ςυμβατικά του δικαιϊματα ςε ςχζςθ με τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία.» 

11.  Θ παρ. 2 του άρκρου 34 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 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, 

εφόςον ο οφειλζτθσ βρίςκεται, κατά τον χρόνο ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ, ςε παφςθ 

πλθρωμϊν.». 

12.  Θ παρ. 1 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Σο Δθμόςιο, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ δφνανται να ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ 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 τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςε ςχζςθ με τθ 

κζςθ ςτθν οποία κα περιζρχονταν ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ 

του οφειλζτθ.» 

13.  το άρκρο 38 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο, προςτίκεται τρίτο 

εδάφιο και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 38 

Απαλλαγι από τθν ευκφνθ υπαλλιλου για τθν υπογραφι ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικοφ Κϊδικα για τθ 

δωροδοκία, ουδείσ υπάλλθλοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 13 του Ποινικοφ Κϊδικα υπζχει 

οποιαδιποτε αςτικι, ποινικι ι πεικαρχικι ευκφνθ για τθν υπογραφι ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ ι τθν παροχι κετικισ ψιφου ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία ι τθ ςυναγόμενθ 

ςυναίνεςι του, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ, κατά περίπτωςθ, τθσ παρ. 1 ι τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 37. Ποινικι δίωξθ αςκείται μόνο υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 65 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα λοιπά δεν κίγεται θ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 65 του ν. 4472/2017.» 

14. Θ παρ. 3 του άρκρου 39 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«3. 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.». 

15. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 52 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται και θ 

παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«2. Θ αυτοδίκαιθ αναςτολι τθσ παρ. 1 του άρκρου 50, τα προλθπτικά μζτρα τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 50 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 51, δεν μποροφν να κίγουν τα δικαιϊματα από 

ςυμφωνία παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 

3301/2004 (Αϋ 263) ι από ριτρα εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ ίδιασ 

διάταξθσ, ανεξάρτθτα από το αν θ ριτρα εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ περιζχεται ςε 

ςυμφωνία παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ ι ςε ςυμφωνία τθσ οποίασ αποτελεί 

μζροσ θ ςυμφωνία παροχισ αςφάλειασ, κακϊσ και τα δικαιϊματα του εκδοχζα απαίτθςθσ 

που εκχωρικθκε από τον οφειλζτθ ςτον πιςτωτι προσ εξαςφάλιςθ ι προσ ικανοποίθςι του 

από το προϊόν τθσ είςπραξθσ. Επίςθσ, δεν κίγονται τα δικαιϊματα από χρθματοδοτικζσ 

μιςκϊςεισ του ν. 1665/1986 (Αϋ 194), 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.». 

16. τθν παρ. 1 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020 προςτίκεται δεφτερο εδάφιο και θ παρ. 1 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«1. Σο δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, εφόςον ζχει υπογραφεί από τον 

οφειλζτθ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 34) και από τισ απαιτοφμενεσ 

κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 34 πλειοψθφίεσ αφενόσ των πιςτωτϊν με ειδικό προνόμιο και 

αφετζρου των λοιπϊν πιςτωτϊν ι εφόςον οι απαιτοφμενεσ πλειοψθφίεσ των πιςτωτϊν 

ζχουν ψθφίςει κετικά ςε ψθφοφορία με θλεκτρονικά μζςα, ι μόνον από πιςτωτζσ του που 

ςυγκεντρϊνουν τθν ανωτζρω πλειοψθφία κατά τθν παρ. 2. Οι απαιτιςεισ πιςτωτϊν των 

οποίων θ ςυναίνεςθ ςυνάγεται ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 ςυνυπολογίηονται 

για τθ διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων πλειοψθφιϊν.». 
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17. Θ περ. α) του άρκρου 66 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ προσ τισ προχποκζςεισ 

εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων νομικϊν προςϊπων που παρζχουν 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και το άρκρο 66 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

 

«Άρκρο 66 

Μζλθ του Μθτρϊου Εμπειρογνωμόνων 

 το Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων δφνανται να εγγραφοφν ωσ μζλθ φυςικά και νομικά 

πρόςωπα, τα οποία προςφζρουν κατ’ επάγγελμα υπθρεςίεσ παροχισ χρθματοοικονομικϊν 

ςυμβουλϊν και είναι:  

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 πρζπει να απαςχολοφν τουλάχιςτον ζνα 

(1) φυςικό πρόςωπο με τισ ιδιότθτεσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ. 

β) φυςικά πρόςωπα ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ, που είναι μζλθ του ϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 

Λογιςτϊν (ΟΕΛ) που ζχει ςυςτακεί με το άρκρο 1 του π.δ. 226/1992 (Αϋ 120) και ζχουν 

λάβει άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (επαγγελματικι άδεια) από τθν Επιτροπι Λογιςτικισ 

Συποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Σ.Ε.), ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 4449/2017 (Αϋ 7) ι  

γ) φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αποτελοφν πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ του κλάδου 

άυλων αγακϊν ι επιχειριςεων, εγγεγραμμζνα ςτο οικείο Μθτρϊο του Τπουργείου 

Οικονομικϊν.».   

18. Θ υποπερ. ii τθσ περ. ηα) τθσ παρ. 2 του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με 

πρόβλεψθ ελάχιςτθσ αξίασ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και 

διαμορφϊνεται 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». 

19. Θ υποπερ. i τθσ περ. ηβ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ωσ προσ 

τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ για τθν παραγωγι των τελικϊν ποςϊν αποπλθρωμισ, 

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 Πολιτικισ Δικονομίασ, 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.». 

20. τo άρκρο 71 του ν. 4738/2020 προςτίκεται παρ. 2Α ωσ εξισ: 

«2Α. ε 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 ορίηουν οι 

χρθματοδοτικοί φορείσ. Σα τεχνικά και λεπτομερειακά κζματα τθσ διαδικαςίασ πρόςκλθςθσ 

των ςυνοφειλετϊν χρθματοδοτικϊν φορζων και θ ανταπόκριςθ αυτϊν αναφζρονται ςτθν 

κοινι απόφαςθ τθσ παρ. 5. Θ κετικι ανταπόκριςθ ςυνοφειλζτθ χρθματοδοτικοφ φορζα 

ςυνεπάγεται αυτοδίκαια τθν εφαρμογι των άρκρων 10 και 12. 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.». 

21. Θ περ. δ) τθσ παρ. 5 του άρκρου 71 του ν. 4738/2020, ωσ προσ το ελάχιςτο 

περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτθν οποία υποχρεοφνται να προςχωριςουν χρθματοδοτικοί 

φορείσ, προκειμζνου να δικαιοφνται να καταςτοφν ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ, 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 Πολιτικισ 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 να λάβει ποςά 

μικρότερα από αυτά που κα ελάμβανε ι κα λάβει αςκϊντασ τα ςυμβατικά του δικαιϊματα 

ςε ςχζςθ με τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία και γγ) πλθροφνται οι λοιπζσ προχποκζςεισ του 

παρόντοσ Πρϊτου 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.».  

22. τθν παρ. 5 του άρκρου 71 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ωσ προσ το ελάχιςτο 

περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτθν οποία υποχρεοφνται να προςχωριςουν χρθματοδοτικοί 

φορείσ, προκειμζνου να δικαιοφνται να καταςτοφν ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ, προςτίκεται 

περ. κ) ωσ εξισ:  

«κ) Σισ αρχζσ διαμόρφωςθσ των αντιπροτάςεων των χρθματοδοτικϊν φορζων κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 21». 

 

Άρκρο 35 

Βελτίωςθ ρυκμίςεων κατά τθν πτϊχευςθ - Τροποποιιςεισ Βιβλίου Δευτζρου ν. 4738/2020  

 

1. τθν παρ. 2 του άρκρου 77 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) προςτίκεται νζο τρίτο εδάφιο και 

θ παρ 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«2. Σεκμαίρεται ότι ο οφειλζτθσ βρίςκεται ςε παφςθ πλθρωμϊν όταν δεν καταβάλει 

λθξιπρόκεςμεσ χρθματικζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Δθμόςιο, τουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ι πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα, ςε φψοσ τουλάχιςτον 40% των 

ςυνολικϊν λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν του για περίοδο τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, 



 
 

εφόςον θ μθ εξυπθρετοφμενθ υποχρζωςι του υπερβαίνει το ποςό των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ευρϊ. Θ επιλεκτικι εκπλιρωςθ λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεων δεν 

αίρει τθν παφςθ πλθρωμϊν, θ οποία μπορεί να ςυνίςταται και ςτθν αδυναμία εκπλιρωςθσ 

ακόμα και μίασ ςθμαντικισ λθξιπρόκεςμθσ χρθματικισ οφειλισ. Σο τεκμιριο τθσ παροφςασ 

είναι μαχθτό.». 

2. τθν παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο, 

προςτίκεται νζο δεφτερο εδάφιο και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«2. Μικροφ αντικειμζνου πτωχεφςεισ ορίηονται αυτζσ ςτισ οποίεσ ο οφειλζτθσ ικανοποιεί τα 

κριτιρια προςδιοριςμοφ τθσ πολφ μικρισ οντότθτασ του άρκρου 2 του ν. 4308/2014 (Αϋ 

251). τθν περίπτωςθ των νομικϊν προςϊπων, εάν το κακαρό φψοσ του κφκλου εργαςιϊν 

υπερβαίνει τα δφο εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ δεν κεωροφνται πολφ μικρι οντότθτα. 

τθν περίπτωςθ των φυςικϊν προςϊπων, το κριτιριο που αφορά το ενεργθτικό 

εφαρμόηεται ςτθν περιουςία του προςϊπου. Ωσ προσ τθν ακίνθτθ περιουςία του 

προςϊπου θ αξία αυτισ προκφπτει κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11. Οι διαδικαςτικζσ 

και άλλεσ παρεκκλίςεισ τθσ πτϊχευςθσ μικροφ αντικειμζνου αναφζρονται ςτο Ζκτο Μζροσ 

του παρόντοσ Δεφτερου Βιβλίου, ενϊ κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 

υπολοίπων Μερϊν του Δεφτερου Βιβλίου.».  

3. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 92 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται και θ 

παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«2. ε 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, αφοφ αφαιρεκοφν οι φόροι και οι ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, που υπερβαίνει το ποςό των ετιςιων ευλόγων δαπανϊν διαβίωςθσ 

ι το δωδεκαπλάςιο του ακατάςχετου κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 31 του Κϊδικα 

Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων, όποιο είναι υψθλότερο εκ των δφο. Εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αναγγελίασ των απαιτιςεων κατά το άρκρο 

153, ο ςφνδικοσ υποβάλλει ςτον ειςθγθτι, με κοινοποίθςθ ςτον οφειλζτθ, ςχζδιο 

περιοδικϊν πλθρωμϊν για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ. Εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, ο οφειλζτθσ μπορεί να εκκζςει τισ απόψεισ του επί του 

ςχεδίου περιοδικϊν πλθρωμϊν, κατακζτοντασ ςθμείωμα. Ο ειςθγθτισ, με αιτιολογθμζνθ 

διάταξι του, αποφαςίηει περί τθσ αποδοχισ ι μθ, εν όλω ι εν μζρει, του ςχεδίου 

περιοδικϊν πλθρωμϊν. Εγκεκριμζνο ςχζδιο πλθρωμϊν εφαρμόηεται αναδρομικά από τθν 

θμερομθνία κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ.». 

4. το 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 Πζμπτου του παρόντοσ 

Βιβλίου, προκαλεί τθν αυτόματθ και αηιμια λφςθ όλων των εκκρεμϊν και διαρκϊν 

ςυμβάςεων του οφειλζτθ τθν εξθκοςτι θμζρα από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, εκτόσ εάν ο 

ςφνδικοσ δθλϊςει εγγράφωσ προσ τον αντιςυμβαλλόμενο του οφειλζτθ πριν τθν 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ότι επικυμεί τθν 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)» .  

5. Ο τίτλοσ και το άρκρο 104 του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 104 

υνζπεια επιλογισ ςυνζχιςθσ εκκρεμϊν ςυμβάςεων 

 ε περίπτωςθ που κατά το άρκρο 103 ςυνεχίηονται εκκρεμείσ ςυμβάςεισ ο ςφνδικοσ τισ 

ςυνεχίηει και ο αντιςυμβαλλόμενοσ οφείλει να τισ εκπλθρϊςει και κακίςταται ομαδικόσ 

πιςτωτισ.» 

6. Ο τίτλοσ και το περιεχόμενο του άρκρου 106 του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται ωσ 

εξισ:  

«Άρκρο 106 

Ιςχφσ 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.». 

7. Ο τίτλοσ και το περιεχόμενο του άρκρου 107 του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται ωσ 

εξισ:  

«Άρκρο 107 

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 ςτον νόμο που τισ 

διζπει.» 

8. Προςτίκεται παρ. 1Α ςτο άρκρο 109 του ν. 4738/2020 ωσ εξισ:  

«1Α. Ωσ προσ τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 103 ιςοδυναμεί με 

καταγγελία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ παροχισ αποηθμίωςθσ προσ τον εργαηόμενο.». 

9. τθν παρ. 3 του άρκρου 109 του ν. 4738/2020 προςτίκεται νζο δεφτερο εδάφιο 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. τθν περίπτωςθ αυτι τθσ ςυνζχιςθσ παροχισ εργαςίασ, απαιτιςεισ που 

γεννϊνται από μεταγενζςτερθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ικανοποιοφνται ωσ 

ομαδικά πιςτϊματα.». 

10. Προςτίκεται νζα παρ. 9 ςτο άρκρο 158 του ν. 4738/2020 ωσ εξισ:   

«9. 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. ε 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.» 

11. Σα άρκρα 167 ζωσ και 169 του ν. 4738/2020 τίκενται ςε Κεφάλαιο Δ’ ςτο Πζμπτο 

Μζροσ του Δευτζρου Βιβλίου με τίτλο «Διατάξεισ ωσ προσ τθ διανομι προσ πιςτωτζσ.». 

12. Σο Κεφάλαιο Δ του Πζμπτου Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου αναρικμείται ςε Κεφάλαιο 

Ε’. 

13. το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 167 του ν. 4738/2020 θ λζξθ «και» 

αντικακίςταται από τθ λζξθ «ζωσ» και το εδάφιο διαμορφϊνεται 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 Πολιτικισ Δικονομίασ χωρεί μετά τθν ολοςχερι 

ικανοποίθςθ των ανωτζρω απαιτιςεων των υποπερ. αα’ ζωσ αγ’ τθσ περ. α’.» 

14. το δεφτερο εδάφιο τθσ υποπερ. αγ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 167 του ν. 4738/2020 θ 

λζξθ «παροφςασ» αντικακίςταται από τισ λζξεισ «περ. α)» και το εδάφιο διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ: 

«Σο 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.». 

15. Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 168 του ν. 4738/2020, ωσ προσ τθν κατ’ 

εξαίρεςθ εφαρμογι για τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 58 του Κϊδικα 

Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Αϋ 90), καταργείται. 

16. τθν παρ. 3 του άρκρου 170 του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται οι λζξεισ «Κεφαλαίου Αϋ 

του Πζμπτου Μζρουσ» από τισ λζξεισ «Κεφαλαίου Β’ του Πζμπτου Μζρουσ» και θ παρ. 3 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:   

«3. Σο κζρδοσ από τθ μεταβίβαςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ κατ’ εφαρμογι 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Βϋ του Μζρουσ Δευτζρου του Πρϊτου 

Βιβλίου του παρόντοσ νόμου ι τθσ εκκακάριςθσ του Κεφαλαίου Β’ του Πζμπτου Μζρουσ 

του Δευτζρου Βιβλίου του παρόντοσ νόμου απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ 

φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων.» 



 
 

17. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 170 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με τθν 

προςκικθ επιφφλαξθσ για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 6 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 Πζμπτου 

Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου, τθσ εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του Κεφαλαίου Αϋ του 

Μζρουσ Δευτζρου του Πρϊτου Βιβλίου ι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ του Κεφαλαίου Βϋ του 

Μζρουσ Δευτζρου του Πρϊτου Βιβλίου, ι τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ του άρκρου 219, οι 

ςυνεπεία αυτισ επί μζρουσ μεταβιβάςεισ, οι μεταγραφζσ και κάκε άλλθ πράξθ για τθν 

πραγμάτωςι τουσ, απαλλάςςονται από τζλθ χαρτοςιμου και κάκε άλλο ζμμεςο φόρο ι 

τζλοσ (πλθν Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόηεται ο Κϊδικασ Φ.Π.Α. και ο Φ.Μ.Α.).» 

18. τθν παρ. 1 του άρκρου 171 του ν. 4738/2020 αντικακίςτανται οι λζξεισ «Κεφαλαίου Α’ 

του Πζμπτου Μζρουσ» από τισ λζξεισ «Κεφαλαίου Β’ του Πζμπτου Μζρουσ» και θ παρ. 1 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«1. Περιορίηονται 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 Πζμπτου Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου, τθσ 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του Κεφαλαίου Αϋ του Μζρουσ Δευτζρου του Πρϊτου 

Βιβλίου, τθσ εξυγίανςθσ του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Δευτζρου του Πρϊτου Βιβλίου, ι 

τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ του άρκρου 219.» 

19. τθν παρ. 1 του άρκρου 173 του ν. 4738/2020 προςτίκεται νζο δεφτερο εδάφιο και θ 

παρ. 1 διαμορφϊνεται 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. Εφόςον θ αίτθςθ υποβάλλεται από τα πρόςωπα τθσ παρ. 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. ε περίπτωςθ που εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ του πρϊτου εδαφίου δεν 

υποβλθκεί παρζμβαςθ κατά τθσ αίτθςθσ ι υποβλθκεί παρζμβαςθ που αφορά μόνο ςτον 

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.» 

20. Σο τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 177 του ν. 4738/2020 τροποποιείται, με τθν 

προςκικθ επιφφλαξθσ για τθν εφαρμογι του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 

173, και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«2. Οι παρεμβάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ. 

Εφόςον υποβλθκοφν εμπρόκεςμα κφριεσ παρεμβάςεισ, αντίγραφα των διαδικαςτικϊν 

εγγράφων κατατίκενται ςε ζντυπθ μορφι ι θλεκτρονικά ςτο αρμόδιο Ειρθνοδικείο, με 

μζριμνα του επιμελζςτερου των διαδίκων. Με τθν επιφφλαξθ του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παρ. 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.». 

21. Θ παρ. 1 του άρκρου 193 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται 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 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 ι πλαςτογραφίασ, ι για το αδίκθμα τθσ 

καταδολίευςθσ δανειςτϊν ι ότι ζχει καταδικαςτεί για κάποια από αυτζσ τισ πράξεισ.» 

22. τθν παρ. 3 του άρκρου 193 του ν. 4738/2020 διαγράφεται το δεφτερο εδάφιο και θ 

παρ. 3 διαμορφϊνεται 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.» 

23. Θ παρ. 1 του άρκρου 195 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ προσ τον προςδιοριςμό 

α) του φυςικοφ προςϊπου που εκ του νόμου ζχει αλλθλζγγυα ευκφνθ και β) τθσ φποπτθσ 

περιόδου και διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«1. 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 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 παρ. 2 του άρκρου 81 ςε περίπτωςθ 

καταχϊρθςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 77, κατά περίπτωςθ.» 

24. το άρκρο 196 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το δεφτερο εδάφιο, προςτίκενται νζο 

τρίτο και τζταρτο εδάφιο και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 196 

υνζπειεσ 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 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.» 

25. Θ παρ. 1 του άρκρου 201 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με τθν προςκικθ ρφκμιςθσ 

για αυτεπάγγελτθ δίωξθ και θ παρ. 1 διαμορφϊνεται 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 τα άρκρα 375 και επόμενα του Ποινικοφ Κϊδικα, περί υπεξαίρεςθσ και 

διϊκεται αυτεπαγγζλτωσ.» 

26. Θ παρ. 3 του άρκρου 203 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:   

«3. Όταν 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 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 Ποινικισ 

Δικονομίασ.». 

27. τθν παρ. 3 του άρκρου 209 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται το άρκρο «192» από το 

άρκρο «195» και θ παρ. 3 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:   

«3. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων ορίηεται θ διαδικαςία διαγραφισ απαιτιςεων του Δθμοςίου και των Φορζων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λόγω τθσ απαλλαγισ φυςικοφ προςϊπου ςφμφωνα με το άρκρο 

195.» 

28. Σο άρκρο 211 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«Άρκρο 211 

Σελικζσ διατάξεισ Μζρουσ Σρίτου 

ε 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.». 

 

Άρκρο 36  

Βελτίωςθ ρυκμίςεων περί ενίςχυςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ - ιτρεσ παρακολοφκθςθσ 

- Ευάλωτοι Οφειλζτεσ - Τροποποιιςεισ Βιβλίου Τρίτου ν. 4738/2020  

1. Σροποποιείται ο τίτλοσ του άρκρου 225 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ωσ εξισ: 

«Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Μζρουσ Πρϊτου και Δεφτερου». 

2. Προςτίκεται νζα παρ. 1Α ςτο άρκρο 225 του ν. 4738/2020 ωσ εξισ:  

 «1A. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, μετά 

από κοινι ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ και τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 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 Τπουργείου 

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  

Βελτίωςθ ρυκμίςεων για τουσ διαχειριςτζσ αφερεγγυότθτασ - Τροποποιιςεισ Βιβλίου 

Τετάρτου ν. 4738/2020  

 

1. Θ παρ. 1 του άρκρου 232 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ωσ προσ τουσ 

χρόνουσ προκιρυξθσ και διενζργειασ των εξετάςεων για τθν απόκτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ 

και διαμορφϊνεται 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 Τπουργείου Οικονομικϊν.». 

2. τθν παρ. 2 του άρκρου 232 του ν. 4738/2020 προςτίκεται δεφτερο εδάφιο και θ παρ. 

2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«2. Σα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι είναι αςτικό δίκαιο, 

εμπορικό δίκαιο, γενικζσ αρχζσ λογιςτικισ και φορολογίασ επιχειριςεων, κακϊσ και 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ αφερεγγυότθτασ. Σα γνωςτικά αντικείμενα του πρϊτου 

εδαφίου δφνανται να εξειδικεφονται περαιτζρω με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Αφερεγγυότθτασ.». 

3. τθν περ. αϋ 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. αϋδιαμορφϊνεται 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,» 

4. τθν παρ. 7 του άρκρου 236 του ν. 4738/2020 καταργοφνται το δεφτερο, τρίτο και 

τζταρτο εδάφιο, τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο και θ παρ. 7 διαμορφϊνεται 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.». 

5. Σο πρϊτο εδάφιο του άρκρου 248 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ προσ τθν 

απόφαςθ ςυγκρότθςθσ και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 248 

Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο 

Σο Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο είναι πενταμελζσ και ςυγκροτείται με τθν 

απόφαςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 260. Θ κθτεία των μελϊν του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ 

υμβουλίου ςυμπίπτει με τον χρόνο κθτείασ των μελϊν τθσ αρμόδιασ αρχισ.». 

6. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 249 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ 

προσ τθν απόφαςθ οριςμοφ των μελϊν και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  



 
 

«2. Σο Ανϊτατο Πεικαρχικό υμβοφλιο είναι πενταμελζσ και αποτελείται από τον πρόεδρο 

και τζςςερα (4) μζλθ, κακϊσ και από ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με τριετι κθτεία. Με 

τθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 260 ορίηονται ωσ πρόεδροσ του Ανωτάτου 

Πεικαρχικοφ υμβουλίου, με τον αναπλθρωτι του, ζνασ αρεοπαγίτθσ και ωσ μζλθ, με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, ζνασ κακθγθτισ ι αναπλθρωτισ κακθγθτισ νομικισ ςχολισ Ανωτάτου 

Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ι ομότιμοσ, ζνασ δικθγόροσ που ζχει 

ςυμπλθρϊςει εικοςαετι τουλάχιςτον δικθγορία και προτείνεται από τθν Ολομζλεια των 

Προζδρων των Δικθγορικϊν υλλόγων, ζνασ λογιςτισ φοροτεχνικόσ Αϋ 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 Συποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Σ.Ε.).». 

7. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 260 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ωσ προσ 

τθν αντικατάςταςθ των ποινϊν με κοινι υπουργικι απόφαςθ και θ παρ. 1 διαμορφϊνεται 

ωσ εξισ:  

«1. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, μετά από πρόταςθ 

του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 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 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. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ο Πρόεδροσ και τα μζλθ 

τθσ Επιτροπισ δεν υπόκεινται ςε οποιονδιποτε ιεραρχικό ι διοικθτικό ζλεγχο και 

απολαμβάνουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ.». 

8. τθν 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.».  

 

Άρκρο 38  

Βελτίωςθ των κοινϊν, τελικϊν και μεταβατικϊν διατάξεων -Τροποποιιςεισ Βιβλίου 

Ρζμπτου ν. 4738/2020  

1. Θ παρ. 1 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Σο παρόν 

εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ που εκκινοφν μετά τθν θμερομθνία κζςθσ του ςε ιςχφ, κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 308.» 

 

2. τθν παρ. 4 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020 οι λζξεισ «τθσ παρ. 2 του άρκρου 230» 

αντικακίςτανται από τισ λζξεισ «τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 230» και θ παρ. 4 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«4. Σα νομικά πρόςωπα τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 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 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.». 

3. τθν παρ. 5 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο και θ 

παρ. 5 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:   

«5. Οι οφειλζτεσ που ζχουν κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ ι των οποίων θ αίτθςθ απορρίφκθκε 

ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3588/2007 (Α’153) πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ του 

νζου νόμου αλλά μετά τθν 1θ.1.2019, υπάγονται ςτισ ςτα άρκρα 192 ζωσ 194 και 196. ε 

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.» 

4. τθν παρ. 6 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο και θ 

παρ. 6 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:   

«6. Σα άρκρα 195 και 196 εφαρμόηονται και για τθν απαλλαγι των εκπροςϊπων νομικοφ 

προςϊπου για οφειλζσ νομικοφ προςϊπου, ου 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 παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3588/2007 (Αϋ 153). ε 

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.» 

5. Σο άρκρο 265 του ν. 4738/2020 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 265 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α` 153). Όπου γίνεται αναφορά ςε νόμο ςτον Πτωχευτικό 

Κϊδικα (ν. 3588/2007), νοείται ο παρϊν. Οι εκκρεμείσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ 

διαδικαςίεσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, 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. τθν περίπτωςθ αυτι, ανεξάρτθτα 

από τισ διατάξεισ που διζπουν τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ, για τθν κατάταξθ των 

πιςτωτϊν, εφαρμόηονται οι διαχρονικοφ δικαίου διατάξεισ των νόμων που ζχουν ιςχφςει 

ζωσ τθν υπαγωγι ςτθ νζα διαδικαςία. 

2. Παφει θ δυνατότθτα υποβολισ νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τον ν. 3869/2010 (Αϋ 130). Οι 

εκκρεμείσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ διαδικαςίεσ εξελίςςονται ςφμφωνα με αυτόν. 

3. Παφει θ δυνατότθτα υποβολισ νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τα άρκρα 68 ζωσ και 77 του 

ν. 4307/2014 (Αϋ 246), τα οποία 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. τθν περίπτωςθ αυτι ο 

ειδικόσ διαχειριςτισ αςκεί τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ που επιφυλάςςονται κατά 
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τον παρόντα νόμο ςτον ςφνδικο. Όπου γίνεται αναφορά ςε νόμο ςτθν ειδικι διαχείριςθ των 

ανωτζρω άρκρων, νοείται θ διαδικαςία του Κεφαλαίου Β` του Πζμπτου Μζρουσ του 

Δευτζρου Βιβλίου. 

4. Δεν εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ θ 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 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 Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

καταργοφνται οι παρ. 1 ζωσ και 3 του άρκρου 62 του ν.δ. 356/1974 (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.» 

6. το άρκρο 308 του ν. 4738/2020 τροποποιοφνται τα δφο πρϊτα εδάφια και το άρκρο 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 308 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Σα 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. Σα 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 

Ιουνίου 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 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 Ιουνίου 2021. Μζχρι τθ κζςθ ςε 

ιςχφ των άρκρων 172 ζωσ και 188, αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο για πτωχεφςεισ, 

ανεξαρτιτωσ οικονομικοφ αντικειμζνου, είναι το Πολυμελζσ Πρωτοδικείο ςτθν περιφζρεια 

του οποίου ο οφειλζτθσ ζχει το κζντρο των κφριων ςυμφερόντων του.». 

 

Άρκρο 39  

Ψθφιακι πλατφόρμα Κϊδικα Δεοντολογίασ Τραπεηϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 

4224/2013 

 

1. Θ διαδικαςία των ταδίων 2 και 4 τθσ Διαδικαςίασ Επίλυςθσ Κακυςτεριςεων (Δ.Ε.Κ.) 

του Κϊδικα Δεοντολογίασ Σραπεηϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 

288), διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ που αναπτφςςεται από τθ 

Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Π..Δ.Δ.), ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). τθν 

πλατφόρμα παρζχεται πρόςβαςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ). Για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα απαιτείται θ αυκεντικοποίθςθ του 

φυςικοφ προςϊπου – χριςτθ με τθ χριςθ των κωδικϊν – διαπιςτευτθρίων τθσ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 

(taxisnet). Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ διεξαγωγισ των ωσ άνω ταδίων μζςω τθσ ψθφιακισ 
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πλατφόρμασ ςυνεπάγεται άδεια του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου προσ το ίδρυμα που 

υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ το οποίο διεξάγει τθ Δ.Ε.Κ., για 

πρόςβαςθ, επεξεργαςία και διαςταφρωςθ των δεδομζνων του ταδίου 2, κακϊσ και άλλων 

δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι του ιδρφματοσ ι που αυτό αντλεί από άλλεσ πθγζσ, 

ςφμφωνα με το τάδιο 2, για τουσ ςκοποφσ ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων που προβλζπονται 

ςτο τάδιο αυτό. Επίςθσ, ςυνεπάγεται αυτοδίκαια τθν άρςθ του απορριτου των τραπεηικϊν 

κατακζςεων του άρκρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του φορολογικοφ απορριτου 

του άρκρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον αιτοφντα, μόνον για τον ςκοπό τθσ 

ςυγκζντρωςθσ των δεδομζνων του ταδίου 2. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, 

κακορίηονται θ διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ του πρϊτου εδαφίου, τα τεχνικά και 

οργανωτικά μζτρα για τθ λειτουργία τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ, οι αναγκαίεσ 

διαλειτουργικότθτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ πλατφόρμασ με άλλα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα φορζων του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο ι 

τεχνικό ηιτθμα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 

2. Με τθν επιφφλαξθ όςων προβλζπονται ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ, θ πλατφόρμα τθσ 

παρ. 1 ενθμερϊνεται από τα ιδρφματα που εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα 

Δεοντολογίασ Σραπεηϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4224/2013, ςχετικά με τθν 

κατθγοριοποίθςθ οφειλζτθ, ο οποίοσ ζχει ιδθ υποβάλλει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1, ωσ μθ 

ςυνεργάςιμου, προκειμζνου ο τελευταίοσ να λαμβάνει γνϊςθ.  

3. Δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του παρόντοσ άρκρου ζχουν μόνον ο οφειλζτθσ, 

το ίδρυμα που διεξάγει τθ Δ.Ε.Κ. και θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, προκειμζνου για τθν άςκθςθ 

των εποπτικϊν τθσ κακθκόντων.  

4. Μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ τθσ παρ. 1, θ οποία 

διαπιςτϊνεται με πράξθ του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν, θ διαδικαςία των ταδίων 2 και 4 τθσ Δ.Ε.Κ. διεξάγεται ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ Σραπεηϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 

4224/2013.  

 

 

Άρκρο 40  

Μθ υποβολι δθλϊςεων φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων ςε μεταςχθματιςμοφσ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων - Τροποποίθςθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16 του v. 2515/1997 

 

1. το 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 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 Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.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 Ιδιοκτθςίασ Ακινιτου (ΕΝ.Φ.Ι.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 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. ε 

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.» 

2. Θ ιςχφσ τθσ παρ. 1 άρχεται από τισ 18.5.2021, θμερομθνία ενάρξεωσ ιςχφοσ του ν. 

4799/2021 (A’ 78). 

 

 

Άρκρο 41  

φκμιςθ ηθτθμάτων διοικθτϊν ιδρυμάτων 

 

ε περίπτωςθ που ζχει οριςτεί διοικθτισ ιδρφματοσ, δίχωσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων 

που ορίηονται ςτθ ςυςτατικι πράξθ, ο οριςμόσ γίνεται ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 19 του ν. 4182/2013 (Α’ 185). Σο παρόν καταλαμβάνει και τουσ 

υφιςτάμενουσ οριςμοφσ διοικθτϊν ιδρυμάτων για τουσ οποίουσ δεν ζχουν τθρθκεί οι 

διατυπϊςεισ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ, το κφροσ δε των αποφάςεων που ζχουν λθφκεί ςτο 

διάςτθμα από τον οριςμό διοικθτι δίχωσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων τθσ ςυςτατικισ 

πράξθσ και μζχρι τον οριςμό διοικθτι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 19 του ν. 4182/2013 δεν κίγεται εκ μόνου του λόγου του οριςμοφ διοικθτι δίχωσ 

τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων που ορίηονται ςτθ ςυςτατικι πράξθ. 

 



 
 

ΜΕΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρκρο 42  

Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

1. Θ ιςχφσ του Μζρουσ Βϋ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Θ ιςχφσ του Μζρουσ Αϋ και του Μζρουσ Γϋ αρχίηει από τθν κατάκεςθ του παρόντοσ 

ςτθ Βουλι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακινα, 1 Ιουλίου 2021 
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