
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης 

των συντάξεων

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄74), αντικαθίσταται
ως εξής:

«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συ-
ντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει
από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παράγραφο
1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συ-
ντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρα-
γράφου 3, όπως ισχύει.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του
ν. 4472/2017 καταργούνται. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην Ελλη-
νική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουα-
ρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστι-
κών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέ-
σπιση άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντα-
σφαλιστική διαµεσολάβηση.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ΄, 11 Δεκεµβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά 

µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής

(Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)

1. Το παρόν Μέρος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την α-
νάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων διανοµής α-
σφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν
να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

2. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στους ασφαλιστι-
κούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το αγαθό ή

την υπηρεσία που παρέχεται από προµηθευτή, όταν η εν
λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζηµίας αγαθού ή

τη µη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προ-
µηθευτής, ή
ββ) τη ζηµία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους

κινδύνους που σχετίζονται µε ταξίδι για το οποίο έγινε
κράτηση από τον εν λόγω προµηθευτή, 
β) το ποσό των ασφαλίστρων, που καταβλήθηκε για το

ασφαλιστικό προϊόν, δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600)
ευρώ, υπολογιζόµενο αναλογικά σε ετήσια βάση,
γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β΄, όταν η ασφά-

λιση είναι συµπληρωµατική προς υπηρεσία της περίπτω-
σης α΄ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή
µικρότερη από τρεις (3) µήνες, το ποσό των ασφαλί-
στρων που καταβλήθηκε κατ’ άτοµο δεν υπερβαίνει τα
διακόσια (200) ευρώ.

3. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ασκεί δραστηριότητα διανοµής µέσω α-
σφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύου-
σα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο ο-
ποίος εξαιρείται από την εφαρµογή του παρόντος, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2, η εν λόγω επιχείρηση ή ο
διαµεσολαβητής διασφαλίζει ότι:
α) τίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύνα-

ψη της σύµβασης, πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότη-
τα και τη διεύθυνσή του και σχετικά µε τις διαδικασίες
του άρθρου 10, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και
άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν καταγγελίες,
β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διαδικασίες

µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα άρθρα 27 και 34 και
την εξέταση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελά-
τη πριν από την πρόταση σύµβασης, 
γ) το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊ-

όν που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30
παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύµβα-
σης. 

4. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στις δραστηριό-
τητες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις που
βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ρυθµί-
ζει, επίσης, δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων που διενεργούνται σε τρί-
τες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η άσκηση στην Ελλάδα της δραστηριότητας ασφαλι-

στικής και αντασφαλιστικής διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές ή αντα-
σφαλιστικές επιχειρήσεις ή διαµεσολαβητές εγκατεστη-

µένους σε τρίτη χώρα, που εργάζονται στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται µε
τρόπο που εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των
προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκούν
δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δια-
νοµής στην ελληνική αγορά. Η εποπτική αρχή ενηµερώ-
νει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύ-
σης δυσκολίες, τις οποίες συναντούν οι διανοµείς ασφα-
λιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που προέρχο-
νται από την Ελλάδα ως κράτος - µέλος καταγωγής, κα-
τά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων
διανοµής ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων
σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 4
Ορισµοί

(Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)

1.Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ο-
ρισµοί:

1) «Διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστηριό-
τητες παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας ερ-
γασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων α-
σφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δρα-
στηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και
την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περί-
πτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένης της πα-
ροχής πληροφοριών σχετικά µε µία ή περισσότερες α-
σφαλιστικές συµβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγο-
νται από τον πελάτη µέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλ-
λου µέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλι-
στικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της σύγκρι-
σης των τιµών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης
επί της τιµής ασφαλιστικής σύµβασης, όταν ο πελάτης
είναι σε θέση να συνάψει άµεσα ή έµµεσα µία ασφαλι-
στική σύµβαση, χρησιµοποιώντας ιστότοπο ή άλλα µέσα.

2) «Διανοµή αντασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστη-
ριότητες παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας
εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων α-
ντασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δρα-
στηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και
την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περί-
πτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένων των
δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από αντασφαλι-
στική επιχείρηση χωρίς την παρέµβαση αντασφαλιστι-
κού διαµεσολαβητή.

3) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εκτός από την ασφαλιστική ή την αντα-
σφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους τους και ε-
κτός από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί επ’ αµοιβή δρα-
στηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι α-
σφαλιστικοί διαµεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελ-
λάδα και υπόκεινται στα άρθρα 19 έως 26, διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
α) ασφαλιστικοί πράκτορες, 
β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, 
γ) µεσίτες ασφαλίσεων.
4) «Ασφαλιστικός Πράκτορας»: το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανοµής α-
σφαλιστικών προϊόντων στο όνοµα και για λογαριασµό
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µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστω-
τικά ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτι-
κοί συνεταιρισµοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα διανο-
µής ασφαλιστικών προϊόντων.

5) «Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων»: το φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της
διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µέσω οµάδας ασφα-
λιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτεί-
νει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία, και
στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, µε
σκοπό να διασφαλίσει την εκ µέρους τους εφαρµογή
των σχετικών µε τη διανοµή πολιτικών και διαδικασιών
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργά-
ζεται, χωρίς να συµβάλλεται ο ίδιος µε αυτούς.

6) «Μεσίτης ασφαλίσεων»: το φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο που, µε γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δρα-
στηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µε
βάση την ανάλυση επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών
συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δε-
σµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχεί-
ρησης.

7) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολά-
βηση»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από πι-
στωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων ή τον αγροτι-
κό συνεταιρισµό, όπως ορίζονται στα σηµεία 1) και 2)
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (ΕΕ L 176), που αναλαµβάνει και ασκεί µε αµοι-
βή δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων,
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του εν λόγω

φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν είναι η διανοµή ασφα-
λιστικών προϊόντων,
β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διανέµει µόνο ορισµέ-

να ασφαλιστικά προϊόντα που συµπληρώνουν ένα αγαθό
ή µία υπηρεσία, 
γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν

την ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός
αν η εν λόγω κάλυψη συµπληρώνει το αγαθό ή την υπη-
ρεσία που παρέχει ο διαµεσολαβητής ως την κύρια επαγ-
γελµατική δραστηριότητά του. 
Οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχηµάτων και τα ταξιδιωτι-

κά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφα-
λιστικών προϊόντων εγγράφονται στο ειδικό µητρώο του
άρθρου 19 ως ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
µεσολάβηση.

8)«Αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, άλλο από την αντασφαλιστική επιχεί-
ρηση ή τους υπαλλήλους της, το οποίο αναλαµβάνει ή α-
σκεί µε αµοιβή τη δραστηριότητα διανοµής αντασφαλι-
στικών προϊόντων. Αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µε
έδρα στην Ελλάδα είναι µόνον οι µεσίτες αντασφαλίσε-
ων, δηλαδή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, κατ’ εντο-
λή του πελάτη, ασκούν τη δραστηριότητα της διανοµής
αντασφαλιστικών προϊόντων µε βάση την ανάλυση ε-
παρκούς αριθµού αντασφαλιστικών συµβάσεων που δια-

τίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσµεύονται ως προς την
επιλογή της αντασφαλιστικής επιχείρησης. 

9) «Ασφαλιστική επιχείρηση»: οι ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13).

10) «Αντασφαλιστική επιχείρηση»: οι αντασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4364/2016 .

11) «Διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων»: κάθε α-
σφαλιστικός διαµεσολαβητής, ασφαλιστικός διαµεσολα-
βητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση ή ασφαλιστική επιχείρηση.

12) «Αµοιβή»: κάθε προµήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή
άλλη πληρωµή, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους οικο-
νοµικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατικού ή
µη χρηµατικού οφέλους ή κινήτρου, που προτείνεται ή
παρέχεται σε σχέση µε τις δραστηριότητες διανοµής α-
σφαλιστικών προϊόντων.

13) «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) αν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το

κράτος - µέλος στο οποίο διαµένει, 
β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το

κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έ-
δρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το ε-
θνικό του δίκαιο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται
η κεντρική του διοίκηση.

14) «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει µόνιµη παρουσία
ή εγκατάσταση ή παρέχει υπηρεσίες και το οποίο δεν εί-
ναι το κράτος - µέλος καταγωγής του.

15)«Υποκατάστηµα»: το πρακτορείο ή το υποκατάστη-
µα διαµεσολαβητή, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλ-
λου κράτους - µέλους εκτός του κράτους - µέλους κατα-
γωγής του. 

16) «Στενοί δεσµοί»: οι στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται
στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.

17) «Κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας»:
ο τόπος από τον οποίο ασκείται η διοίκηση επί της κύ-
ριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

18) «Συµβουλή»: η παροχή προσωπικής σύστασης
στον πελάτη σε σχέση µε µία ή περισσότερες συµβάσεις
ασφάλισης. 

19) «Μεγάλοι κίνδυνοι»: οι µεγάλοι κίνδυνοι, όπως ο-
ρίζονται στην παρ. 27 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.

20)«Επενδυτικό προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση»: έ-
να ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει αξία κατά τη λή-
ξη του ή αξία εξαγοράς, οι οποίες είναι, συνολικά ή µερι-
κά, εκτεθειµένες, άµεσα ή έµµεσα, σε διακυµάνσεις της
αγοράς και στο οποίο δεν περιλαµβάνονται:
α) οι ασφαλίσεις κατά ζηµιών, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 4 του ν. 4364/2016,
β) οι ασφαλίσεις ζωής, οι παροχές των οποίων κατα-

βάλλονται µόνο σε περίπτωση θανάτου ή για ανικανότη-
τα λόγω σωµατικής βλάβης, ασθένειας ή αναπηρίας,
γ) τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ως

πρωταρχικό σκοπό την παροχή εισοδήµατος στον επεν-
δυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον επεν-
δυτή το δικαίωµα σε ορισµένες παροχές,
δ) τα επισήµως αναγνωρισµένα επαγγελµατικά συντα-

ξιοδοτικά ταµεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
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των νόµων 3029/2002 (Α΄160) και 4364/2016, 
ε) τα ατοµικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, για τα οποία

απαιτείται εισφορά του εργοδότη και στα οποία ο εργα-
ζόµενος ή ο εργοδότης δεν έχει δυνατότητα επιλογής
ως προς το συνταξιοδοτικό προϊόν ή τον πάροχο.

21) «Σταθερό µέσο ή µόνιµο υπόθεµα»: κάθε µέσο το
οποίο:
α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει

πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη
αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει σε αυ-
τές µελλοντικά και για χρονικό διάστηµα ικανό για τους
σκοπούς των πληροφοριών, 
β) επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των απο-

θηκευµένων πληροφοριών.
22) «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατι-

κών Συντάξεων» (Ε.Α.Α.Ε.Σ.): η Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 (EE L 331). 

23) «Όργανο διοίκησης ασφαλιστικού διαµεσολαβητή
ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύ-
ουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση»:
το συλλογικό ή ατοµικό όργανο που σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία για τις εµπορικές εταιρείες και αναλόγως της
νοµικής µορφής του νοµικού προσώπου, είναι επιφορτι-
σµένο µε την εν γένει διοίκηση και εκπροσώπηση του
νοµικού προσώπου. Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ως όρ-
γανο διοίκησης νοείται ο ίδιος ο ασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
µεσολάβηση.

24) «Παραγωγή ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονι-
στή»: το σύνολο των ασφαλιστικών συµβάσεων, οι οποί-
ες καταρτίστηκαν από την ασφαλιστική επιχείρηση µε τη
διαµεσολάβηση του ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονι-
στή.

2. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων 1 και 2 της πα-
ραγράφου 1, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρού-
νται διανοµή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊό-
ντων:
α) η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο

άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, εάν:
αα) ο πάροχος δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να

βοηθήσει στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής
σύµβασης,
ββ) σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας δεν είναι η

βοήθεια του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλι-
στικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης,
β) η κατ’ επάγγελµα διαχείριση των αξιώσεων µιας α-

σφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και
ο διακανονισµός ζηµιών και η εκτίµηση των ζηµιών από
πραγµατογνώµονα,
γ) η απλή παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετι-

κά µε τους δυνητικούς ασφαλισµένους στους ασφαλι-
στικούς διαµεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις, αν ο πάροχος των πληροφοριών δεν λαµβάνει πρό-
σθετα µέτρα για να βοηθήσει στη σύναψη ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής σύµβασης, 
δ) η απλή παροχή πληροφοριών στους δυνητικούς α-

σφαλισµένους σχετικά µε τα ασφαλιστικά ή αντασφαλι-
στικά προϊόντα ή τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό

διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ε-
πιχείρηση, αν ο πάροχος των πληροφοριών δεν λαµβά-
νει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει στη σύναψη ασφα-
λιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης. 

Άρθρο 5
Συναλλακτικές σχέσεις των διανοµέων ασφαλιστικών

προϊόντων µεταξύ τους και µε τον πελάτη

1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέµει προϊόντα µίας
ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγ-
γραφης σύµβασης εντολής και αµείβεται µε προµήθεια
αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο ό-
νοµα και για λογαριασµό των οποίων διανέµει ασφαλι-
στικά προϊόντα. 

2. Ο συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων ασκεί τη
δραστηριότητα της περίπτωσης 5 του άρθρου 4 στο όνο-
µα και για λογαριασµό µίας ή περισσότερων ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύµβασης εντολής
και αµείβεται µε προµήθεια αποκλειστικά από τις ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται. 

3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύµβαση µεταξύ
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η
ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό
πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό που ισούται µε την
προµήθεια τριών (3) ετών που θα δικαιούτο, αν δεν είχε
λυθεί η σύµβαση, και αναλογεί στην παραγωγή του, η ο-
ποία εξακολουθεί, γι’ αυτό το διάστηµα, να παραµένει
στην ασφαλιστική επιχείρηση. Η παραγωγή τεκµαίρεται
ότι παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον
διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόµενο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή αντικείµενο, χωρίς ουσιώδη
µεταβολή των όρων της αρχικής ασφαλιστικής σύµβα-
σης. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, µε αναλυτική κατάσταση, τον α-
σφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή για τη διατηρού-
µενη σε ισχύ παραγωγή του και τις προµήθειές του που
αναλογούν σε αυτή. 
Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής

φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση. Το ποσό του πρώτου ε-
δαφίου δεν καταβάλλεται, αν η σύµβαση λύθηκε µε πρω-
τοβουλία του διαµεσολαβητή.
Αν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού

πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων,
για αξιόποινες πράξεις από τη σχέση του µε την ασφαλι-
στική επιχείρηση ή που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής,
καταβάλλεται στον ασφαλιστικό πράκτορα ή συντονιστή
το ήµισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί
η σύµβαση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση
αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή παύσης της ποινι-
κής δίωξης ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα ή του
συντονιστή από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστική
επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει εντόκως στον α-
σφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή το ποσό που υ-
πολείπεται. Αντίθετα, αν ο πράκτορας ή ο συντονιστής
καταδικαστεί αµετάκλητα, επιστρέφει εντόκως το ποσό
που έλαβε µετά την άσκηση της ποινικής δίωξης.
Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας του ασφα-

λιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρα-
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κτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον α-
σφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό που ισού-
ται µε την προµήθεια τεσσάρων (4) ετών που αναλογεί
στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί γι’ αυτό το
διάστηµα να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιστικού πράκτορα ή
του συντονιστή, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα
πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής έχει ορίσει
ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, η α-
σφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει το ποσό αυτό στους
κληρονόµους του θανόντος κατά το λόγο της κληρονο-
µικής τους µερίδας.
Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλιστικού πράκτο-

ρα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, λόγω
συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση του κατα-
βάλλει ποσό που ισούται µε την προµήθεια τριών (3) ε-
τών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακο-
λουθεί να παραµένει γι’ αυτό το διάστηµα σε αυτήν. 

4. Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη
δραστηριότητα διανοµής βάσει έγγραφης σύµβασης µε
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, µε
τρόπο που να αποτρέπεται η νοµική και οικονοµική εξάρ-
τησή του έναντι αυτών. Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντα-
σφαλίσεων λαµβάνει:
α) προµήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις

οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή
του πελάτη του, ή και
β) αµοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύµβασης

µεταξύ τους. 
Ελάχιστο περιεχόµενο της συµφωνίας µε τον πελάτη

είναι ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του µεσίτη α-
σφαλίσεων, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του πελά-
τη, ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης της αµοιβής και το
ακριβές ποσό της αµοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
η βάση και η µέθοδος υπολογισµού της αµοιβής. 

5. Στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, όταν πρόκειται
για επαγγελµατία πελάτη της παρ. 10 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και στη συνασφάλιση της παρ. 4
του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄87), ο µεσίτης ασφα-
λίσεων µπορεί, αν δεν είναι δυνατή η άµεση έκδοση από
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστηρίου του άρ-
θρου 2 του ν. 2496/1997, να υποβάλει στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις «συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης»,
στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις και οι όροι α-
ποδοχής της ασφάλισης από τις ενδιαφερόµενες ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την αποδο-
χή της κάλυψης του κινδύνου. Ο µεσίτης ασφαλίσεων
εκδίδει «πιστοποιητικό ασφάλισης» µε βάση τα στοιχεία
που συµφώνησε µε την ασφαλιστική επιχείρηση, το ο-
ποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο µεσίτης αντικαθιστά το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς υπαίτια κα-
θυστέρηση, µε τη σύµβαση ασφάλισης.

6. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολά-
βηση, διανέµει προϊόντα µίας ή περισσότερων ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων, που αναλαµβάνει την πλήρη ευθύ-
νη για τη δραστηριότητά του και αµείβεται µε προµήθεια
από εκείνην.

7. Η συνεργασία µεταξύ των εγγεγραµµένων προσώ-
πων στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 επιτρέπεται µόνο
εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στην ίδια κατηγορία. Αν µε-

ταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη µε-
σολαβούν περισσότεροι του ενός διαµεσολαβητές, οι ο-
ποίοι συνεργάζονται µεταξύ τους στην προώθηση του α-
σφαλιστικού προϊόντος, εκείνος από τους συνεργαζόµε-
νους διαµεσολαβητές που έχει σύµβαση µε την ασφαλι-
στική επιχείρηση, λαµβάνει έγκριση από την ασφαλιστι-
κή επιχείρηση για τη διανοµή των προϊόντων της µέσα α-
πό τη συγκεκριµένη συνεργασία και, κατά περίπτωση,
για την εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου
28, πριν συναφθεί οποιαδήποτε ασφαλιστική σύµβαση.
Αν η ασφαλιστική επιχείρηση διαπιστώσει την προώθηση
των προϊόντων της από µη εγκεκριµένη συνεργασία, ζη-
τεί, εγγράφως, διευκρινίσεις από τον ασφαλιστικό δια-
µεσολαβητή, που έχει σύµβαση µε αυτή, και θέτει προθε-
σµία για την παροχή των διευκρινίσεων αυτών, που δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών. Αν η
προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή αν οι διευκρινίσεις του α-
σφαλιστικού διαµεσολαβητή δεν κριθούν επαρκείς, η α-
σφαλιστική επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει τη
σύµβαση και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυτής ε-
πέρχονται ύστερα από τρεις (3) ηµέρες από την επίδοσή
της στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Στην περίπτωση
αυτή, η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να παρακρατή-
σει τις αναλογούσες επί του ασφαλίστρου προµήθειες
που θα κατέβαλλε στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, αν
είχε εγκρίνει τη συνεργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 6
Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας

(άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Επιµελη-
τηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλά-
δος (Κ.Ε.Ε.Ε.) που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 26,
αρµόδια για την εποπτεία της δραστηριότητας διανοµής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος, εφεξής αναφερόµενη ως η επο-
πτική αρχή. 

2. Η εποπτική αρχή εποπτεύει, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος και του καταστατικού της
(ν. 3424/1927, Α΄ 298), τον τρόπο που ασκείται η δρα-
στηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλι-
στικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή συµ-
µόρφωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επι-
χειρήσεων και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
διαµεσολαβητών, καθώς και των ασφαλιστικών διαµεσο-
λαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε τις διατάξεις του
παρόντος και της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Η
εποπτική αρχή παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς
ασφαλιστικών προϊόντων, περιλαµβανοµένης της αγο-
ράς για ασφαλιστικά προϊόντα που είναι συµπληρωµατι-
κά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού, τα οποία διατίθενται, δια-
νέµονται ή πωλούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώ-
ρας προέλευσης, ή πωλούνται προς την αγορά άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρα προέ-
λευσης την Ελλάδα.
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3. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων η
εποπτική αρχή µεριµνά να διαθέτει σε συνεχή βάση ε-
παρκές εξειδικευµένο προσωπικό.

4. Τα όργανα διοίκησης της εποπτικής αρχής και το
προσωπικό αυτής, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων
για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους εντός των κατά το παρόν Μέρος νόµο αρµο-
διοτήτων τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρµο-
διοτήτων, τις οποίες ασκεί η εποπτική αρχή κατά ανάθε-
ση δηµόσιας εξουσίας, εκτός αν βαρύνονται µε δόλο. 

Άρθρο 7
Διενέργεια ελέγχων

1. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, η
εποπτική αρχή µπορεί να διενεργεί, γενικούς ή ειδικούς,
επιτόπιους ή µη ελέγχους σε ασφαλιστικές και αντα-
σφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς και αντασφα-
λιστικούς διαµεσολαβητές και ασφαλιστικούς διαµεσο-
λαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Επίσης, η εποπτική αρ-
χή µπορεί να διενεργεί ελέγχους σε: 
α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν εµπίπτει

στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος αλλά, είτε του έ-
χουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες της ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο
37 του ν. 4364/2016, είτε είναι τρίτος µε τον οποίον η α-
σφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστι-
κός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστι-
κός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δρα-
στηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση έχει πραγ-
µατοποιήσει συναλλαγή, η οποία είναι αναγκαίο να ε-
λεγχθεί για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, 
β) οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µόνο

όµως στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων του πα-
ρόντος και εφόσον ο έλεγχος δεν µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
ή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση. 

2. Η εποπτική αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών
αρµοδιοτήτων της:
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή

άλλο στοιχείο τηρείται, µε οποιαδήποτε µορφή, για τις
δραστηριότητες του ελεγχοµένου, είτε στις ίδιες τις ε-
λεγχόµενες επιχειρήσεις είτε αλλού, εντός ή εκτός Ελ-
λάδας, και µπορεί να λαµβάνει αντίγραφό του, ακόµη και
αν αυτό περιέχει απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδοµέ-
να, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων,
β) µπορεί να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρό-

σωπο ή δηµόσια αρχή,
γ) µπορεί να απαιτεί τη διακοπή της πώλησης συγκε-

κριµένου ασφαλιστικού προϊόντος ή τη διακοπή δραστη-
ριότητας ή πρακτικής προώθησης προϊόντος που είναι α-
ντίθετη µε το παρόν Μέρος, 
δ) µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς

εµπειρογνώµονες και να αναθέτει εξακριβώσεις, µελέ-
τες, έρευνες και κατά περίπτωση έργα σε εξωτερικούς
συνεργάτες,
ε) µπορεί να λαµβάνει κάθε πληροφορία για συµβάσεις

που βρίσκονται στην κατοχή ασφαλιστικών και αντασφα-
λιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
ή έχουν συναφθεί µε τρίτους.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την εποπτική αρχή ή

τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών, σύµφω-
να µε το παρόν Μέρος και το ν. 4364/2016, τα πρόσωπα
που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς δεν δικαιούνται
να επικαλεστούν το απόρρητο των τραπεζικών καταθέ-
σεων ή τη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπι-
κών δεδοµένων ή άλλο απόρρητο έναντι των αρµόδιων
αρχών ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα από
αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου.

3. Οι διανοµείς διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που
υποβάλλουν στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς
και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού της έρ-
γου.

4. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που υποβάλλονται από
τους διανοµείς στην εποπτική αρχή, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στο παρόν Μέρος, είναι στην ελληνική γλώσσα.
Η εποπτική αρχή µπορεί να λαµβάνει υπόψη της έγγρα-
φα σε άλλες επίσηµες ευρωπαϊκές γλώσσες, εφόσον
κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της έχει, κατά
τον χρόνο εκείνο, τη δυνατότητα να το πράξει.

Άρθρο 8
Συνεργασία µε την Ε.Α.Α.Ε.Σ. και εποπτική σύγκλιση

Η εποπτική αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε
να συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις
συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την
Ε.Α.Α.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1094/2010, καθώς και από τις Ευρωπαϊκές Ε-
ποπτικές Αρχές µέσω της Μικτής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
1094/2010 και 1095/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι ο-
ποίες σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της δυνάµει του
παρόντος και εκδίδει σχετικές αποφάσεις που δηµοσιεύ-
ονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρ-
χές των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και ανταλλάσσει πληροφορίες για τους διανοµείς
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, προκει-
µένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των διατάξε-
ων του παρόντος. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία εγγρα-
φής στο µητρώο του άρθρου 19 και σε διαρκή βάση, η ε-
ποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε. για την καλή
φήµη, τις επαγγελµατικές γνώσεις και τις ικανότητες
των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων. 

2. Η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών για τους δια-
νοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων,
στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση ή άλλο µέτρο που
προβλέπεται στο Κεφάλαιο VII της Οδηγίας 2016/97 και
στα άρθρα 41 έως 46 του παρόντος, ιδίως αν έχει ή είχε
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ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των εν λόγω διανοµέων α-
πό τα µητρώα του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/97 και του
άρθρου 19 του παρόντος. 

3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν
ή να παρέχουν πληροφορίες, σύµφωνα µε το παρόν Μέ-
ρος, οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο,
όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του ν. 4364/2016.

4. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε
το παρόν Μέρος, η Κ.Ε.Ε.Ε. και τα αρµόδια επιµελητήρια
παρέχουν στην εποπτική αρχή, µόλις τους ζητηθεί, κάθε
πληροφορία, στοιχείο και έγγραφο που σχετίζεται µε τις
αρµοδιότητες αυτές. 

Άρθρο 10
Καταγγελίες

(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδι-
κασία υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους εν-
διαφεροµένους και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλω-
τών, καταγγελιών κατά των διανοµέων ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και διερεύνησης
της βασιµότητας των καταγγελιών αυτών, µετά την ο-
ποία και αφού ασκηθεί από τους ελεγχοµένους το δικαί-
ωµα προηγούµενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
µπορεί, αν διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως
της ενδεχόµενης ποινικής τους ευθύνης, να τους επι-
βληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε
κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει, µέσα σε
εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το
περιεχόµενο της καταγγελίας του. 

Άρθρο 11
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

(Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του µε δια-
νοµείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης µπορεί να
προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος
έχει συσταθεί µε τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον
φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόµιµα κατα-
χωρισµένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
στασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύµφω-
να µε το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων (Β΄ 1421).

2. Οι φορείς της παραγράφου 1 συνεργάζονται µε
τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - µελών
για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το παρόν Μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 12
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

(Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολα-

βητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προ-
τίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη
φορά στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους υπό καθε-
στώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει, εγ-
γράφως, για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο, στο ειδικό µητρώο του οποίου εί-

ναι εγγεγραµµένος,
β) την εποπτική αρχή.
2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή,

µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του
εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ει-

δικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος ή τα κράτη - µέλη στα οποία προ-

τίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ο διαµεσολαβητής, 
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3

του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολα-
βητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται ο διαµεσο-

λαβητής να δραστηριοποιηθεί, αναφέροντας κατά περί-
πτωση, εάν µπορεί να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που
βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστι-

κής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσο-
λαβεί στο κράτος - µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσο-
λαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία, 
στ) αντίγραφο του ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής α-

στικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και την πε-
ρίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει τις πληροφορίες των
περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 2, µέσα σε δε-
καπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή τους, στην αρ-
µόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, στο οποίο
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο διαµεσολαβητής της
παραγράφου 1.

4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδο-
χής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή την παραλαβή των
πληροφοριών της παραγράφου 2, η εποπτική αρχή ενη-
µερώνει, εγγράφως, τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο επαγγελµατικό ε-
πιµελητήριο, ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής και ό-
τι ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότη-
τές του στο κράτος - µέλος υποδοχής. Η εποπτική αρχή
ενηµερώνει ταυτόχρονα τον διαµεσολαβητή:
α) ότι οι πληροφορίες, όσον αφορά τις νοµοθετικές

διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 11
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες ισχύουν στο κράτος -
µέλος υποδοχής, είναι διαθέσιµες µε τα µέσα που ανα-
φέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 της
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, 
β) ότι ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να συµµορφω-

θεί προς τις διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτωση
α΄, προκειµένου να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο
κράτος - µέλος υποδοχής.

5. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παρα-
γράφου 2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
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µεσολάβηση ενηµερώνει για τη µεταβολή αυτή το αρµό-
διο επιµελητήριο, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν
επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε δέκα (10) η-
µέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώτου
εδαφίου, το επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µεταβολή
στην εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) η-
µέρες από τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρχή γνω-
στοποιεί, µε τη σειρά της, τη µεταβολή στην αρµόδια αρ-
χή του κράτους - µέλους υποδοχής. 

6. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής α-
σφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφα-
λιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώ-
ρα καταγωγής άλλο κράτος - µέλος, ο οποίος προτίθεται
να ασκήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα υπό κα-
θεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η εποπτική αρχή
είναι αρµόδια να λαµβάνει από την αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής τις πληροφορίες του άρ-
θρου 4 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ. Η εποπτική αρχή επιβε-
βαιώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής την παραλαβή των πληρο-
φοριών του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 13
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση 

της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής,
αν η εποπτική αρχή έχει λόγους να θεωρεί ότι ο ασφαλι-
στικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλι-
στικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποί-
ος ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ε-
λεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις υποχρεώ-
σεις που υπέχει σύµφωνα µε το παρόν Μέρος γνωστο-
ποιεί τις διαπιστώσεις αυτές στην αρµόδια αρχή του κρά-
τους - µέλους καταγωγής. 

2. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέ-
τρα, ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, ή ε-
πειδή τα µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή
δεν έχουν ληφθεί µέτρα από το κράτος - µέλος καταγω-
γής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβη-
τής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο σαφώς ζη-
µιογόνο, είτε για τα συµφέροντα των καταναλωτών στην
Ελλάδα σε µεγάλη κλίµακα είτε για την εύρυθµη λει-
τουργία της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστι-
κής αγοράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους κατα-
γωγής, να λάβει οποιοδήποτε κατάλληλο µέτρο, ιδίως α-
πό αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 43, για την πρόλη-
ψη νέων παρατυπιών, και, εφόσον είναι απόλυτα ανα-
γκαίο, να απαγορεύσει στον διαµεσολαβητή την άσκηση
νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην πε-
ρίπτωση αυτή, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει
το ζήτηµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1094/2010.

3. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση της παραγράφου 1,
η εποπτική αρχή µπορεί να λαµβάνει σε βάρος του α-

σφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του α-
σφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύου-
σα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ο-
ποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλλη-
λο για την πρόληψη και τιµωρία των παρατυπιών που
διαπράττονται στην Ελλάδα, αν είναι απαραίτητη η ανά-
ληψη άµεσης δράσης, προκειµένου να προστατευθούν
τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του
άρθρου 43, να απαγορεύσει στον διαµεσολαβητή την ά-
σκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

4. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρ-
µόδια αρχή κράτους - µέλους υποδοχής, γνωστοποιείται
εγγράφως µε αιτιολογηµένη απόφαση στον ασφαλιστι-
κό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστι-
κό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστη-
ριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και κοινοποιεί-
ται, στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγω-
γής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

5. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κρά-
τους - µέλους υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντα-
σφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός δια-
µεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότη-
τα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται στο κράτος - µέλος υποδοχής υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις υποχρε-
ώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ,
η εποπτική αρχή, αφού αξιολογήσει την πληροφορία,
λαµβάνει, το συντοµότερο δυνατόν και κρίνοντας κατά
περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέτρα του άρθρου
43, για να διορθώσει την κατάσταση. Η εποπτική αρχή ε-
νηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υπο-
δοχής για κάθε µέτρο που έλαβε. Επίσης, η εποπτική αρ-
χή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να
ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010. Όταν άλλο κράτος - µέλος
λαµβάνει µέτρα σε βάρος ασφαλιστικού ή αντασφαλιστι-
κού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο ο-
ποίος δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος υπό
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η εποπτική
αρχή είναι αρµόδια να λαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση
από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.

Άρθρο 14
Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολα-
βητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προ-
τίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστασης, ι-
δρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας µόνιµη παρουσία
στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους, ενηµερώνει εγ-
γράφως για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο στο ειδικό µητρώο του οποίου είναι

εγγεγραµµένος, 
β) την εποπτική αρχή.
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2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή,
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του
εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ει-

δικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος στο έδαφος του οποίου ο διαµε-

σολαβητής σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα ή να έχει
µόνιµη παρουσία,
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3

του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολα-
βητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται να δραστη-

ριοποιηθεί ο διαµεσολαβητής, αναφέροντας κατά περί-
πτωση αν µπορεί να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που
βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστι-

κής επιχείρησης, για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσο-
λαβεί στο κράτος - µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσο-
λαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) τη διεύθυνση στο κράτος - µέλος υποδοχής, στην

οποία µπορεί να ζητηθούν έγγραφα, 
ζ) το όνοµα κάθε αρµοδίου για τη διοίκηση του υποκα-

ταστήµατος ή της µόνιµης παρουσίας, 
η) αντίγραφο του υποβληθέντος από τον διαµεσολα-

βητή ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή
άλλου εγγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 21 και την περίπτωση ε΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 22. 

3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει στην αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους υποδοχής τις πληροφορίες των
περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παραγράφου 2, µέσα σε δε-
καπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή τους, εκτός εάν
η εποπτική αρχή έχει λόγους να αµφιβάλει για την επάρ-
κεια της οργανωτικής διάρθρωσης ή της χρηµατοοικονο-
µικής κατάστασης του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριο-
τήτων διανοµής που προτίθεται να ασκήσει. 

4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδο-
χής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή ότι παρέλαβε τις
πληροφορίες της παραγράφου 3, η εποπτική αρχή ενη-
µερώνει εγγράφως τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο επιµελητήριο. Ε-
πιπλέον, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στον διαµεσολα-
βητή τις νοµοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες
ισχύουν στο κράτος - µέλος υποδοχής, καθώς και τα µέ-
σα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ µε τα οποία αυτές είναι διαθέσιµες και ανα-
κοινώνει στον διαµεσολαβητή ότι µπορεί να αρχίσει τη
δραστηριότητά του στο κράτος - µέλος υποδοχής υπό
τον όρο ότι συµµορφώνεται προς τις εν λόγω νοµοθετι-
κές διατάξεις.
Αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβη-

τής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, δεν λάβει από την εποπτική αρχή την ανωτέρω
γραπτή ενηµέρωση µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµε-

ροµηνία που εκδήλωσε την πρόθεση της παραγράφου 1,
ο εν λόγω διαµεσολαβητής µπορεί να εγκαταστήσει το
υποκατάστηµα και να αρχίσει τη δραστηριότητά του στο
κράτος - µέλος υποδοχής. 

5. Αν η εποπτική αρχή αρνηθεί να γνωστοποιήσει τις
πληροφορίες της παραγράφου 3 στην αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους υποδοχής, ενηµερώνει για τους λό-
γους της άρνησής της τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστι-
κό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλι-
στική διαµεσολάβηση, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες α-
πό την παραλαβή των πληροφοριών από το αρµόδιο επι-
µελητήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

6. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παρα-
γράφου 2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
µεσολάβηση, ενηµερώνει για τη µεταβολή αυτή το αρµό-
διο επιµελητήριο, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν
επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε δέκα (10) η-
µέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώτου
εδαφίου, το αρµόδιο επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µετα-
βολή στην εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρ-
χή, µε τη σειρά της, γνωστοποιεί τη µεταβολή στην αρ-
µόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής. 

7. Αν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής α-
σφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφα-
λιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποί-
ος έχει ως χώρα καταγωγής άλλο κράτος - µέλος και
προτίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστα-
σης, ιδρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας µόνιµη παρου-
σία στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή λαµβάνει από την αρ-
µόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις πληρο-
φορίες του άρθρου 6 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ και επιβε-
βαιώνει την παραλαβή τους χωρίς καθυστέρηση. Μέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή των ανωτέρω
πληροφοριών, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στην αρµό-
δια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις διατάξεις
γενικού συµφέροντος του άρθρου 18 που ισχύουν στην
Ελλάδα, καθώς και τα µέσα µε τα οποία αυτές είναι δια-
θέσιµες προς το κοινό.

8. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε µόνιµη πα-
ρουσία διαµεσολαβητή στο έδαφος της Ελλάδας ή άλ-
λου κράτους - µέλους σαν να έχει υποκατάστηµα εξο-
µοιώνεται µε υποκατάστηµα, εκτός αν ο διαµεσολαβη-
τής νοµίµως έχει µόνιµη παρουσία µε διαφορετική νοµι-
κή µορφή σε αυτό το κράτος - µέλος.

Άρθρο 15
Κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών - µελών 

καταγωγής και υποδοχής
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή
ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση, βρίσκεται σε άλλο κράτος - µέλος και η Ελλάδα είναι
η χώρα καταγωγής του, η αρµόδια αρχή του άλλου κρά-
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τους - µέλους µπορεί να συµφωνήσει µε την εποπτική
αρχή ότι η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους - µέλους θα
ενεργεί σαν να είναι η εποπτική αρχή, όσον αφορά την
εφαρµογή των άρθρων 19 έως 46. Αν υπάρξει τέτοια
συµφωνία, η εποπτική αρχή ενηµερώνει γι’ αυτήν χωρίς
καθυστέρηση τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµε-
σολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
µεσολάβηση, καθώς και την Ε.Α.Α.Ε.Σ..
Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας ε-

νός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή
ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ η χώρα καταγωγής του
είναι άλλο κράτος - µέλος, η εποπτική αρχή µπορεί να
συµφωνήσει µε την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής να ενεργεί η εποπτική αρχή σαν αρµόδια αρ-
χή του κράτους - µέλους καταγωγής, όσον αφορά την ε-
φαρµογή των Κεφαλαίων IV έως και VII της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ. 

2. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που
παρέχονται κατά το άρθρο 14 του παρόντος από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα άλλων κρατών - µελών εγκαταστηµέ-
να στην Ελλάδα, είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 40. Η εποπτική αρ-
χή µπορεί να επανεξετάζει τις ρυθµίσεις που αφορούν
την εγκατάσταση του προηγούµενου εδαφίου και να ζη-
τεί όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για να µπορεί να
επιβάλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
27 ως 40.

Άρθρο 16
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση 

της ελευθερίας εγκατάστασης 
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους υποδοχής, διαπιστώσει ότι ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστη-
ριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα µε ελεύθερη εγκατάσταση,
παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 40, µπορεί
να λάβει τα ενδεδειγµένα, κατά την αιτιολογηµένη κρίση
της, µέτρα του άρθρου 43.

2. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους υποδοχής, έχει λόγους να θεωρεί ότι ένας α-
σφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύ-
ουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο
οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω εγκατά-
στασης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος και αν η εποπτική αρχή
δεν είναι υπεύθυνη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 15, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί τις διαπιστώ-
σεις της στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους κατα-
γωγής.

3. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέ-
τρα, ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 2, ή ε-
πειδή τα µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή

δεν έχουν ληφθεί µέτρα από το κράτος - µέλος καταγω-
γής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβη-
τής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο σαφώς ζη-
µιογόνο για τα συµφέροντα των καταναλωτών στην Ελ-
λάδα σε µεγάλη κλίµακα ή για την εύρυθµη λειτουργία
της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγο-
ράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει σχετικά
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, να
λάβει σε βάρος του ανωτέρω διαµεσολαβητή οποιοδή-
ποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 για την πρόληψη νέων
παρατυπιών και, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να α-
παγορεύσει στον εν λόγω διαµεσολαβητή να συνεχίσει
την άσκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέ-
ον, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην
Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.

4. Εκτός από τα µέτρα των παραγράφων 2 και 3, η ε-
ποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υ-
ποδοχής, µπορεί να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστι-
κού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστι-
κού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δρα-
στηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οποιοδή-
ποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για
να αποτρέψει ή να τιµωρήσει παραβάσεις που διαπράτ-
τονται στην Ελλάδα, αν είναι απολύτως απαραίτητη η α-
νάληψη άµεσης δράσης, προκειµένου να προστατευ-
τούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών και εφόσον τα ι-
σοδύναµα µέτρα του κράτους - µέλους καταγωγής είναι
ανεπαρκή ή ανύπαρκτα. Τα ανωτέρω µέτρα δεν µπορεί
να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των διαµεσολαβητών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του
άρθρου 43, να απαγορεύσει στον ασφαλιστικό ή αντα-
σφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµε-
σολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την άσκηση νέας δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα.

5. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρ-
µόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται
εγγράφως µε αιτιολογηµένη απόφαση στον ενδιαφερό-
µενο ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή
στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση και κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους καταγωγής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ.
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση.

6. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κρά-
τους - µέλους υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντα-
σφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός δια-
µεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότη-
τα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω εγκατάστα-
σης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα
µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ, αφού αξιολογήσει τις πληρο-
φορίες αυτές, λαµβάνει, το συντοµότερο δυνατόν και
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κρίνοντας κατά περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέ-
τρα του άρθρου 43, για να διορθώσει την κατάσταση. Η
εποπτική αρχή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κρά-
τους - µέλους υποδοχής για κάθε µέτρο που έλαβε. Επί-
σης, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα
στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
Όταν άλλο κράτος - µέλος λαµβάνει µέτρα σε βάρος

ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή α-
σφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύου-
σα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο ο-
ποίος έχει ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα και δραστη-
ριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω εγκατάστα-
σης, η εποπτική αρχή είναι η αρµόδια να λαµβάνει τη
σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους υποδοχής.

Άρθρο 17
Παράβαση κανόνων περί προστασίας 

του δηµοσίου συµφέροντος
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους -
µέλους υποδοχής, µπορεί, εφόσον είναι απόλυτα ανα-
γκαίο, να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντα-
σφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµε-
σολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οποιοδήποτε από τα
µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για την τιµωρία
παραβάσεων των διατάξεων που αναφέρονται στο άρ-
θρο 18, οι οποίες διαπράττονται στην Ελλάδα. Τα ανωτέ-
ρω µέτρα δεν µπορεί να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των
διαµεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέ-
ον των µέτρων του άρθρου 43, να απαγορεύσει στον α-
σφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον α-
σφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την ά-
σκηση νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

2. Εκτός από τα µέτρα της παραγράφου 1, η εποπτική
αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής,
µπορεί, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κρά-
τους - µέλους καταγωγής, να λάβει οποιοδήποτε από τα
µέτρα του άρθρου 43 και να απαγορεύσει σε διανοµέα α-
σφαλιστικών προϊόντων εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος
- µέλος να ασκήσει δραστηριότητα στην Ελλάδα υπό κα-
θεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίας ε-
γκατάστασης, αν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται
εξ ολοκλήρου ή κυρίως στην Ελλάδα ως κράτος - µέλος
υποδοχής, µε µοναδικό σκοπό την αποφυγή των νοµοθε-
τικών διατάξεων που θα ίσχυαν, αν η Ελλάδα ήταν το
κράτος - µέλος καταγωγής του εν λόγω διανοµέα, και, ε-
πιπροσθέτως, αν η δραστηριότητα του διανοµέα θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της ελληνικής α-
σφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών. 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, η εποπτική αρ-
χή είτε δρα ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υπο-

δοχής είτε δρα ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην
Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.

Άρθρο 18
Δηµοσίευση κανόνων περί προστασίας 

του γενικού συµφέροντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Διανοµείς µε άλλο κράτος - µέλος καταγωγής από
την Ελλάδα, που ασκούν τη δραστηριότητα διανοµής α-
σφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα, είτε µέσω της ελευθερίας εγκατάστασης είτε µέ-
σω της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, υπόκεινται στις
διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής, τραπεζικής και
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, καθώς και της νοµοθε-
σίας περί καταναλωτή που αποβλέπουν στην προστασία
του γενικού συµφέροντος.

2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προσ-
διορίζεται ποιες από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη
διανοµή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊό-
ντων αποτελούν κανόνες προστασίας του γενικού συµ-
φέροντος (κανόνες γενικού συµφέροντος). 

3. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρ-
τος που απορρέει από την εφαρµογή των κανόνων γενι-
κού συµφέροντος της παραγράφου 2 είναι ανάλογος της
προστασίας των καταναλωτών. Η εποπτική αρχή παρα-
κολουθεί την εφαρµογή των κανόνων γενικού συµφέρο-
ντος της παραγράφου 2, ώστε να διασφαλίζει ότι ικανο-
ποιείται η απαίτηση του πρώτου εδαφίου.

4. Πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες γενικού συµ-
φέροντος της παραγράφου 2 δηµοσιεύονται στον ιστό-
τοπο της εποπτικής αρχής και επικαιροποιούνται από αυ-
τήν σε τακτική βάση.

5. Η εποπτική αρχή παρέχει στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. τον υπερ-
σύνδεσµο προς το σηµείο του ιστοτόπου της, όπου δη-
µοσιεύει τις πληροφορίες της παραγράφου 4, καθώς και
κάθε άλλη σχετική πληροφορία που της ζητείται από την
Ε.Α.Α.Ε.Σ..

6. Η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να παρέχει πληρο-
φορίες, ως ενιαίο σηµείο επαφής της παραγράφου 4 του
άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, σχετικά µε τους κα-
νόνες γενικού συµφέροντος που ισχύουν στην Ελλάδα
για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντα-
σφαλιστικών προϊόντων. Ο τρόπος επικοινωνίας µε την
εποπτική αρχή για τις ανάγκες της παρούσας παραγρά-
φου αναγράφεται στον ιστότοπό της.

7. Όταν η εποπτική αρχή ενεργεί σαν αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους υποδοχής στο πλαίσιο της παρ. 5
του άρθρου 115 και της παρ. 4 του άρθρου 117 του
ν. 4364/2016, ενηµερώνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ή/και τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγω-
γής και για τους κανόνες της νοµοθεσίας για τη διανοµή
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που απο-
τελούν κανόνες για την προστασία του δηµοσίου συµφέ-
ροντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 19
Ειδικό µητρώο και Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης

(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβη-
τές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρό-
σωπα, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό µητρώο α-
σφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση. Τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντα-
σφαλιστικών προϊόντων επιτρέπεται να ασκούν µόνο οι
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και
οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο ειδικό µητρώο και
µόνο για την κατηγορία στην οποία εγγράφονται. Οι α-
σφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υ-
πάλληλοί τους δεν εγγράφονται στο ειδικό µητρώο. 

2. Το ειδικό µητρώο τηρείται από τα επαγγελµατικά ε-
πιµελητήρια ή από τα επαγγελµατικά τµήµατα των ενιαί-
ων επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οι
διαµεσολαβητές της παραγράφου 1 την εµπορική ή ε-
παγγελµατική κατοικία τους. Όπου στο παρόν Μέρος α-
ναφέρεται µόνον «επιµελητήριο» ή «επιµελητήρια», νο-
ούνται τα επαγγελµατικά επιµελητήρια ή τα επαγγελµα-
τικά τµήµατα των ενιαίων επιµελητηρίων, κατά περίπτω-
ση.

3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1
επιτρέπεται να εγγραφεί στις εξής κατηγορίες του ειδι-
κού µητρώου:
α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής

ασφαλιστικών πρακτόρων,
β) είτε µόνον ως µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλί-

σεων,
γ) είτε µόνον ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που α-

σκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση. 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγράφεται λαµ-

βάνει αριθµό ειδικού µητρώου. 
4. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντο-

νιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του µεσίτη ασφαλί-
σεων και αντασφαλίσεων είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιό-
τητα του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του εκ-
προσώπου ηµεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντα-
σφαλιστικής επιχείρησης. Η ιδιότητα του υπαλλήλου α-
σφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυµ-
βίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή
του µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ιδιότη-
τες του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή α-
σφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιό-
τητα του µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ι-
διότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή α-
σφαλιστικών πρακτόρων και του µεσίτη ασφαλίσεων και
αντασφαλίσεων είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του

ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύου-
σα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. 
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η

εκπροσώπηση της Ένωσης Ασφαλιστών Lloyd’s από µε-
σίτη ασφαλίσεων, δυνάµει ειδικής έγγραφης πληρεξου-
σιότητας.

5. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφα-
λιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης κοινοποι-
εί στο οικείο επιµελητήριο νόµιµα επικυρωµένο αντίγρα-
φο της απόφασης του οργάνου διοίκησης του νοµικού
προσώπου, µε την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυ-
σικά πρόσωπα από τα µέλη του οργάνου της διοίκησής
του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για τη δραστηριότητα
της διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων επενδύσεων, αγροτικών συνεταιρισµών
και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολά-
βηση, µπορούν ειδικά να εξουσιοδοτηθούν ένα ή περισ-
σότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας µε τους ανωτέρω φορείς
και είναι µέλη της διοίκησης, υπεύθυνα για τη δραστη-
ριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Στην περί-
πτωση αυτή, υποβάλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο το
επικυρωµένο πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου ή του
οργάνου διοίκησης που παρέχει την ειδική εξουσιοδότη-
ση. 

6. Στο ειδικό µητρώο αναφέρονται τα άλλα κράτη - µέ-
λη στα οποία ο διαµεσολαβητής έχει εκδηλώσει την πρό-
θεση να ασκήσει τις δραστηριότητές του υπό καθεστώς
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρε-
σιών.

7. Τα αρµόδια επιµελητήρια και η Κ.Ε.Ε.Ε. είναι διαρ-
κώς σε θέση να εξάγουν, ευχερώς, ακριβή και ασφαλή
στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον για τον αριθµό των εγ-
γεγραµµένων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία της παρα-
γράφου 3 και ξεχωριστά για τα εγγεγραµµένα πιστωτικά
ιδρύµατα, τις εταιρείες επενδύσεων και τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς.

8. Τα επιµελητήρια καθιερώνουν την επιγραµµική επι-
κοινωνία (online) µε τους αιτούντες την εγγραφή και µε
τα µέλη τους. Κατ’ ελάχιστον, διαθέτουν στον ιστότοπό
τους ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και µεταβολής στοι-
χείων και δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής των δι-
καιολογητικών των άρθρων 21, 22 και 23.

9. Οι αιτήσεις εγγραφής στο ειδικό µητρώο εξετάζο-
νται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή όλων
των δικαιολογητικών των άρθρων 21 και 22. Ο αιτών ε-
νηµερώνεται αµέσως για τη σχετική απόφαση. Τα επιµε-
λητήρια αρνούνται την εγγραφή στο ειδικό µητρώο, αν
ενηµερωθούν από την εποπτική αρχή ότι παρεµποδίζεται
στην αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκό-
ντων της είτε λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικη-
τικών διατάξεων τρίτης χώρας, στις οποίες υπάγονται έ-
να ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα ο-
ποία έχει στενούς δεσµούς ο αιτών, είτε λόγω δυσχερει-
ών σχετικών µε την επιβολή των ανωτέρω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

10. Η Κ.Ε.Ε.Ε. οργανώνει και τηρεί Ενιαίο Σηµείο Πλη-
ροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) για τους εγγεγραµµένους ασφαλι-
στικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τους
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ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτε-
ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβη-
ση, οι οποίοι είναι νόµιµα εγγεγραµµένοι στα κατά τό-
πους ειδικά µητρώα των επιµελητηρίων. Το Ε.ΣΗ.Π. δια-
θέτει µηχανή αναζήτησης για τη διευκόλυνση όσων εν-
διαφέρονται να εξακριβώσουν την εγγραφή προσώπου
που ασκεί δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων.

11. Τα στοιχεία των ειδικών µητρώων που δηµοσιεύο-
νται στο Ε.ΣΗ.Π. είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) το όνοµα και το επώνυµο του φυσικού προσώπου ή

η εταιρική επωνυµία του νοµικού προσώπου, που είναι
εγγεγραµµένα στο ειδικό µητρώο,
β) η κατηγορία εκ των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της

παραγράφου 3, στην οποία είναι εγγεγραµµένο το φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, 
γ) το κατά τόπον επιµελητήριο όπου είναι εγγεγραµ-

µένο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ο αριθµός ειδικού
µητρώου της εγγραφής του, 
δ) τα ονόµατα και η ιδιότητα των εξής φυσικών προ-

σώπων:
αα) του φυσικού προσώπου που εγγράφεται ως ατοµι-

κή επιχείρηση στο ειδικό µητρώο, 
ββ) των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων

κοινοποιούνται στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε
την παράγραφο 5, 
γγ) των υπαλλήλων του ασφαλιστικού ή αντασφαλι-

στικού διαµεσολαβητή και του ασφαλιστικού διαµεσολα-
βητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την α-
σφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι συµµετέχουν άµε-
σα στη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων, 
ε) ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δη-

µόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του εγγεγραµµένου
προσώπου,
στ) η διεύθυνση της έδρας, 
ζ) τα άλλα κράτη - µέλη στα οποία ο διαµεσολαβητής

έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τις δραστηριό-
τητές του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ε-
λεύθερης παροχής υπηρεσιών,
η) αν ο διαµεσολαβητής µπορεί, κατά περίπτωση, να

προωθεί επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφά-
λιση.
Το Ε.ΣΗ.Π. αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας των κα-

τά τόπους επιµελητηρίων και της εποπτικής αρχής και
παρέχει υπερσυνδέσµους προς τους ιστοτόπους τους.

12. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβη-
τής και ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση οφείλει να ενηµερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση, το οικείο ειδικό µητρώο για κάθε µεταβολή
των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται σε αυτό σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 21 και 22. Τα οικεία επιµελητήρια επι-
καιροποιούν τις εγγραφές τους και διασφαλίζουν την
ορθότητα των στοιχείων που δηµοσιεύουν σύµφωνα µε
την παράγραφο 11.

13. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
κάθε πληροφορία και συνδροµή στην Ε.Α.Α.Ε.Σ., προκει-
µένου η τελευταία να διατηρεί επικαιροποιηµένο ενιαίο
ηλεκτρονικό µητρώο των ασφαλιστικών και αντασφαλι-
στικών διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών διαµεσο-
λαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα

την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι έχουν γνω-
στοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν διασυνορια-
κές δραστηριότητες. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει µέσω της ιστο-
σελίδας της ένα σύνδεσµο για άµεση και αµφίδροµη
πρόσβαση στα προαναφερόµενα µητρώα της ίδιας και
της Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Τα υποκείµενα, τα προσωπικά δεδοµένα
των οποίων αποθηκεύονται στο µητρώο και ανταλλάσ-
σονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχουν δικαίωµα πρό-
σβασης στα αποθηκευµένα δεδοµένα τους και δικαίωµα
επαρκούς πληροφόρησης σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα.

Άρθρο 20
Επαγγελµατικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων

(Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)

1. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανο-
µής, τα µέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών
πρακτόρων, των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων
και των µεσιτών ασφαλίσεων και τα ειδικώς εξουσιοδο-
τηµένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχει-
ρήσεων επενδύσεων και των αγροτικών συνεταιρισµών
που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλ-
ληλοι των ανωτέρω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που
συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής ασφα-
λιστικών προϊόντων, τα µέλη της διοίκησης των ασφαλι-
στικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν
την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστι-
κών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα αυτή, κατέχουν επαρκείς
γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών
και την άσκηση των καθηκόντων τους και συµµορφώνο-
νται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελµατικών γνώ-
σεων και επάρκειας του Παραρτήµατος XIIΙ. 

2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο
τρόπος µε τον οποίο πιστοποιείται ότι ένα φυσικό πρό-
σωπο κατέχει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, είτε ως
προϋπόθεση εγγραφής του ασφαλιστικού διαµεσολαβη-
τή στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 είτε ως προϋπόθε-
ση για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας διανοµής α-
πό τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Με την απόφαση αυτή µπορεί ιδίως να προβλέπεται η
διενέργεια γραπτής εξέτασης και οι γνωστικές περιοχές
της εξέτασης, να ορίζεται πότε η εξέταση θεωρείται επι-
τυχής, να προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού ε-
παγγελµατικών γνώσεων ή άλλου αποδεικτικού επιτυ-
χούς εξέτασης, να καθορίζεται το περιεχόµενο του ως
άνω πιστοποιητικού ή του αποδεικτικού και η διάρκεια ι-
σχύος του, να προσαρµόζονται οι ανωτέρω απαιτήσεις
ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα των διανο-
µέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και
τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της διανοµής,
να θεσπίζονται σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των
φυσικών ή νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
στη διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊό-
ντων, ενδεικτικά η υποχρέωση τήρησης αρχείου, καθώς
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή
της παραγράφου 1 θέµα.
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3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε ε-
παγγελµατική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκα-
πέντε (15) ωρών κατ’ έτος, προκειµένου να διατηρούν ι-
κανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, και κα-
τά τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση της εποπτι-
κής αρχής της παραγράφου 4.

4. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται το
είδος, το περιεχόµενο και ο τρόπος παρακολούθησης
της δεκαπεντάωρης εκπαίδευσης των προσώπων της
παραγράφου 1, είτε ως προϋπόθεση για τη διατήρηση
της εγγραφής του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο ει-
δικό µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 23, είτε ως προϋπό-
θεση για τη συνέχιση της νόµιµης άσκησης της δραστη-
ριότητας διανοµής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλι-
στικές επιχειρήσεις, και µπορεί να προβλέπεται το σύ-
στηµα και η διαδικασία αξιολόγησης από την εποπτική
αρχή του ελάχιστου ικανοποιητικού επιπέδου της παρε-
χόµενης εκπαίδευσης, ο τρόπος πιστοποίησης της επιτυ-
χούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ενδεικτικά µέσω
της χορήγησης πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης, ο χρό-
νος για την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών στο
ειδικό µητρώο, καθώς και να προσαρµόζονται οι ανωτέ-
ρω απαιτήσεις ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριό-
τητα των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων και τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο
της διανοµής, να ορίζονται τυχόν σχετικές µε τα σεµινά-
ρια οργανωτικές υποχρεώσεις των φυσικών ή νοµικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφα-
λιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

5. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν
τις υπηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφα-
λιστική διαµεσολάβηση, χορηγούν στο αρµόδιο επιµελη-
τήριο έγγραφη βεβαίωση ότι οι γνώσεις και οι ικανότη-
τες των προσώπων που, χωρίς να είναι µέλη του οργά-
νου διοίκησης των εν λόγω ασφαλιστικών διαµεσολαβη-
τών, έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί και φέρουν την ευθύ-
νη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊό-
ντων, καθώς και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα αυτή, πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1, προκειµένου οι εν λόγω διαµεσολα-
βητές να εγγραφούν στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19
σύµφωνα µε το άρθρο 22.

Άρθρο 21
Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού 

και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή 
στο ειδικό µητρώο

(Άρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας) 

1. Για την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο, ο ενδιαφε-
ρόµενος ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολα-
βητής των περιπτώσεων α΄ και  β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 19 υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο τα
εξής έγγραφα:
α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότι-

µου σχολείου της αλλοδαπής.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης,

που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε
δύο έτη µε επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, από

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλη-
µα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπι-
στωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυ-
φία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια
χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογρα-
φία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακά-
λυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί

σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική δια-
χείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε α-
ναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει α-
ποκατασταθεί.
δ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί

σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
ε) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελµατικής αστικής

ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδά-
φους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανά-
λογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από
επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός ε-
κατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δε-
καοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον
ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιά-
δων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστι-
κός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, πλην του µεσί-
τη, προσκοµίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρη-
σης επ’ ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει
εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει
ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει
πλήρως την επαγγελµατική αστική ευθύνη για τις ενέρ-
γειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται, µε α-
πόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρη-
σής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το µέγιστο ποσό απαλλα-
γής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου,
εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση, δεν µπορεί να ξε-
περνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
(18.760) ευρώ. 
στ) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελµατικών

γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την α-
πόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξου-
σιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλι-

στικού διαµεσολαβητή µε τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε

πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέ-
χουν συµµετοχή πάνω από 10% στον διαµεσολαβητή,
και τα ποσοστά των εν λόγω συµµετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς

δεσµούς µε τον διαµεσολαβητή, 
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συµµετοχές ή οι στε-

νοί δεσµοί δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική ά-
σκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής. 

2. Επιπλέον των ανωτέρω, ο αιτών, προκειµένου να
εγγραφεί στο ειδικό µητρώο ως συντονιστής ασφαλιστι-
κών πρακτόρων, προσκοµίζει έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγ-
γεγραµµένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό µητρώο σε
οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης,
ή έχει διατελέσει µέλος της διοίκησης ή µέλος του ορ-
γάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριό-
τητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχεί-
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ρηση διαµεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστι-
κών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επι-
χείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργα-
στεί σε επιχείρηση διαµεσολάβησης ασφαλιστικών ή α-
ντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντα-
σφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως
υπάλληλος που συµµετείχε άµεσα στις εργασίες ασφα-
λιστικής διαµεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή
έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδα-
πής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του
προηγούµενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών
την εγγραφή ως συντονιστής έχει µεταπτυχιακή εκπαί-
δευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα ιδιωτικής
ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότη-
τες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.

3. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄
της παραγράφου 1 και εκείνα της παραγράφου 2 αφο-
ρούν: 
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική ε-

πιχείρηση στο ειδικό µητρώο, 
β) τα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινο-

ποιούνται στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19,
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ή αντασφαλι-

στικού διαµεσολαβητή που συµµετέχουν άµεσα στη
δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντα-
σφαλιστικών προϊόντων. 

4. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 3, τα έγ-
γραφα των περιπτώσεων γ΄ και  ε΄ της παραγράφου 1 α-
φορούν το αιτούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο και τα έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά-
φου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή νοµικό πρό-
σωπο.

5. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθο-
ρίζεται η µορφή, ο τύπος και το περιεχόµενο της ασφά-
λισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 1, καθώς και να αναθεωρείται το µέ-
γιστο επιτρεπόµενο ποσό απαλλαγής από την ασφαλι-
στική κάλυψη της ίδιας διάταξης. 

Άρθρο 22
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο

του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί 
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα 
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

(Άρθρο 10 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο και παρ. 5 
και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)

1. Για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο, ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστη-
ριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση προσκοµίζει
στο αρµόδιο επιµελητήριο τα εξής έγγραφα:
α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότι-

µου σχολείου της αλλοδαπής,
β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το

οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε
δύο (2) έτη µε επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, α-
πό το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για
έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµα-
τοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκο-
γλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δό-

λια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστο-
γραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση
ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παρά-
νοµες δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργά-
νωσης,
γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει

ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,
δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί

σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόµα-

τι της οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδο-
τηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν
λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την
επαγγελµατική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του δια-
µεσολαβητή σε σχέση µε τα προωθούµενα προϊόντα
της,
στ) τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 20,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του διαµεσολαβητή µε τις εξής

πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε

πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέ-
χουν συµµετοχή πάνω από 10% στο διαµεσολαβητή και
τα ποσοστά της συµµετοχής αυτής,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς

δεσµούς µε το διαµεσολαβητή, 
γγ) διαβεβαίωση ότι οι συµµετοχές αυτές ή οι στενοί

δεσµοί δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση
των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

2. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄
της παραγράφου 1 αφορούν: 
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική ε-

πιχείρηση, 
β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νοµι-

κού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης,
τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και εί-
ναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής του αιτού-
µενου την εγγραφή νοµικού προσώπου, 
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή

που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλι-
στική διαµεσολάβηση, οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα στη
δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντα-
σφαλιστικών προϊόντων. 

3. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, τα έγ-
γραφα των περιπτώσεων γ΄, ε΄ και  ζ΄ της περιπτώσεων
α΄. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αι-
τούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 το αιτού-
µενο την εγγραφή νοµικό πρόσωπο.

Άρθρο 23
Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό µητρώο και διαγραφή

(Άρθρο 3 παρ. 4 εδάφιο όγδοο, άρθρο 10
παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβη-
τές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό
µητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος
υποβάλλουν στο αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο
τρίµηνο κάθε τρίτου έτους µε αφετηρία την 1η Ιανουαρί-
ου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα
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έγγραφα των άρθρων 21 και 22, εκτός από αυτά των πε-
ριπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21
και των περιπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22, µε τις εξής παρεκκλίσεις:
α) τα έγγραφα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 21 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 υποβάλλονται µέσα στο πρώτο τρίµηνο
κάθε έτους, 
β) η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου

21 και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 22, προσκοµίζεται
όποτε επέλθει µεταβολή στα σχετικά στοιχεία.
Επιπλέον των ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί και αντασφα-

λιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολα-
βητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση υποβάλλουν στο αρµόδιο
επιµελητήριο, στην ίδια προθεσµία, βεβαίωση της αρµό-
διας Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχουν δηλώσει διακοπή της δραστη-
ριότητας διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων.
Τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται

από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 20,
προσκοµίζονται εντός του πρώτου τριµήνου του έτους
που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεµι-
ναρίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής
στο ειδικό µητρώο. 

2. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, ο µε-
σίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο
αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε
τρίτου έτους, µε αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους
που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανοµή των
δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστι-
κή επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη.

3. Αν ο ενδιαφερόµενος ασφαλιστικός ή αντασφαλι-
στικός διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλι-
στική διαµεσολάβηση δεν συµµορφώνεται µε τις υπο-
χρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και αν το αρ-
µόδιο επιµελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 22, το επιµελητήριο
διαγράφει, αµελλητί, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από
το ειδικό µητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφα-
σης διαγραφής στην εποπτική αρχή µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από τη έκδοσή της. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει
για τη διαγραφή αυτή το κράτος - µέλος υποδοχής του
διαµεσολαβητή.

Άρθρο 24
Επαγγελµατικές και οργανωτικές υποχρεώσεις 

των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 
(Άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)

1. Με ευθύνη του διοικητικού τους συµβουλίου, οι α-
σφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρί-
νουν, εφαρµόζουν και αναθεωρούν, τακτικά και τουλάχι-
στον ετησίως τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κα-
τάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν ε-
σωτερική λειτουργία για την παρακολούθηση της ορθής
εφαρµογής των εγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών
της διανοµής, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα µέλη της δι-
οίκησης που είναι υπεύθυνα για τη διανοµή των ασφαλι-
στικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλλη-

λοί τους που συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα
διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊ-
όντων:
α) διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνα-

σίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής,
β) δεν έχουν καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περι-

ουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριό-
τητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, α-
πάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση,
κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, κατα-
δολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νοµι-
µοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
γ) δεν έχουν πτωχεύσει ή, αν είχαν πτωχεύσει, ότι έ-

χουν αποκατασταθεί,
δ) δεν έχουν υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δι-

καστική συµπαράσταση, 
ε) κατέχουν τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση

προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής,
που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων
2 και 4 του άρθρου 20. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
µπορεί, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους να ζη-
τούν από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα να τους υποβάλ-
λουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
θεσπίζουν, διατηρούν και τηρούν επικαιροποιηµένα αρ-
χεία µε όλα τα έγγραφα για τη συµµόρφωσή τους µε το
παρόν άρθρο και γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή κά-
θε σχετικό δικαιολογητικό, αµέσως µόλις ζητηθεί.

3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή το ονοµατεπώνυµο
των µελών της διοίκησής τους σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4364/2016 , τα οποία είναι υπεύθυ-
να για τη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και του υπεύθυνου
τήρησης των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2. Κά-
θε αλλαγή αυτών γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τότε που ελή-
φθη η σχετική απόφαση.

4. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
εγκρίνουν, εφαρµόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις ε-
σωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερι-
κές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουρ-
γία για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα
µε το άρθρο 20. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες
κατ’ ελάχιστον προβλέπουν µέσα κατάρτισης και επαγ-
γελµατικής εξέλιξης των µελών διοίκησης των ασφαλι-
στικών διαµεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότη-
τας, καθώς και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα της διανοµής, τα οποία αντι-
στοιχούν στις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων του
Παραρτήµατος XIIΙ που είναι συναφείς µε τα ασφαλιστι-
κά προϊόντα που προωθούν τα πρόσωπα αυτά, και δί-
δουν, αµέσως µόλις τους ζητηθεί, τις σχετικές πληροφο-
ρίες στην εποπτική αρχή.

Άρθρο 25
Λοιπές υποχρεώσεις

(Άρθρο 10 παρ. 6 της Οδηγίας)

1. Ο πελάτης, καταβάλλοντας το ασφάλιστρο στον α-
σφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον α-
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σφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωσή του προς την ασφαλιστική
ή αντασφαλιστική επιχείρηση και αν ακόµη ο διαµεσολα-
βητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, εκτός αν ο πελάτης, ενερ-
γώντας µε δόλο, καταβάλει το ασφάλιστρο σε διαµεσο-
λαβητή ο οποίος δεν έχει εντολή από την ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα
για λογαριασµό της. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της α-
πόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει η ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία καταβάλλει στον
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον α-
σφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση χρηµα-
τικά ποσά που προορίζονται για τον πελάτη, δεν απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωσή της έναντι του πελάτη,
παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµα-
τικά ποσά.

Άρθρο 26
Περιορισµός συνεργασίας µε πρόσωπα 

εγγεγραµµένα στο µητρώο
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)

Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων συνεργάζονται
για την παροχή των υπηρεσιών διανοµής αποκλειστικά
µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ειδικό µητρώο του άρ-
θρου 19 του παρόντος ή στα µητρώα του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2016/1997. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 27
Γενικές αρχές 

(Άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας διανοµής
ασφαλιστικών προϊόντων, ενεργούν πάντοτε µε έντιµο,
αµερόληπτο και επαγγελµατικό τρόπο, µε γνώµονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων του
πελάτη.

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 32, ό-
ταν ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα ή
το κράτος - µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η
Ελλάδα ή ο ασφαλισµένος ή/και ο λήπτης της ασφάλι-
σης είναι κάτοικος Ελλάδας, η παροχή συµβουλής από
διανοµέα προς τον πελάτη σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και
40 είναι υποχρεωτική κατά τη διανοµή των ασφαλιστι-
κών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης.

3. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων:
α) επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστι-

κών συµβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώµατα και τις υ-
ποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληρο-
φόρηση που λαµβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης,
ορθή, επαρκής και κατάλληλη, 
β) επισηµαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόω-

ρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρί-
ου συµβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την α-
σφαλιστική κάλυψη, και τον ενηµερώνουν για την υπο-
χρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις
συνέπειες της µη έγκαιρης καταβολής του οφειλόµενου
ασφαλίστρου, 
γ) ενηµερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώµατα ενα-

ντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συµβολαί-
ου του και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα µε απόδειξη
παραλαβής, 
δ) ενηµερώνουν τον πελάτη αν παύσουν να ασκούν τη

δραστηριότητα ασφαλιστικής διανοµής, 
ε) προωθούν µόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα.
4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύε-

ται να χρησιµοποιούν µεθόδους αθέµιτου ανταγωνι-
σµού, καθώς και αθέµιτες, παράνοµες ή παραπλανητικές
πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να:
α) παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συµ-

βόλαιο ως προς το ισχύον τιµολόγιο και τους όρους της
ασφαλιστικής σύµβασης, 
β) υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περι-

λαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή
αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κό-
στος που τον επιβαρύνει, 
γ) δηµιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις

και φήµες που δεν στηρίζονται σε επίσηµα δηµοσιοποιη-
µένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν
την οικονοµική κατάσταση ή/και την κατάρτιση και την εν
γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλ-
λους διανοµείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήµατα µε

στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου,
ε) διαφηµίζουν εκπτώσεις, ωφελήµατα ή και παροχές

που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιµολόγια και ό-
ρους των ασφαλιστικών συµβολαίων,
στ) διακρίνουν µεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες

προϋποθέσεις ασφάλισης, 
ζ) παραποιούν, αλλοιώνουν και µε οποιονδήποτε τρό-

πο παρεµβαίνουν στη µορφή ή στο περιεχόµενο εγγρά-
φων που αφορούν την ασφαλιστική σύµβαση, όπως αιτή-
σεων, ασφαλιστηρίων συµβολαίων και αποδείξεων εί-
σπραξης ασφαλίστρου, 
η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις α-

ναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύµβασης ασφάλι-
σης, 
θ) παραδίδουν στον πελάτη µη γνήσιο ασφαλιστήριο

συµβόλαιο.
5. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

προϊόντων τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 27 έως
40, προσυµβατικά και σε κάθε αλλαγή επιµέρους όρων,
ασφαλιστικού προϊόντος ή ασφαλιστικής επιχείρησης.

6. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων αναρτούν, σε
εµφανές σηµείο στο γραφείο των υπαλλήλων τους που
συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες διανοµής, πι-
νακίδα µε τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών, που ανα-
γράφει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι κατέχουν τα απαραίτη-
τα προσόντα για τη διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλι-
στικών συµβάσεων, µε ειδική µνεία αν, κατά περίπτωση,
επιτρέπεται να προωθούν ασφαλιστήρια µε επενδυτικά
χαρακτηριστικά.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994
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(Α΄ 191), οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το αντικεί-
µενο του παρόντος, περιλαµβανοµένων των διαφηµιστι-
κών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από διανοµέα α-
σφαλιστικών προϊόντων σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη,
είναι αµερόληπτες, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι
διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει πάντοτε να αναγνω-
ρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

8. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν αµείβο-
νται ούτε αµείβουν ή αξιολογούν την απόδοση των υ-
παλλήλων τους κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση
µε το καθήκον τους να ενεργούν προς το συµφέρον του
πελάτη. Ειδικότερα, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊό-
ντων δεν προβαίνει σε καµία εµπορική συµφωνία ή συ-
νεργασία από την οποία να απορρέει αµοιβή, πωλησια-
κός στόχος ή οικονοµικό όφελος του διανοµέα υπό οποι-
αδήποτε άλλη µορφή που θα αποτελούσε κίνητρο για
τον ίδιο ή τους υπαλλήλους του να συστήσουν ένα συ-
γκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν σε πελάτη, ενώ θα µπο-
ρούσαν να προσφέρουν διαφορετικό ασφαλιστικό προϊ-
όν, το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του
πελάτη.

9. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να παρέ-
χονται διευκρινίσεις, να καθορίζονται πρόσθετες υπο-
χρεώσεις πληροφόρησης, ενηµέρωσης και δεοντολο-
γίας πέραν των προβλεπόµενων στα άρθρα 27 ως 40, να
παρέχονται πρότυπα για την τυποποίηση της παρεχόµε-
νης ενηµέρωσης στον πελάτη, ιδίως για τη µορφή, την έ-
κταση και το περιεχόµενό της και να ορίζονται οι διοικη-
τικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της α-
νωτέρω απόφασης.

Άρθρο 28
Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός 

διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση 
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί ε-
γκαίρως και πριν από τη σύναψη µιας ασφαλιστικής σύµ-
βασης τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη: 
α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ό-

τι είναι ασφαλιστικός διαµεσολαβητής και την συγκεκρι-
µένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραµµένος, 
β) τον αριθµό ειδικού µητρώου στο οποίο είναι εγγε-

γραµµένος και το διαδικτυακό σύνδεσµο προς το Ενιαίο
Σηµείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου
19, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την
εγγραφή του,
γ) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα ασφαλιστι-

κά προϊόντα, 
δ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι

οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερο-
µένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστι-
κούς διαµεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11,
ε) αν ο διαµεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν

ενεργεί για λογαριασµό και στο όνοµα της ασφαλιστικής
επιχείρησης, 
στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα

βασιζόµενα σε ασφάλιση,
ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση

εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λο-
γαριασµό της. 
Επιπλέον όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο

µεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέ-
χει αµερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων
που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό
της παροχής αµερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο
µεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς µεγάλο αριθµό α-
σφαλιστικών συµβάσεων και προϊόντων που διατίθενται
στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει µε εξα-
τοµικευµένα και επαγγελµατικά κριτήρια τη σύµβαση α-
σφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις
και τις ανάγκες του πελάτη.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη δραστηριότητα
διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων γνωστοποιεί εγκαί-
ρως και πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης
τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη: 
α) την επωνυµία και την έδρα της, καθώς και το γεγο-

νός ότι είναι ασφαλιστική επιχείρηση,
β) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα προϊόντα, 
γ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι

οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερο-
µένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τις ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις, 
δ) τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

που αναφέρονται στο άρθρο 11.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει έγγραφο αίτη-

σης ασφάλισης και το παρέχει δωρεάν στους διανοµείς
των προϊόντων της. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστι-
κής σύµβασης, οι διανοµείς συµπληρώνουν την αίτηση
ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης,
λαµβάνουν την υπογραφή του πελάτη επ' αυτής και πα-
ραδίδουν το µεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική επιχείρη-
ση που αναλαµβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της
στον πελάτη. Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλι-
στήριο συµβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια, πέραν
των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2496/1997 (Α΄ 87), περιέχουν κατά περίπτωση τα ε-
ξής:
α) την επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθµό ειδικού µη-

τρώου του µεσίτη, του πράκτορα ή του ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρ-
χεται σε άµεση επαφή µε τον πελάτη για τη διανοµή του
ασφαλιστικού προϊόντος,
β) τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ που αφορούν το µε-

σίτη, τον πράκτορα ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή
δευτερεύουσας δραστηριότητας που διατηρεί σύµβαση
µε την ασφαλιστική επιχείρηση, αν αυτός είναι διαφορε-
τικός από αυτόν που αναφέρεται στην περίπτωση α΄,
γ) τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ που αφορούν το συ-

ντονιστή του ασφαλιστικού πράκτορα.
4. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει εξουσιοδότη-

ση και δίδει εντολή σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή να
προβαίνει στην είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη
για λογαριασµό της, και εφόσον η καταβολή των ασφα-
λίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα ισοδύναµα µέσα,
όπως καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασµό και αποδει-
κτικά πληρωµής στα ΕΛ.ΤΑ., ο ασφαλιστικός διαµεσολα-
βητής παραδίδει στον πελάτη:
α) είτε τη νόµιµη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων

που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση,
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β) είτε υπογεγραµµένη απόδειξη που εκδίδει ο ασφα-
λιστικός διαµεσολαβητής, η οποία περιλαµβάνει την η-
µεροµηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των α-
σφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελµατικά
στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυµία της ασφαλι-
στικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας εισπράτ-
τει τα ασφάλιστρα, τα πλήρη στοιχεία εξατοµίκευσης
του πελάτη, τα καταβληθέντα από τον πελάτη ασφάλι-
στρα, καθώς και σύντοµη περιγραφή της ασφάλισης για
την οποία καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα. 
Οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντί-

γραφο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην α-
σφαλιστική επιχείρηση και το τρίτο τηρείται σε αρχείο α-
πό τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Το αρχείο µπορεί
να τηρείται και σε ηλεκτρονική µορφή.

5. Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση για την είσπραξη α-
σφαλίστρων από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή σε ο-
ποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη γραπτή συναίνεση της α-
σφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασµό της οποίας ε-
νεργείται η είσπραξη.

Άρθρο 29
Συγκρούσεις συµφερόντων και διαφάνεια

(Άρθρο 19 της Οδηγίας)

1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγκαίρως πριν από
τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης παρέχει στον πελά-
τη, επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 28, και
τις εξής πληροφορίες: 
α) αν κατέχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετο-

χή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερ-
βαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωµάτων
ψήφου ή του κεφαλαίου της,
β) αν ασφαλιστική επιχείρηση ή µητρική ασφαλιστικής

επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµ-
µετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφα-
λαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή,
γ) σε σχέση µε την προτεινόµενη σύµβαση:
αα) αν είναι µεσίτης, ότι παρέχει συµβουλή βάσει αµε-

ρόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, δηλαδή µε βάση
την ανάλυση επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών συµβάσε-
ων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε
θέση να προβεί σε εξατοµικευµένη σύσταση, σύµφωνα
µε επαγγελµατικά κριτήρια, της ασφαλιστικής σύµβασης
που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του
πελάτη,
ββ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέµει προϊόντα

µίας µόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή ανα-
λαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του
είτε όχι, ενηµερώνει τον πελάτη για την αποκλειστικότη-
τα της συνεργασίας και για την επωνυµία της ασφαλιστι-
κής επιχείρησης,
γγ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται

σε συνεργασία µε περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυµίες των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους τα οποία
διανέµει,
δ) Τη φύση της αµοιβής που λαµβάνει σε σχέση µε τη

σύµβαση ασφάλισης,
ε) σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης αν εργάζεται:

αα) βάσει αµοιβής που καταβάλλεται απευθείας από
τον πελάτη,
ββ) βάσει προµήθειας κάθε είδους που περιλαµβάνεται

στο ασφάλιστρο,
γγ) βάσει άλλου τύπου αµοιβής, συµπεριλαµβανοµέ-

νου κάθε είδους οικονοµικού οφέλους, που προτείνεται
ή παρέχεται σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης, 
δδ) βάσει συνδυασµού οποιουδήποτε τύπου αµοιβής

ορίζεται στις υποπεριπτώσεις  αα΄ έως γγ΄.
2. Αν ο πελάτης, µε αφορµή την ασφαλιστική σύµβαση

και µετά τη σύναψή της, πραγµατοποιεί καταβολές πέ-
ραν των προβλεπόµενων ασφαλίστρων και πληρωµών, ο
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί, επίσης,
στον πελάτη, για καθεµία από τις µεταγενέστερες πλη-
ρωµές, τις πληροφορίες της παραγράφου 1.

3. Εγκαίρως πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής
σύµβασης, η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη διενέργεια
από αυτήν δραστηριότητας διανοµής ενηµερώνει τον
πελάτη για τη φύση της αµοιβής που λαµβάνουν οι υ-
πάλληλοί της σε σχέση µε τη διανοµή της ασφαλιστικής
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης που η
αµοιβή συνδέεται µε καταβολές πέραν των προβλεπόµε-
νων ασφαλίστρων και των πληρωµών ή µε καταβολές α-
πό πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη.

Άρθρο 30
Παροχή συµβουλών και πρότυπα πωλήσεων 

(Άρθρο 20 της Οδηγίας)

1. Πριν από την σύναψη σύµβασης ασφάλισης, ο δια-
νοµέας ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει στα εξής:
α) προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πε-

λάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελά-
της. Το προτεινόµενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προ-
τεινόµενη ασφαλιστική σύµβαση πρέπει να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη,
β) επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφα-

λιστικού προϊόντος µε τρόπο αντικειµενικό και κατανοη-
τό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν
και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύµβασης ασφάλι-
σης, αφού έχει επαρκώς ενηµερωθεί για τις ασφαλιστι-
κές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις. Ειδικά κατά τη διανοµή ασφαλιστικών
προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 4364/2016 , ο διανοµέας ασφαλιστικών
προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληρο-
φοριών της παραγράφου 3,
γ) παρέχει στον πελάτη συµβουλή για συγκεκριµένο

ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριµένη ασφαλιστική σύµ-
βαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποί-
ους το προτεινόµενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις α-
παιτήσεις και τις ανάγκες του. Η συµβουλή παρέχεται µε
έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο
33,
δ) ειδικά ο µεσίτης ασφαλίσεων, επιπλέον των ανωτέ-

ρω, παραδίδει στον πελάτη τη σύµβαση της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5. 

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σύνθετο χαρακτήρα
του προτεινόµενου ασφαλιστικού προϊόντος και τον τύ-
πο του πελάτη.
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3. Η ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει έγγραφο πλη-
ροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο διανέµε-
ται σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο.

4. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊ-
όν:
α) είναι σύντοµο και χωριστό έγγραφο, 
β) είναι σαφές και ευανάγνωστο, µε χαρακτήρες ανα-

γνώσιµου µεγέθους, 
γ) παραµένει ευανάγνωστο, είτε παραδίδεται έγχρω-

µο, είτε σε ασπρόµαυρο αντίγραφο, 
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, µε την επιφύ-

λαξη αντίθετης συµφωνίας,
ε) είναι ακριβές και µη παραπλανητικό, 
στ) φέρει τον τίτλο «έγγραφο πληροφοριών για το α-

σφαλιστικό προϊόν» στο πάνω µέρος της πρώτης σελί-
δας, 
ζ) περιλαµβάνει δήλωση ότι δεν υποκαθιστά ούτε την

προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία προσυµβατι-
κή ενηµέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύµβαση και τους
γενικούς και ειδικούς όρους της.

5. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊ-
όν περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α) το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονοµασία

του προϊόντος, εφόσον υφίσταται, 
β) περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συµπεριλαµ-

βανοµένων των κύριων ασφαλιζόµενων κινδύνων, του α-
σφαλιζόµενου ποσού και, όπου έχει εφαρµογή, του γεω-
γραφικού πεδίου, καθώς και περίληψη των εξαιρούµε-
νων κινδύνων, 
γ) λεπτοµέρειες για τον τρόπο και το χρόνο καταβο-

λής του ασφαλίστρου, 
δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχεί-

ρηση µπορεί να αρνηθεί την καταβολή αποζηµίωσης, πέ-
ραν των εξαιρούµενων κινδύνων, 
ε) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά την

έναρξη της ασφαλιστικής σύµβασης, 
στ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη

διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης,
ζ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης σε περί-

πτωση αξίωσης για αποζηµίωση,
η) τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης παραθέτο-

ντας σχετικό παράδειγµα µε τις ηµεροµηνίες έναρξης
και λήξης της σύµβασης,
θ) τον τρόπο καταγγελίας της σύµβασης από το λήπτη

της ασφάλισης.

Άρθρο 31
Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί 

διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων

(Άρθρο 21 της Οδηγίας)

Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών
προϊόντων συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις των περι-
πτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28
και των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 29.

Άρθρο 32
Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών 

(Άρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 28 και στα άρθρα 29 και 30 δεν
χρειάζεται να παρέχονται όταν ο διανοµέας ασφαλιστι-
κών προϊόντων ασκεί δραστηριότητες διανοµής σε σχέ-
ση µε την ασφάλιση µεγάλων κινδύνων.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 39 και
40 δεν χρειάζεται να παρέχονται σε επαγγελµατία πελά-
τη, όπως ορίζεται µε την περίπτωση 10 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και την περίπτωση 10 της
παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ..

.
Άρθρο 33

Όροι ενηµέρωσης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)

1. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται
στον πελάτη εγγράφως και δωρεάν, στην ελληνική
γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα, ύστερα από συµφωνία των
µερών. Οι ανωτέρω πληροφορίες διατυπώνονται µε σα-
φήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πε-
λάτη.

2. Κατά παρέκκλιση από τη γενική υποχρέωση έγγρα-
φης ενηµέρωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι πλη-
ροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και
των άρθρων 29, 30, 39 και 40 επιτρέπεται να παρέχονται
στον πελάτη µε ένα από τα εξής µέσα:
α) σε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού, όταν πληρού-

νται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο
4, 
β) µέσω ιστότοπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις

που καθορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής της παραγράφου 2, οι

πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28
και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται σε κάθε πε-
ρίπτωση εγγράφως στον πελάτη, εφόσον αυτός υποβάλ-
λει σχετική αίτηση.

4. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να πα-
ρέχονται µε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού, εφόσον:
α) η χρήση του σταθερού µέσου είναι κατάλληλη στο

πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης µεταξύ διανοµέα α-
σφαλιστικών προϊόντων και πελάτη, 
β) η δυνατότητα επιλογής µεταξύ πληροφόρησης σε

χαρτί και σε σταθερό µέσο έχει δοθεί στον πελάτη και ε-
κείνος επέλεξε το σταθερό µέσο.

5. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να πα-
ρέχονται µέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προ-
σωπικά στον πελάτη ή εφόσον πληρούνται οι εξής προϋ-
ποθέσεις:
α) η παροχή των πληροφοριών αυτών µέσω δικτυακού

τόπου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής
σχέσης διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
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β) ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των πληρο-
φοριών αυτών µέσω δικτυακού τόπου, 
γ) ο πελάτης έχει ενηµερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύ-

θυνση του δικτυακού τόπου και το σηµείο αυτού µε τις
σχετικές πληροφορίες,
δ) οι πληροφορίες αυτές παραµένουν διαθέσιµες στο

δικτυακό τόπο για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις συµ-
βουλεύεται ο πελάτης.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παρο-
χή πληροφοριών µε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού ή
µέσω ιστότοπου θεωρείται κατάλληλη, στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής σχέσης διανοµέα και πελάτη, αν υπάρ-
χουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει τακτική
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο α-
ποτελεί, ιδίως, η εκ µέρους του πελάτη παροχή στο δια-
νοµέα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους
σκοπούς αυτής της σχέσης. 

7. Στην περίπτωση πώλησης µέσω τηλεφώνου οι πλη-
ροφορίες που δίδονται στον πελάτη από το διανοµέα
πριν από τη σύναψη της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό
προϊόν, παρέχονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για την εµπορία από απόσταση χρηµατοοικονοµικών υ-
πηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές πα-
ρέχονται από τον διανοµέα στον πελάτη σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 ή 2, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφα-
λιστικής σύµβασης. 

Άρθρο 34
Διασταυρούµενες πωλήσεις

(Άρθρο 24 της Οδηγίας)

1. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από
κοινού µε συµπληρωµατικό προϊόν ή µε µια υπηρεσία
που δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση, ως µέρος πακέτου ή
της ίδιας συµφωνίας, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊό-
ντων ενηµερώνει τον πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα
αγοράς των διαφορετικών συστατικών στοιχείων χωρι-
στά και, αν υπάρχει, παρέχει επαρκή περιγραφή των δια-
φορετικών στοιχείων της συµφωνίας ή του πακέτου, κα-
θώς και χωριστή τεκµηρίωση για το κόστος και τις χρεώ-
σεις του κάθε στοιχείου.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 και όταν ο κίν-
δυνος ή η ασφαλιστική κάλυψη που προκύπτει από αυτή
τη συµφωνία ή το πακέτο που προσφέρεται σε πελάτη
διαφέρει από τον κίνδυνο που σχετίζεται µε κάθε συστα-
τικό στοιχείο χωριστά, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊ-
όντων παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών
στοιχείων της συµφωνίας ή του πακέτου και του τρόπου
µε τον οποίο η αλληλεπίδρασή τους µεταβάλλει τον κίν-
δυνο ή την ασφαλιστική κάλυψη.

3. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι συµπληρωµατι-
κό αγαθού ή υπηρεσίας που δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση,
ως µέρος πακέτου ή της ίδιας συµφωνίας, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων προσφέρει στον πελάτη τη δυ-
νατότητα να αγοράσει το αγαθό ή την υπηρεσία χωρι-
στά. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται όταν ένα ασφαλιστικό
προϊόν είναι συµπληρωµατικό σε επενδυτική υπηρεσία ή
δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 4514/2018, σε σύµβαση πίστωσης, όπως ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), ή

σε λογαριασµό πληρωµών, όπως ορίζεται στην παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47). 

4. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τη διανοµή ασφαλι-
στικών προϊόντων που παρέχουν κάλυψη για διάφορους
τύπους κινδύνων (ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλών
κινδύνων). 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3, ο διανο-
µέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει τις απαιτή-
σεις και τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση µε τα ασφαλι-
στικά προϊόντα που αποτελούν µέρος του συνολικού πα-
κέτου ή της συµφωνίας.

Άρθρο 35
Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης

(Άρθρο 25 της Οδηγίας) 

1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές που δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν
προς πώληση, διαθέτουν, εφαρµόζουν και επανεξετά-
ζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού
προϊόντος ή για την έγκριση σηµαντικών προσαρµογών
σε υφιστάµενο ασφαλιστικό προϊόν, πριν το προωθή-
σουν στην αγορά ή το διανείµουν σε πελάτη. Η διαδικα-
σία έγκρισης προϊόντων είναι κατάλληλη και ανάλογη
προς τη φύση του ασφαλιστικού προϊόντος και:
α) εντοπίζει και προσδιορίζει συγκεκριµένη αγορά-

στόχο για κάθε προϊόν,
β) διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυ-

νοι που συνδέονται µε την προσδιορισµένη αγορά - στό-
χο, 
γ) διασφαλίζει ότι η σκοπούµενη στρατηγική διανοµής

είναι κατάλληλη για την προσδιορισµένη αγορά-στόχο,
δ) λαµβάνει εύλογα µέτρα για να διασφαλίσει ότι το α-

σφαλιστικό προϊόν διανέµεται στην προσδιορισµένη α-
γορά-στόχο. 

2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1
παρακολουθούν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτι-
κά τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν ή προω-
θούν στην αγορά, λαµβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός
που µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το δυνητικό κίνδυνο
για την προσδιορισµένη αγορά - στόχο, µε σκοπό να α-
ξιολογούν τουλάχιστον κατά πόσον το ασφαλιστικό
προϊόν συνεχίζει να είναι συνεπές µε τις ανάγκες της
προσδιορισµένης αγοράς - στόχου και κατά πόσον η
στρατηγική διανοµής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη. 

3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαµεσολαβη-
τές που δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση,
θέτουν στη διάθεση των διανοµέων της παραγράφου 4
τις κατάλληλες πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν
και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, στις οποίες περι-
λαµβάνεται και η προσδιορισµένη αγορά - στόχος του α-
σφαλιστικού προϊόντος. 

4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δίδουν
συµβουλή για ασφαλιστικά προϊόντα ή προτείνουν α-
σφαλιστικά προϊόντα που δεν δηµιουργούν οι ίδιοι, δια-
θέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να
λαµβάνουν τις πληροφορίες της παραγράφου 3 και να
κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισµένη α-
γορά-στόχο για κάθε ασφαλιστικό προϊόν.

5. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στην ασφάλιση µεγάλων
κινδύνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 36
Πεδίο εφαρµογής πρόσθετων απαιτήσεων 

(Άρθρο 26 της Οδηγίας)

Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις
σε εκείνες που ισχύουν για δραστηριότητες διανοµής α-
σφαλιστικών προϊόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 28,
29 και 30, όταν οι δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστι-
κών προϊόντων ασκούνται σε σχέση µε την πώληση βα-
σιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων από
τους εξής:
α) ασφαλιστικό διαµεσολαβητή,
β) ασφαλιστική επιχείρηση.

Άρθρο 37
Πρόληψη σύγκρουσης συµφερόντων

(Άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που α-
σκούν διανοµή επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε
ασφάλιση διαθέτουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικές
οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις για την αποτροπή
φαινοµένων σύγκρουσης συµφερόντων. Οι εν λόγω ρυθ-
µίσεις είναι ανάλογες προς τις ασκούµενες από εκεί-
νους δραστηριότητες, το είδος του διανοµέα και τα α-
σφαλιστικά προϊόντα που προωθεί.

2. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για
τον έγκαιρο εντοπισµό σύγκρουσης συµφερόντων µετα-
ξύ αυτών των ιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των διευθυ-
ντών και των υπαλλήλων τους και κάθε προσώπου που ε-
νεργεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχό τους, και των πε-
λατών τους ή µεταξύ δύο πελατών τους κατά την άσκη-
ση δραστηριοτήτων διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. 

3. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστι-
κή επιχείρηση εκτιµούν ότι, παρά τα µέτρα της παραγρά-
φου 1, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος βλάβης των
συµφερόντων του πελάτη, τον ενηµερώνουν εγγράφως
ή µε άλλο σταθερό µέσο, µε σαφήνεια και εγκαίρως πριν
από τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης, για τη γενική
φύση ή την πηγή της σύγκρουσης συµφερόντων, και η ε-
νηµέρωση περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβά-
νοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, για να µπορέσει ο εν
λόγω πελάτης να λάβει απόφαση ενηµερωµένος για τις
δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων στο
πλαίσιο των οποίων προκύπτει η σύγκρουση συµφερό-
ντων. 

Άρθρο 38
Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων

(Άρθρο 30 παρ. 4 της Οδηγίας)

1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής και η ασφαλιστική
επιχείρηση τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται ένα ή πε-
ρισσότερα έγγραφα, που αποτυπώνουν όσα έχουν συµ-
φωνηθεί µεταξύ του πελάτη και του ασφαλιστικού διαµε-
σολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης για τα εκατέ-

ρωθεν δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τους
άλλους όρους µε τους οποίους ο ασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες
διανοµής στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις των µερών µπορούν να ορίζονται µε αναφορά σε
άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα.

2. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατηγο-
ρίας για την οποία διατηρεί εγγραφή στο ειδικό µητρώο,
αλλά και το εύρος και την πολυπλοκότητα των συµβάσε-
ων για τις οποίες διαµεσολαβεί, ο ασφαλιστικός διαµε-
σολαβητής διαθέτει κατάλληλη για τον όγκο και τη µορ-
φή των δραστηριοτήτων του λογιστική και µηχανογραφι-
κή οργάνωση. 

3. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής φυλάσσει, διαθέ-
τει και χρησιµοποιεί για το σκοπό για τον οποίο προορί-
ζονται όλα τα ενηµερωτικά προς τον πελάτη έντυπα που
του διαθέτουν, στο πλαίσιο της κείµενης ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε τις οποίες
συνεργάζεται. 

Άρθρο 39
Ενηµέρωση πελατών 

(Άρθρο 29 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 και της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενηµερώνουν τον πε-
λάτη, εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύµβασης επενδυτι-
κών προϊόντων βασιζόµενων σε ασφάλιση, για το συνο-
λικό κόστος διανοµής και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η
ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) το κατά πόσο ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η

ασφαλιστική επιχείρηση θα δίνει στον πελάτη περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των βασιζόµενων σε α-
σφάλιση επενδυτικών προϊόντων που συστήνονται στον
εν λόγω πελάτη, αξιολόγηση που αναφέρεται στην πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 40,
β) όσον αφορά την ενηµέρωση για τα βασιζόµενα σε

ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και τις προτεινόµενες
στρατηγικές, κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιή-
σεις σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τα
βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα ή µε την
πρόταση συγκεκριµένων επενδυτικών στρατηγικών,
γ) όσον αφορά την ενηµέρωση για όλα τα κόστη και

τις συναφείς επιβαρύνσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν,
πληροφορίες σχετικά µε τη διανοµή του βασιζόµενου σε
ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος, µεταξύ άλλων, σχετι-
κά µε το κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών, κατά
περίπτωση, το κόστος του βασιζόµενου σε ασφάλιση ε-
πενδυτικού προϊόντος που συνιστάται ή διαφηµίζεται
στον πελάτη, και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
µπορεί ο πελάτης να το πληρώσει, περιλαµβάνοντας και
όλες τις πληρωµές προς τρίτους.
Το κόστος και οι επιβαρύνσεις του προηγούµενου εδα-

φίου αθροίζονται, ώστε ο πελάτης να κατανοήσει το συ-
νολικό κόστος που επωµίζεται µέχρι την προβλεπόµενη
λήξη της σύµβασης και την αθροιστική επίπτωσή του
στην επένδυση. Αν το ζητήσει ο πελάτης, του χορηγείται
επιπλέον αναλυτική καταγραφή του κόστους και των
χρεώσεων. 

2. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται στον πελά-
τη σε κατανοητή µορφή, ώστε ο πελάτης να επιλέξει
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προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύµβασης,
έχοντας επαρκώς ενηµερωθεί όχι µόνον για τα δικαιώ-
µατα και τις καλύψεις, αλλά και για τις υποχρεώσεις, τα
βάρη και τους κινδύνους που πηγάζουν για εκείνον από
το βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν.

3. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται σε τακτική
βάση, ετήσια τουλάχιστον, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπο-
ρούν να εισπράττουν ή να πληρώνουν αµοιβή ή προµή-
θεια και να παρέχουν ή να δέχονται οποιοδήποτε µη
χρηµατικό όφελος στο πλαίσιο διανοµής επενδυτικού
προϊόντος βασιζόµενου σε ασφάλιση ή παρεπόµενης υ-
πηρεσίας, προς ή από οποιονδήποτε πλην του πελάτη ή
του αντιπροσώπου του, µόνον αν η πληρωµή ή το όφε-
λος:
α) δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παρεχό-

µενης υπηρεσίας διανοµής, 
β) δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση του ασφαλιστικού

διαµεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης µε το
καθήκον τους να ενεργούν µε έντιµο, αµερόληπτο και ε-
παγγελµατικό τρόπο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-
τηση των συµφερόντων του πελάτη. 

Άρθρο 40
Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας 

και συµβατότητας του προϊόντος 
(Άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο
30 παράγραφος 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνουν τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες για τη γνώση και την προηγούµενη εµπειρία
του πελάτη ως επενδυτή σε προϊόν βασιζόµενο σε α-
σφάλιση, τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή του, τη δυ-
νατότητά του να υποστεί ζηµίες, καθώς και για τους ε-
πενδυτικούς του στόχους, συµπεριλαµβανοµένου του ε-
πιπέδου ανοχής του σε κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση
να συστήσουν στον πελάτη το προϊόν που ταιριάζει µε
το επίπεδο ανοχής του πελάτη στον κίνδυνο, µε τη δυ-
νατότητά του να υποστεί ζηµίες και µε τα άλλα χαρακτη-
ριστικά του. 
Όταν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή µια ασφα-

λιστική επιχείρηση συστήνουν ένα πακέτο υπηρεσιών ή
προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 34, στο οποίο περιλαµ-
βάνεται επενδυτικό προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση,
διασφαλίζουν ότι το συνολικό πακέτο, και όχι µόνον το
βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν, είναι κα-
τάλληλο για τον πελάτη.

2. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνουν κατά
την παράγραφο 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχουν στον πελάτη, πριν τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, δήλωση αξιολόγη-
σης καταλληλότητας προϊόντος όπου αποτυπώνεται η
συµβουλή τους και εξηγείται πώς αυτή ανταποκρίνεται
στις επιλογές, στους στόχους και στα άλλα χαρακτηρι-
στικά του πελάτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος δί-
δεται µε έγγραφο ή άλλο σταθερό µέσο και σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του παρόντος.
Αν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν

τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχε-
τικά µε τις γνώσεις και την πείρα τους, ή αν παράσχουν
ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο ασφαλιστικός δια-
µεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση τους προειδο-
ποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον το σκο-
πούµενο προϊόν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδο-
ποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορ-
φή.

3. Στην περίπτωση πώλησης από απόσταση επενδυτι-
κού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, ο ασφαλιστι-
κός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση µπο-
ρούν να παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλό-
τητας προϊόντος µε έγγραφο ή άλλο σταθερό µέσο αµέ-
σως µετά τη σύναψη της σύµβασης, µε τον όρο ότι πλη-
ρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης συµφώνησε να παραλάβει τη δήλωση α-

ξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος µετά τη σύναψη
της σύµβασης, 
β) η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος

παρέχεται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, 
γ) ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική ε-

πιχείρηση προσέφεραν προηγουµένως στον πελάτη τη
δυνατότητα να καθυστερήσει τη σύναψη της σύµβασης
προκειµένου να παραλάβει πρώτα τη δήλωση αξιολόγη-
σης καταλληλότητας προϊόντος της εν λόγω σύµβασης,
αλλά εκείνος επέλεξε να την παραλάβει µετά.

4. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστι-
κή επιχείρηση έχουν ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα
πραγµατοποιούν περιοδική επαναξιολόγηση της καταλ-
ληλότητας του επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε
ασφάλιση, οφείλουν να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία
της παραγράφου 1 και να αποστέλλουν στον πελάτη επι-
καιροποιηµένη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας
προϊόντος.

5. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστι-
κή επιχείρηση δεν εξασφαλίσουν τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τις διατά-
ξεις των άρθρων 9, 10,14 και 17 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής της 21ης Σε-
πτεµβρίου 2017 (ΕΕ L 341), ο ασφαλιστικός διαµεσολα-
βητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να απέχουν
από την παροχή συµβουλής στον πελάτη για το επενδυ-
τικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση, και να τον ενη-
µερώσουν ότι, λόγω ελλιπούς εκ µέρους του πληροφό-
ρησης, δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν κατά πόσον το
συγκεκριµένο επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε α-
σφάλιση είναι κατάλληλο για αυτόν, ώστε να του παρέ-
χουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλόλητας προϊό-
ντος.
Αν ο πελάτης, παρόλο που έλαβε την προηγούµενη ε-

νηµέρωση, επιθυµεί να συνάψει τη συγκεκριµένη ασφα-
λιστική σύµβαση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η α-
σφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να αξιολογήσουν, βά-
σει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, αν το συγκεκριµένο προϊόν είναι συµβατό
µε τον πελάτη, και αν δεν είναι συµβατό, οφείλουν να
τον προειδοποιήσουν γι’ αυτό. Στην περίπτωση διασταυ-
ρούµενης πώλησης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν επιπλέον να εξετά-
σουν κατά πόσον το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγµέ-
νο για τον συγκεκριµένο πελάτη.
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6. Η ενηµέρωση του παρόντος άρθρου γίνεται σύµφω-
να µε το άρθρο 33.

7. Η εποπτική αρχή µπορεί µε απόφασή της να παρέχει
διευκρινίσεις και να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τη
διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της κα-
ταλληλότητας και της συµβατότητας του προϊόντος, να
προβλέπει τον τύπο της παρεχόµενης δήλωσης αξιολό-
γησης καταλληλότητας προϊόντος και της προειδοποίη-
σης λόγω µη συµβατότητας προϊόντος, και ιδίως να εξει-
δικεύει την έκταση, τη µορφή και το περιεχόµενό τους,
και να καθορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για την παρά-
βαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 41
Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθµίσεις

(Άρθρο 31 της Οδηγίας)

1. H εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει διοικητικές κυ-
ρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, ε-
νεργώντας είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε άλλες
αρχές, ή και κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία και α-
νταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες δικαστικές αρ-
χές. Σε περίπτωση υποθέσεων µε διασυνοριακό χαρα-
κτήρα, η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις άλλες αρ-
µόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των δικαστικών αρχών, αναφορικά µε τις κυρώ-
σεις και τα µέτρα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το πα-
ρόν Μέρος και λαµβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις επε-
ξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφω-
να µε τη σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.

2. Αν ο παραβαίνων ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που α-
σκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφα-
λιστικών προϊόντων είναι νοµικό πρόσωπο, οι κυρώσεις
και τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος επι-
βάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στο
ή στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότη-
τα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων κατά την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 19. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις
και τα µέτρα µπορεί να επιβληθούν και σε κάθε άλλο φυ-
σικό ή νοµικό πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώ-
σει ότι φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση. 

3. Αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστι-
κή επιχείρηση, οι κυρώσεις και τα µέτρα που προβλέπο-
νται στο παρόν Μέρος επιβάλλονται στο νοµικό πρόσω-
πο και, επιπλέον αυτού, στα πρόσωπα της παραγράφου
3 του άρθρου 24 του παρόντος Μέρους και της παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4364/2016, µέλη της διοίκησης του
νοµικού προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι
φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση.

Άρθρο 42
Δηµοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών µέτρων

(Άρθρο 32 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή αναρτά στον ιστότοπό της, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις διοικητικές κυρώσεις
και τα µέτρα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του παρό-
ντος, περιλαµβάνοντας πληροφορίες για το είδος και τη

φύση της παράβασης, καθώς και την ταυτότητα των προ-
σώπων εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κυρώσεις ή
τα µέτρα. Αν η δηµοσίευση των στοιχείων των νοµικών
προσώπων ή των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών
προσώπων είναι δυσανάλογη της παράβασης, αξιολογώ-
ντας την εν λόγω δηµοσίευση για κάθε περίπτωση ξεχω-
ριστά, ή αν η εν λόγω δηµοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα της χρηµατοοικονοµικής αγοράς ή την έ-
κβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εποπτική αρ-
χή µπορεί να αναβάλει τη δηµοσίευση, να µη δηµοσιεύ-
σει τις κυρώσεις ή να τις δηµοσιεύσει χωρίς αναφορά
στην ταυτότητα των προσώπων.

2. Σε περίπτωση προσβολής των κυρώσεων ή των µέ-
τρων που επιβάλλονται από την εποπτική αρχή, η δηµο-
σίευση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει τις πληροφο-
ρίες γι΄ αυτήν και την έκβασή της, έως και την ακύρωση
της κύρωσης ή του µέτρου µε δικαστική απόφαση. 

3. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(Ε.Α.Α.Ε.Σ.) για τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα
που επιβάλλονται χωρίς να δηµοσιευτούν, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 2, αναφέροντας πληροφορίες για
την άσκηση σχετικών προσφυγών και την έκβασή τους. 

Άρθρο 43
Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά µέτρα 

(Άρθρο 33 της Οδηγίας)

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται: 
α) σε πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διανοµής

χωρίς να είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του άρθρου 19
ή δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διανοµή κατά
παράβαση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1, 2,
4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και στο άρθρο 19, 
β) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις

ή στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολα-
βητές ή στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που α-
σκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή α-
σφαλιστικών προϊόντων, οι οποίοι χρησιµοποιούν στις υ-
πηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων πρόσωπα που εµπίπτουν στην περίπτωση α΄,
γ) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσο-

λαβητές ή στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που α-
σκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή α-
σφαλιστικών προϊόντων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο
Ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 προσκοµίζοντας ανακριβή
ή ψευδή στοιχεία ή δικαιολογητικά από εκείνα που προ-
βλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, 
δ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν

ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των άρθρων 20 έως
και 24, 
ε) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους ασφαλιστι-

κούς διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας των άρθρων
27 έως και 40 σε σχέση µε τη διανοµή επενδυτικών προϊ-
όντων βασιζόµενων σε ασφάλιση, 
στ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν

συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις επιχειρηµατικής
δεοντολογίας των άρθρων 27 έως 35 σε σχέση µε ασφα-
λιστικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων που αναφέρο-
νται στην περίπτωση ε΄. 

2. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων που αναφέρο-
νται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, η εποπτική
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αρχή µπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον µια από τις εξής
κυρώσεις και µέτρα: 
α) να δηµοσιοποιήσει την παράβαση στον ιστότοπό

της, αναφέροντας το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο και κάθε άλλο πρόσωπο που φέρει την ευθύνη ή προ-
έβη στην παράβαση, καθώς και τη φύση της παράβασης,
β) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

να παύσει την παράβαση και να αποφύγει να την επανα-
λάβει στο µέλλον, 
γ) όταν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός διαµεσολα-

βητής, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του α-
πό το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του
άρθρου 19. Η απόφαση της Εποπτικής αρχής κοινοποιεί-
ται αµέσως στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και στο
αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται στην υλο-
ποίηση της απόφασης το αργότερο µέσα σε δύο (2) ερ-
γάσιµες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επε-
βλήθη η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να
ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο,
δ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο,

η εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει ορι-
στικά την άσκηση καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του
φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη δραστη-
ριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 και την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 24,
ε) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική

αρχή µπορεί να του επιβάλει τα εξής διοικητικά πρόστι-
µα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι πέντε εκατοµ-

µύρια (5.000.000) ευρώ ή µέχρι και πέντε τοις εκατό
(5%) του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύµφωνα
µε τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς που έ-
χουν εγκριθεί από το όργανο διοίκησης. Αν το νοµικό
πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική της
µητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενο-
ποιηµένους λογαριασµούς σύµφωνα µε το ν. 4308/2014
(Α΄ 251), ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργα-
σιών ισούται µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών
σύµφωνα µε τους τελευταίους διαθέσιµους ενοποιηµέ-
νους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το όργανο
διοίκησης της τελικής µητρικής επιχείρησης, 
ββ) πρόστιµο που ισούται έως και µε το διπλάσιο του

ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον είναι δυ-
νατός ο προσδιορισµός τους.
στ) Αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτι-

κή αρχή µπορεί να του επιβάλλει τα εξής διοικητικά πρό-
στιµα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι επτακόσιες χι-

λιάδες (700.000) ευρώ, 
ββ) πρόστιµο έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών

που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λό-
γω της παράβασης, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορι-
σµός τους.

3. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων των περιπτώσε-
ων α΄ έως δ΄ και στ΄της παραγράφου 1, καθώς και σε
κάθε περίπτωση παράβασης όσων προβλέπονται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 5, στο άρθρο 19 και στο άρθρο
26, η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει µία ή περισσότε-
ρες από τις εξής κυρώσεις και µέτρα:

α) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
να παύσει την παράβαση και να αποφύγει να την επανα-
λάβει στο µέλλον, 
β) αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός ή αντασφαλι-

στικός διαµεσολαβητής ή διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσο-
λάβηση, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του
από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του
άρθρου 19. Η απόφαση της Εποπτικής αρχής κοινοποιεί-
ται αµέσως στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµε-
σολαβητή ή στο διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύ-
ουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
καθώς και στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρε-
ούται στην υλοποίηση της απόφασης χωρίς υπαίτια κα-
θυστέρηση και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) εργάσι-
µες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επεβλήθη
η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να ζητή-
σει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο, 
γ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο,

η Εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει ορι-
στικά την άσκηση καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του
φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη δραστη-
ριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 και την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 24,
δ) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική

αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµα-
τικού ποσού µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ
και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι έ-
να εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική

αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµα-
τικού ποσού µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε
περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακό-
σιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

4. Στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης που πα-
ραβαίνει τις οργανωτικές υποχρεώσεις της από το πα-
ρόν Μέρος και ιδίως από τα άρθρα 5 παράγραφοι 7, 20,
24, 26, 28 παράγραφοι 3 και 4, 30 παράγραφοι 3 έως 5,
35 και 38, η εποπτική αρχή µπορεί να λάβει, επιπλέον
των αναφεροµένων στις παραγράφους 2 και 3, οποιοδή-
ποτε µέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4364/2016.

5. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέ-
χρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που αρνείται τη συνεργασία ή παρακω-
λύει έρευνα ή έλεγχο που αυτή διενεργεί σύµφωνα µε
το παρόν Μέρος και τις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις. 

6. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέ-
χρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε περίπτωση
κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προ-
βαίνει σε κάθε άλλη παράβαση του παρόντος, πέραν των
περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως
4 ή και σε κάθε άλλη παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας
για την ασφαλιστική διανοµή. 

7. Τα πρόστιµα που επιβάλλει η εποπτική αρχή αποτε-
λούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
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Άρθρο 44
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων 

και λοιπών µέτρων
(Άρθρο 34 της Οδηγίας)

Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυρώ-
σεων ή άλλων µέτρων και την επιµέτρηση των διοικητι-
κών προστίµων, η εποπτική αρχή αξιολογεί τις σχετικές
συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται, κατά περίπτω-
ση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώ-

που που προέβη στην παράβαση,
γ) ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα του

πελάτη,
δ) η ζηµία που προκλήθηκε από την παράβαση στον

πελάτη ή σε τρίτους, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορι-
σµός του ύψους της,
ε) το ύψος του κέρδους που αποκτήθηκε ή της ζηµίας

που αποφεύχθηκε από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ε-
φόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους,
στ) τα µέτρα που έλαβε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

για την αποτροπή και µη επανάληψη της παράβασης στο
µέλλον, καθώς και η ανόρθωση της ζηµίας που προκλή-
θηκε στον πελάτη ή σε τρίτους,
ζ) η οικονοµική κατάσταση του φυσικού ή νοµικού προ-

σώπου, όπως προκύπτει είτε από το ετήσιο εισόδηµα του
φυσικού προσώπου, είτε από το συνολικό κύκλο εργα-
σιών του νοµικού προσώπου, 
η) ο βαθµός συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προ-

σώπου µε την εποπτική αρχή,
θ) η κατ’ επανάληψη τέλεση παραβάσεων.

Άρθρο 45
Αναφορά παραβάσεων 
(άρθρο 35 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή διαθέτει µηχανισµό για τη διευκό-
λυνση και την ενθάρρυνση αναφοράς σε αυτήν πιθανών
ή πραγµατικών παραβάσεων των διατάξεων του παρό-
ντος. 

2. Ο µηχανισµός της παραγράφου 1 περιλαµβάνει,
τουλάχιστον, διαδικασίες για την: 
α) παραλαβή των αναφορών της παραγράφου 1 και τη

διερεύνησή τους,
β) κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποί-

νων, διακρίσεων ή άλλων µορφών άνισης µεταχείρισης
για τους υπαλλήλους των διανοµέων ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων, και, όπου είναι δυνατόν,
για άλλα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις που δια-
πράττονται εντός των οντοτήτων αυτών,
γ) προστασία της ταυτότητας τόσο του προσώπου που

καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προ-
σώπου που φέρεται ότι διέπραξε την παράβαση, σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η αποκάλυψη της
ταυτότητας απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία στο
πλαίσιο περαιτέρω έρευνας, ή µεταγενέστερης διοικητι-
κής ή δικαστικής διαδικασίας. 

Άρθρο 46
Διαβίβαση πληροφοριών στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. 

για τις κυρώσεις και τα λοιπά µέτρα
(Άρθρο 36 της Οδηγίας)

Η εποπτική αρχή: 
α) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώ-

σεις και τα µέτρα που επιβάλλει και τα οποία δεν δηµοσι-
εύτηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 42,
β) παρέχει, ετησίως, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. συγκεντρωτικές

πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα µέτρα
που επιβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 41,
γ) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώ-

σεις ή άλλα µέτρα που δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε το πα-
ρόν Μέρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Καταργούνται:
α) ο ν. 1569/1985 (Α΄183),
β) τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 1, η

παράγραφος 6 και η παρ. 8 του άρθρου 23 του
ν. 4364/2016, 
γ) το π.δ. 190/2006 (Α΄196),
δ) η Κ3-8010/8.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης (Β΄1600), 
ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και το

άρθρο 7 της Κ4-155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού
Εµπορίου (114/16.1.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ),
στ) η 86/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄1109).
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 256

του ν. 4364/2016 διαγράφεται η φράση «και ασφαλιστι-
κής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης». 

3. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της Κ4-
155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου
(114/16.1.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ) διαγράφονται οι λέξεις «υπο-
χρεούνται να» και το άρθρο 1 της απόφασης αυτής αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην
Ελλάδα και ασκούν τον κλάδο 10 ασφαλίσεων κατά ζη-
µιών υποβάλλουν στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλι-
στικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.) τα στοιχεία που καθορίζο-
νται σύµφωνα µε το άρθρο 3, µε σκοπό την καλύτερη ορ-
γάνωση και λειτουργία του κλάδου αυτοκινήτων, τη στα-
τιστική παρακολούθησή του, τη διασφάλιση της φερεγ-
γυότητας και της ακεραιότητάς του, καθώς και την προ-
στασία και την ενίσχυση της ασφαλιστικής πίστης µέσω
και της πρόληψης και της αποτροπής φαινοµένων ασφα-
λιστικής εξαπάτησης.
Η Υ.Σ.Α.Ε. αποστέλλει, αµελλητί, οποιοδήποτε στοι-

χείο της ζητηθεί από την εποπτική αρχή».
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4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ.
237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλε-
ση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας α-
σφαλιστικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Επι-
κουρικό Κεφάλαιο έχει ίδια αξίωση κατά του αντασφαλι-
στή για τις υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική επι-
χείρηση που προκύπτουν από την αντασφαλιστική σύµ-
βαση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήµατα». 

5. Στο άρθρο 19 του ν. 4364/2016 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 8, ως εξής: 

«8. Η εποπτική αρχή διαθέτει διαδικασία για την υπο-
βολή, την παραλαβή και τη διαχείριση έγγραφων καταγ-
γελιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
256. Η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να ερευνά τη βασι-
µότητα των εν λόγω καταγγελιών και, αφού ασκηθεί από
τους ελεγχοµένους το δικαίωµα προηγούµενης ακρόα-
σης, µπορεί, στο βαθµό που διαπιστωθούν παραβάσεις,
να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν
Μέρος αντιστοίχως ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση,
η εποπτική αρχή αποστέλλει απάντηση στον καταγγέλ-
λοντα επί του περιεχοµένου της καταγγελίας του».

Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που, κατά την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος λαµβάνοντας υπό-
ψη τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, είναι εγγε-
γραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια σε περισσότερες
από µία κατηγορίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, για
τις οποίες υπάρχει το ασυµβίβαστο των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) η-
µερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να δηλώσουν
προς το αρµόδιο επιµελητήριο την κατηγορία ασφαλιστι-
κής διαµεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυµούν να
παραµείνουν εγγεγραµµένοι. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αρµόδια ε-
πιµελητήρια έχουν καθήκον εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παρα-
γράφου, λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 4:
α) να διαγράψουν από το ειδικό µητρώο τους ασφαλι-

στικούς διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώθηκαν µε
την υποχρέωση της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγο-
ρίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στις οποίες είναι εγ-
γεγραµµένοι, 
β) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, χωρίς άλλη δια-

τύπωση, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις
κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδε-
µένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συµ-
βούλου και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού συµβούλου
του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, καθώς και τα πι-
στωτικά ιδρύµατα, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας µηχανο-
γραφικά τη µετονοµασία και ένταξη ανά περίπτωση ό-
λων των προηγουµένων στην κατηγορία των «ασφαλι-
στικών πρακτόρων»,
γ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, στην κατηγορία

των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περί-

πτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγο-
ρίες των συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων και των
συνδεδεµένων συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων
του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας
µηχανογραφικά τη µετονοµασία των τελευταίων σε συ-
ντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
δ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά την κατηγορία

των µεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περί-
πτωσης  β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 µε την κα-
τηγορία των µεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και
του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη
µετονοµασία των τελευταίων σε µεσίτες ασφαλίσεων
και αντασφαλίσεων.

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2, όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλι-
στικού συµβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ.
190/2006 µετά την 1.1.2017 και παραµένουν εγγεγραµ-
µένοι στην κατηγορία αυτή µέχρι τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετονοµάζο-
νται και η µετονοµασία αυτή αποτυπώνεται µηχανογρα-
φικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρµόδια επιµελητή-
ρια µε τη µεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστι-
κού πράκτορα, µόνον αφού συµπληρώσουν δύο (2) έτη
από την εγγραφή τους στα µητρώα των επιµελητηρίων ή
και το ειδικό µητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού
συµβούλου διατηρείται στο ειδικό µητρώο και στο Ενιαίο
Σηµείο Πληροφότησης (Ε.ΣΗ.Π.) µόνον για τα πρόσωπα
του προηγούµενου εδαφίου και µόνον µέχρι το τέλος
της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέ-
πεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του α-
σφαλιστικού συµβούλου µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, της περιπτω-
σης α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3, οι εγ-
γεγραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος Μέρους:
α) στις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του

συνδεδεµένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστι-
κού συµβούλου και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
συµβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξο-
µοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος Μέρους µε τους ασφαλιστικούς πράκτορες της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, συγ-
χωνεύονται αυτοδικαίως σε µία κατηγορία και ονοµάζο-
νται στο εξής «ασφαλιστικοί πράκτορες» της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, 
β) στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συµ-

βούλων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξοµοι-
ώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος Μέρους µε τους συντονιστές ασφαλιστικών πρα-
κτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 19 και ονοµάζονται στο εξής «συντονιστές ασφαλι-
στικών πρακτόρων» της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 19, 
γ) στην κατηγορία «µεσίτες ασφαλίσεων» του

ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξοµοιώνονται αυτο-
δικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους µε
τους µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ονοµά-
ζονται στο εξής «µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσε-
ων». 
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5. Οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης και περαίωσης
σεµιναρίου επανεκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος δυνάµει του
ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξακολουθούν να ι-
σχύουν. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 23 ισχύει από την 1.1.2020.

6. Τυχόν αξιώσεις υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων για προµήθειες δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 2
του π.δ. 190/2006, που γεννήθηκαν µέχρι την δηµοσίευ-
ση του παρόντος, δεν θίγονται.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται
σε ισχύ, µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέες που θα
εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20, οι κάτωθι
κανονιστικές πράξεις, εκτός αν έρχονται σε αντίθεση µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους:
α) η 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄1257),
β) η 45/21.11.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄3350),
γ) η 46/4.12.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄3510). 
8. Διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που προέβησαν

σε πωλήσεις από τις 30.9.2018 και έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος Μέρους, οφείλουν να προβούν, µέ-
χρι τις 31.3.2019, σε πρόσθετη ενηµέρωση των πελατών
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Ε΄ και
ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 49
Παράρτηµα

Προσαρτάται στο παρόν Μέρος και αποτελεί αναπό-
σπαστο τµήµα αυτού το Παράρτηµα XIIΙ.

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 48. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 12 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), προστίθε-
ται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Σε περίπτωση προσυµφώνου µεταβίβασης ποσο-
στών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής
σύµβασης µε την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πο-
λυκατοικίας µε αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδού-
χος από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενη-
µερότητας κατά την µεταβίβαση ποσοστών επί του οικο-
πέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιο-
πραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση
αυτή το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από

τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγρά-
φου αυτής.»

Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 40 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασµό του Δη-
µοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων µπορούν να ανα-
τεθούν µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκα-

ταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρί-
σκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται

στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/
2018 (Α΄84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιο-

δοτούνται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία να παρέ-
χουν υπηρεσίες πληρωµών, 
δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4

του άρθρου 4 του ν.4537/2018, 
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την

ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδι-

κασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων πο-
σών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.»

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης 

Δηµοσίων Εσόδων 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (Α΄ 90)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων που ανήκει
στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και διε-
νεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, δύ-
ναται να ανατεθεί, µε απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκα-

ταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρί-
σκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος όπως ορίζονται

στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4537/2018 (Α΄84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιο-

δοτούνται, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία να πα-
ρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,
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δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018. 
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την

ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδι-

κασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων πο-
σών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.»

Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 54 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013, µετά τη φράση «φορολογικού ηλεκτρονι-
κού µηχανισµού», προστίθεται η φράση «ή από εγκεκρι-
µένο και µη δηλωµένο φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανι-
σµό».

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 54Α

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που πα-
ραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πα-
ρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα
τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή δικαιώµα-
τος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε συµβολαιογραφικό
έγγραφο ή άλλη πράξη που προβλέπεται στο παρόν άρ-
θρο, το οποίο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο α-
πό τριακόσια (300) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000)
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζε-
ται.»

Άρθρο 56
Τροποποίηση του Παραρτήµατος 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013, όπως
ισχύει, προστίθεται η φράση «Το προβλεπόµενο στις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόµενων από τις ιδιω-
τικές Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης νοσηλίων.»

Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4170/2013

1. Μετά το άρθρο 62Α του ν. 4170/2013 (Α΄163) προ-
στίθεται νέο άρθρο 62Β, του οποίου ο τίτλος και οι δια-
τάξεις έχουν ως εξής:

«Άρθρο 62Β
Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων 

και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών 

1. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορο-
λογικών ελέγχων να απευθύνει αυτοµατοποιηµένα µαζι-

κά αιτήµατα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα
πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 62. Ως µαζικά, νοούνται τα αιτήµατα για στοιχεία
και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός ελεγ-
χόµενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως ά-
νω αναφερόµενα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία και οι
πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοµατοποιηµένα στην
Α.Α.Δ.Ε..

2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται
µαζικά συνιστούν το «Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊ-
όντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλα-
γών», το οποίο τηρείται σε ασφαλή υποδοµή (βάση δε-
δοµένων) που δηµιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. έως το χρό-
νο παραγραφής του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοί-
κησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων.

3. Τη συνολική διαχείριση των στοιχείων και πληροφο-
ριών του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Α-
ναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών έχουν απο-
κλειστικά οι αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα
µε το άρθρο 17 του ν. 4174/2013, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 63 του παρόντος. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες
του Αρχείου διαβιβάζονται, κατόπιν εξατοµικευµένου αι-
τήµατος των ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και ε-
πεξεργασίας, µέσω µηχανογραφικής εφαρµογής (Ειδικό
Λογισµικό) της Αρχής, σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υ-
παλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών της.

4. Η ασφαλής ανταλλαγή, φύλαξη και διατήρηση των
δεδοµένων, διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ.
και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά περίπτωση,
και σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 ε-
φαρµόζονται και για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του
Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών
Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών.

6. Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται οι µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων
στοιχείων, ο αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβί-
βασης των αιτηµάτων και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης,
καθαρισµού, επεξεργασίας, αξιοποίησης και χορήγησης
των δεδοµένων. Επίσης, καθορίζονται οι αρµόδιες Υπη-
ρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη συνολική διαχείριση του Αρ-
χείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών
Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών, για τη διαβίβαση των
µαζικών αιτηµάτων παροχής πληροφοριών προς τα υπό-
χρεα πρόσωπα και την παραλαβή των απαντήσεών τους,
για την ανάπτυξη ή επικαιροποίηση του Ειδικού Λογισµι-
κού και τη διάθεση και διαχείριση των στοιχείων µέσω
αυτού στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Με όµοι-
ες αποφάσεις καθορίζονται και οι αρµόδιες Υπηρεσίες
για τη δηµιουργία ή αναθεώρηση των επιχειρησιακών
προδιαγραφών ανάπτυξης του Ειδικού Λογισµικού, κα-
θώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος. 

7. Οι µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων
στοιχείων, ο αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβί-
βασης των αιτηµάτων και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης,
καθαρισµού, επεξεργασίας και χορήγησης των δεδοµέ-
νων του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιούνται.»
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2. Τα ληφθέντα κατ΄ εφαρµογή της µε αριθµ. πρωτ.
4105/10.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
(ΑΔΑ: 79ΟΡΗ-ΩΨΧ) στοιχεία και πληροφορίες, αποτε-
λούν, µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 62Β, το οποίο
προστίθεται µε την παρ. 1 στο ν. 4170/2013, στοιχεία και
πληροφορίες του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊό-
ντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών.

Άρθρο 58
Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

1. Στην παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρ-
τήµατος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α΄248), όπως το Παράρτηµα αυτό ισχύει, η
φράση «µπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ
6602)» αντικαθίσταται µε την φράση «µπαστούνια ηλε-
κτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602)».

2. Μετά την παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Πα-
ραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα
αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος 30Α ως εξής: 

«30Α. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχα-
νές µε χαρακτήρες Βraille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προ-
ορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ό-
ρασης. Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρού-
σας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

3. Στην παράγραφο 31 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρ-
τήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα αυτό
ισχύει, η φράση «Βraille note taker, γραφοµηχανές (Δ.Κ.
EX 8472)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Βraille note taker
(Δ.Κ. EX 8472)».

Άρθρο 59
Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος

1. Η περίπωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήµατος ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια
φορολογητέα εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής,».

2. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των
συζύγων, το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων, µε την επι-
φύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης πα-
ραγράφου, προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που
έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογεί-
ται στο όνοµά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολι-
κού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προ-
στίθεται στο εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο
όνοµά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει
τη γονική µέριµνα, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου
προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα αυτού. Η ρύθµι-
ση αυτή ισχύει και για τα µέρη του συµφώνου συµβίω-
σης.»

3. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4172/2013 προστίθεται, µετά το τρίτο εδάφιο, τέταρτο
εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το πο-
σό της δαπάνης του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί

να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για
κάθε σύζυγο.»

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4172/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την
κάλυψη ή τον περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαµβάνονται υπό-
ψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά της
παραγράφου αυτής, όπως αυτά δηλώνονται από τον κά-
θε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειµενικές δαπάνες και υπη-
ρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν
τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατοµικά, ενώ για τα α-
νήλικα εξαρτώµενα µέλη τους εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποβάλ-
λουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους. Υπόχρεος
για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και
για τα εισοδήµατα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη
και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήµατα εκά-
στου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της κα-
ταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφό-

σον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, µε α-
νέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος µέχρι
την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.
Η επιλογή αυτή είναι δεσµευτική ως προς το φορολογι-
κό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. 
γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρµόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 11 για τα εξαρτώµενα µέλη του
φορολογούµενου.
δ) Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρό-

σωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Στην πε-
ρίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση
µε τους έγγαµους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπό-
χρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το µέ-
ρος του συµφώνου συµβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως
υπόχρεος και για τα εισοδήµατα του άλλου µέρους. 
ε) Στις κοινές δηλώσεις της παραγράφου αυτής οι τυ-

χόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου ή µέρους
συµφώνου συµβίωσης, δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδή-
µατα του άλλου συζύγου ή του άλλου µέρους συµφώνου
συµβίωσης.
στ) Οι σύζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης, υπο-

βάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα
εισοδήµατά του, εφόσον:

αα) Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση ή έχει λυθεί το
σύµφωνο συµβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δή-
λωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγ-
γαµης συµβίωσης ή τη λύση του συµφώνου συµβίωσης
φέρει ο φορολογούµενος.

ββ) Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο
µέρη συµφώνου συµβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευ-
σης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση.
Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων εφαρµόζο-

νται οι διατάξεις του άρθρου 11.»
6. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 67 του

ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
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Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι όροι, η δια-
δικασία, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµο-
γή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου.»

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018
και επόµενων. 

Άρθρο 60
Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, 

Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών 
από Τυχερά Παίγνια 

1. Η ενότητα Α΄ του άρθρου 85 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Υπόχρεοι σε δήλωση
Σε σύσταση δωρεών και γονικών παροχών υπόχρεοι

για την υποβολή της δήλωσης είναι οι συµβαλλόµενοι.
Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση οι δικαιού-
χοι της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
25.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παρούσας διάταξης και εξαιρέσεις από
αυτήν.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
88 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυ-
χερά Παίγνια η φράση «, που συντάσσεται σε έντυπο
που παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία,» διαγράφεται.

3. Οι παράγραφοι1 και 2 του άρθρου 89 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς
και γονικής παροχής καθορίζεται µε απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλο-
γα οι διατάξεις του άρθρου 68.

2. Απαγορεύεται στο συµβολαιογράφο να συντάξει
συµβόλαιο δωρεάς ή γονικής παροχής, αν από την ηµέ-
ρα υποβολής της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διάστη-
µα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Σε περιοχές όπου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας Β΄ του άρθρου
10, εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορι-
σµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, συντάσσε-
ται συµβόλαιο και µετά την προθεσµία του προηγουµέ-
νου εδαφίου, εφόσον µέχρι τη σύνταξη του συµβολαίου,
δεν έχει τροποποιηθεί το αντικειµενικό σύστηµα στη συ-
γκεκριµένη περιοχή.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων

Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξε-
ων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παρο-

χών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την επιβολή των φό-
ρων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος, σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική
υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου
2003, έχει παραγραφεί. Στις υποθέσεις αυτές δεν απαι-
τείται το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τα άρθρα
105 έως και 112. Αντί γι’ αυτό, µπορεί να προσκοµίζεται: 
α) για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θα-

νάτου από την οποία να προκύπτει ότι, ο θάνατος του
κληρονοµουµένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε µέχρι
και την 31.12.2003, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υ-
πόχρεου ότι, δεν συντρέχει περίπτωση µετάθεσης του
χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, 
β) για τις δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες,

αντίγραφο του οικείου συµβολαίου που συντάχθηκε µέ-
χρι και την 31η Δεκεµβρίου 2003 ή βεβαίωση του συµβο-
λαιογράφου, που συνέταξε το συµβόλαιο ότι, τούτο συ-
ντάχθηκε µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2003 και δεν συ-
ντρέχει περίπτωση µετάθεσης του χρόνου γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης.»

Άρθρο 62
Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78 

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Εθνι-
κού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«η) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο.
3824 99 86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσµατα κα-
τά της σκουριάς, που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοι-
χεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για
βερνίκια και παρόµοια προϊόντα), 3824 99 93, 3824 99 96
(εκτός από παρασκευάσµατα κατά της σκουριάς, που πε-
ριέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και α-
ραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια
προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσι-
µα κινητήρων.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 72 του
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Ενεργειακά προϊόντα που υπάγονται στους κωδι-
κούς της Σ.Ο. 2710 12 έως 2710 19 68, 2710 20 έως 2710
20 39 και 2710 20 90 (µόνο για προϊόντα των οποίων λι-
γότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90%) κατ' όγκο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των απωλειών, αποστάζει σε θερ-
µοκρασία 210° C και τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις
εκατό (65 %) κατ' όγκο ,συµπεριλαµβανοµένων των α-
πωλειών, αποστάζει σε θερµοκρασία 250° C, σύµφωνα
µε τη µέθοδο ISO 3405 (ισοδύναµη προς τη µέθοδο
ASTM D 86). Εντούτοις, για τα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 12 21, 2710 12 25, 2710
19 29 και 2710 20 90 (µόνο για προϊόντα των οποίων λι-
γότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90 %) κατ' όγκο (συ-
µπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε θερ-
µοκρασία 210° C και τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις
εκατό (65 %) κατ' όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των α-
πωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία 250° C, σύµφωνα
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µε τη µέθοδο ISO 3405 (ισοδύναµη προς τη µέθοδο
ASTM D 86)), οι διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο και την
κυκλοφορία ισχύουν για τη χύµα εµπορική κυκλοφορία.»

3. Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 72 του
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο.
3824 99 86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσµατα κα-
τά της σκουριάς, που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοι-
χεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για
βερνίκια και παρόµοια προϊόντα), 3824 99 93, 3824 99 96
(εκτός από παρασκευάσµατα κατά της σκουριάς, που πε-
ριέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και α-
ραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια
προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσι-

µα κινητήρων.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«4. Οι τίτλοι και κωδικοί αριθµοί της Σ.Ο. που περιλαµ-

βάνονται στο άρθρο αυτό, αναφέρονται στο κείµενο της
Σ.Ο. του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1925 της
Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2017 (ΕL L282/1 της
31.10.2017), που τροποποιεί το Παράρτηµα Ι του Κανονι-
σµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
1987 για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (EE L 256/1 της 7.9.1987).»

5. Οι περιπτώσεις α΄ έως θ΄ του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
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6. Οι περιπτώσεις κδ΄έως κστ΄του πίνακα της παρ. 1
του άρθου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

34



7. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 

«δ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υ-
πάγεται στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46
και 2710 20 11, 2710 20 15 και προορίζεται να χρησιµο-
ποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτροµονωτικό υλικό ηλε-
κτρικών µετασχηµατιστών.
ε) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κω-

δικών της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46 και 2710 20 11,
2710 20 15, καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζί-
νη), το ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) και τα άλλα ε-
λαφρά λάδια των περιπτώσεων ιβ΄, κδ΄ και κε΄, αντι-
στοίχως, της παραγράφου 1 του άρθρου 73, που παρα-
λαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζο-
νται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή των προϊόντων τους.»

8. Η περίπτωση α΄ του πίνακα της παρ. 2 του άρθρου
78 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

9. Η περίπτωση γ΄ του πίνακα της παρ. 2 του άρθρου
78 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

35

»



10. Η παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 2460/2001 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των
κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 43 και 2710 20 11 της περί-
πτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, που χρη-
σιµοποιείται από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχει-
ρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα µηχανήµα-
τα και µηχανολογικό εξοπλισµό και στα οχήµατα, που
σύµφωνα µε τον προορισµό τους χρησιµοποιούνται ε-
κτός δηµοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας
χρήσης στις δηµόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις και τα δηµόσια και ιδιωτικά νοση-
λευτικά και προνοιακά ιδρύµατα, επιστρέφεται ποσό του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ανέρχεται στα εκατόν
εικοσιπέντε (125) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 121 

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

«4Α. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που
προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί δια-
µορφώνονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για επιβα-
τικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 87.03 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, που έχουν κοµιστεί ή θα
κοµιστούν στη χώρα µας µέχρι και 31.12.2018 και για τα
οποία θα έχουν κατατεθεί µέχρι την παραπάνω ηµεροµη-
νία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειµένου για µε-
τοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές του αµέσως προηγούµενου από το ι-
σχύον, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου
εκποµπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα
τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4 , µε την προϋπόθεση ότι µέχρι και
30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι
οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που προ-

βλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαµορφώ-
νονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου
για επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης
87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας που έχουν κο-
µιστεί ή θα κοµιστούν στη χώρα µας µέχρι και
31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, µέχρι
την παραπάνω ηµεροµηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δη-
λώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
εισόδου, προκειµένου για µετοικούντα πρόσωπα, εφό-
σον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ι-
σχύοντος και του αµέσως προηγούµενου, ως προς την
ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων
(Euro) και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, δεν αυξά-
νονται κατά διακόσια της εκατό (200%), όπως προβλέπε-
ται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, αλλά κατά
πενήντα τοις εκατό (50%), µε την προϋπόθεση ότι, µέχρι
και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυ-
τά, οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµό-
ζονται για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµη-
σης βεβαιώθηκε από 1.9.2018 µέχρι την έναρξη ισχύος
τους.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την ε-
ποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 64
Τροποποίηση των άρθρων 129 και 137
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α΄265)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα κοινοτικά οχήµατα που αναφέρονται στα άρθρα
121, 121α, 122, 123 και 124 του παρόντος Κώδικα, κα-
θώς και οι βάσεις των δασµολογικών κλάσεων 87.02 και
87.06 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, τα οποία ει-
σέρχονται στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αµέ-
σως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«2. Όταν τα παραπάνω οχήµατα, µεταφέρονται έµ-

φορτα ή αυτοδύναµα στο εσωτερικό της χώρας, δηλώ-
νονται αµέσως από το πρόσωπο που πραγµατοποίησε
την είσοδο αυτή ή τον ιδιοκτήτη των οχηµάτων ή τον πα-
ραλήπτη ή τον νόµιµο αντιπρόσωπό τους.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«3. Κατά τη δήλωση των οχηµάτων της παραγράφου 1

καθορίζεται η αναγκαία προθεσµία για τη µεταφορά των
οχηµάτων στον δηλωθέντα πρώτο ή τελικό τόπο προορι-
σµού.»
δ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του άρ-

θρου 137 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τη µη υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 1

του άρθρου 129, πρόστιµο οκτακοσίων (800) ευρώ για
κάθε όχηµα.» 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τίθε-
νται σε ισχύ δύο (2) µήνες µετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου. 

Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 
και του άρθρου 1 της Δ. 697/35/1990 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµικών

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως
ισχύει, µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδά-
φιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτων που έχουν παρα-
ληφθεί µε πλήρη ή µερική απαλλαγή από το τέλος ταξι-
νόµησης και υπό την προϋπόθεση ότι, παρέχεται από τις
ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης
απαλλαγής από το φόρο, για την εκ νέου υπαγωγή του
δικαιούχου στο δικαίωµα, ανεξάρτητα από το χρονικό
σηµείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή, εφόσον η υ-
ποβολή του αιτήµατος για την απόκτηση νέου αυτοκινή-
του ατελώς γίνεται εντός του εκάστοτε περιοριστικού
διαστήµατος, οφείλεται το αναλογούν για το κλαπέν αυ-
τοκίνητο τέλος ταξινόµησης, ενώ εφόσον η υποβολή του
αιτήµατος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς
γίνεται πέραν του εκάστοτε περιοριστικού διαστήµατος,
απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την καταβολή του αντί-
στοιχου τέλους ταξινόµησης.»
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2. Στην παρ. 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως
ισχύει, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδά-
φιο ως εξής:

«Οι νόµιµοι κληρονόµοι δύναται να αποδεσµεύουν τε-
λωνειακά, εντός του εκάστοτε ισχύοντος περιοριστικού
διαστήµατος, επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει παρα-
ληφθεί µε απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης µε βάση
τις διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρίες και έχει περιέλ-
θει στην κατοχή τους κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής,
µέσω µεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της ίδιας απαλλα-
γής πρόσωπο χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόµη-
σης και µε νέα εκκίνηση του προβλεπόµενου περιοριστι-
κού διαστήµατος παρακολούθησης της ατέλειας από την
ηµεροµηνία της µεταβίβασης.» 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της µε αριθµό
Δ. 697/ 35/20.3.1990 (B΄190) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 65 του
ν. 4370/ 2016 (Α΄ 37) και ισχύει, καθώς και η παράγρα-
φος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία έ-
χει κυρωθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 1884/1990 (Α΄ 81), καταργούνται. 

Άρθρο 66

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του
ν. 2960/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσµη καταχώριση στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρµανσης αφορά ακύρωση εµπρόθεσµης καταχώρισης
και εκ νέου καταχώριση της ίδιας συναλλαγής µε προ-
σθήκη του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου του αγορα-
στή πετρελαίου θέρµανσης, κατόπιν αποστολής σχετι-
κού ηλεκτρονικού µηνύµατος στα µέλη του Μητρώου
ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και εντός της
ορισθείσας σε αυτό προθεσµίας, δεν οφείλονται τα πρό-
στιµα που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια της
παρούσας παραγράφου. Καταλογιστικές πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί για τις περιπτώσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου ανακαλούνται, µετά από σχετική αίτηση του µέ-
λους Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., από την εκδούσα τελωνειακή
αρχή και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3943/2011

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατά-
θεση παραβόλου σε έντυπη µορφή ή διπλοτύπου αποδει-
κτικού οίκοθεν είσπραξης, αυτά δύνανται να αντικατα-
σταθούν µε ηλεκτρονικό παράβολο.»

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1676/1986

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
22 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204) η τελεία αντικαθίσταται µε
κόµµα και µετά την περίπτωση αυτή προστίθεται περί-
πτωση γ΄ ως εξής:

«γ) η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρ-
θρου 17, που γίνεται µε µετρητά, όταν το προϊόν της αύ-
ξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες

Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013,
όπως ισχύει.»

Άρθρο 69
Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14 

του ν. 2969/2001 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 2969/2001 (Α΄281) προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής: 

«Για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής νοείται ως
κατεστραµµένος ο άµβικας που, συνεπεία τυχαίου γεγο-
νότος ή ανωτέρας βίας ή µακρόχρονης χρήσης, έχει υ-
ποστεί φθορά ή βλάβη που καθιστά αδύνατη τη χρήση
του, ως και ο άµβικας που καταστρέφεται µε την άδεια
της αρµόδιας τελωνειακής αρχής, διότι κρίνεται ακατάλ-
ληλος για χρήση για λόγους ποιότητας των παραγοµέ-
νων προϊόντων. Για την ολική καταστροφή του άµβικα
συντάσσεται πρωτόκολλο ολικής καταστροφής από την
αρµόδια αρχή.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκ-
δίδεται ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης, µπορεί να χορηγηθεί στους αγροτικούς
συνεταιρισµούς δυσπρόσιτων δηµοτικών ή κοινοτικών ε-
νοτήτων ορεινών ή νησιωτικών δήµων της χώρας άδεια
κατασκευής και κατοχής ενός (1) άµβικα χωρητικότητας
µέχρι 130 λίτρων, εφόσον στην περιοχή αυτή δεν υπάρ-
χει οργανωµένο οινοποιείο και οι αµπελοκτήµονες της
δηµοτικής ή κοινοτικής ενότητας δεν µπορούν να εξυπη-
ρετηθούν από τους άµβικες που λειτουργούν µέσα στα
όρια αυτών. Ο άµβικας αυτός θα χρησιµοποιείται µόνο
για την απόσταξη των στεµφύλων των αµπελοκτηµόνων
της δηµοτικής ή κοινοτικής ενότητας, όπου εδρεύει ο α-
γροτικός συνεταιρισµός. Μεταβίβαση του παραπάνω άµ-
βικα επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οι-
κονοµικών, µόνον:
α) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισµού, οπότε ο

άµβικας µεταβιβάζεται σε άλλο συνεταιρισµό που πλη-
ροί τις ίδιες προϋποθέσεις, 
β) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισµού µετά την ε-

φαρµογή του ν. 4015/2011 (Α΄210), οπότε ο άµβικας µε-
ταβιβάζεται στον Αγροτικό συνεταιρισµό που προέκυψε
από την µετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του
νόµου αυτού, µέλος της οποίας ήταν ο συνεταιρισµός
που λύθηκε, 
γ) σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης του

συνεταιρισµού από άλλο συνεταιρισµό, οπότε ο άµβικας
µεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, στον νέο ή τον απορρο-
φώντα συνεταιρισµό. 
Για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του προηγούµενου εδα-

φίου, η µεταβίβαση τελεί υπό την αποκλειστική προϋπό-
θεση ότι, ο µεταβιβαζόµενος άµβικας εξακολουθεί και
µετά από τη µεταβίβασή του να παραµένει εγκατεστηµέ-
νος και να λειτουργεί µέσα στα όρια της ίδιας κοινοτικής
ή δηµοτικής, κατά περίπτωση, ενότητας, σύµφωνα µε τη
χορηγηθείσα άδεια βάσει του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου.

Στις περιπτώσεις µεταβίβασης σε άλλο συνεταιρισµό,
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εκτός της περίπτωσης που αυτός πληροί τις ίδιες ως άνω
προϋποθέσεις, ο µεταβιβαζόµενος άµβικας χρησιµοποι-
είται αποκλειστικά για την απόσταξη των στεµφύλων
των αµπελοκτηµόνων της δηµοτικής ή της κοινοτικής ε-
νότητας, όπου έδρευε ο αγροτικός συνεταιρισµός στον
οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια κατασκευής και κατοχής
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας πα-
ραγράφου. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των ανωτέρω, ο άµβι-

κας καταστρέφεται υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρ-
χών.»

3. Στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του
άρθρου 7 του ν. 2969/2001 προστίθεται νέο εδάφιο ως ε-
ξής: 

«Το αρµόδιο Τελωνείο µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση
ή να ανακαλέσει χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια α-
πόσταξης είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής εισή-
γησης της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού Χη-
µείου του Κράτους, στην περίπτωση που ο µικρός απο-
σταγµατοποιός (διήµερος) είτε έχει υποπέσει καθ’ υπο-
τροπή, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου
11 του παρόντος, στις παραβάσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11,
ως και του άρθρου 12 είτε έχει υποπέσει σε παραβάσεις
που τιµωρούνται µε τις περί λαθρεµπορίας διατάξεις του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265).»

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 8
της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 προστίθενται
νέα εδάφια ως εξής: 

«Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος
διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παρα-
γωγής του πρόσωπα είτε απ’ ευθείας µε λιανική πώληση
είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε
επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανι-
κή πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση του εν λόγω
προϊόντος µε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς

λιανική πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης µι-
κρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) οφείλουν να έχουν
σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους αναρτηµένη πι-
νακίδα, στην οποία αναγράφονται µε ευκρινείς χαρακτή-
ρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή των παραγω-
γών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχε-
τικό λογιστικό στοιχείο.»

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 2969/2001 καταργείται.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 προστί-
θενται νέες περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής: 

«ιβ) Όποιοι, χωρίς άδεια ή µε άδεια της οποίας η ισχύς
έχει λήξει, αγοράζουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, πα-
ραλαµβάνουν από κράτος-µέλος της ΕΕ, πωλούν, κατα-
σκευάζουν, επισκευάζουν ή µεταφέρουν µηχανήµατα
κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκο-
ολούχων προϊόντων ή µέρη αυτών, καθώς και αυτοί που
κατέχουν σφραγισµένα µεν αποστακτικά µηχανήµατα
χωρίς όµως να διαθέτουν άδεια κατοχής.
ιγ) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, πα-

ραλαµβάνουν από κράτος-µέλος της ΕΕ, κατέχουν, δια-
κινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε
τύπο ή τρόπο αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από
το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ως µη ασφαλή-ακατάλλη-
λα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ιδ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι) που παρά-
γουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλω-
ση, ως και όποιοι κατέχουν διακινούν ή διαθέτουν στην
κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν α-
πόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) το ο-
ποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ως µη α-
σφαλές-ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.» 

7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 2969/2001 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ως υποτροπή νοείται, η διάπραξη από τον ίδιο επιτη-
δευµατία περισσοτέρων της µιας παραβάσεων του παρό-
ντος νόµου εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ετών
από της βεβαιώσεως της πρώτης παραβάσεως.»

8. Στο άρθρο 12 του ν. 2969/2001 προστίθενται νέες
περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής: 

«ια) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, πα-
ραλαµβάνουν από κράτος-µέλος της ΕΕ, κατέχουν, δια-
κινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε
τύπο ή τρόπο αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από
το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ως µη ασφαλή-επιβλαβή
για την υγεία.
ιβ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι) που παρά-

γουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλω-
ση, ως και όποιοι κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην
κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν α-
πόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) το ο-
ποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ως µη α-
σφαλές-επιβλαβές για την υγεία.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2969/2001 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Η παράβαση βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο παράβα-
σης, το οποίο συντάσσεται από υπάλληλο της αρµόδιας ,
κατά περίπτωση, για την επιβολή του προστίµου Τελω-
νειακής ή Χηµικής Υπηρεσίας.»

10.α) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 αρχί-
ζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, των δε λοιπών διατάξεων από τη δηµοσίευσή του. 

β) Για τη µεταβίβαση αµβίκων συνεταιρισµών που έ-
χουν λυθεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί από άλλο συνε-
ταιρισµό, παρέχεται προθεσµία ενός (1) έτους από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου για την υποβολή σχετι-
κής αίτησης στο αρµόδιο Τελωνείο. 

Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4446/2016

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
(Α΄240), προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητι-
κών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τις οποίες ανακα-
λείται η υποβληθείσα µε τις ευεργετικές διατάξεις των
άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, µε τη συνυποβολή των
προβλεπόµενων κατά περίπτωση παραστατικών, τα ο-
ποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι, συντρέχει ο λόγος
ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός
εάν για τα συγκεκριµένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υ-
ποβληθεί δηλώσεις µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, έ-
χει εκδοθεί και χρησιµοποιηθεί το πιστοποιητικό
ΕΝ.ΦΙ.Α. της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013
(Α΄170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί
δεν επιστρέφονται.»
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Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του
ν. 3054/2002 (Α΄230), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«γ) Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.)
ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια),
ιδιόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµπορίας,
Λιανικής Εµπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίµων, εγκαθί-
στανται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλι-
σης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη
διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου, µέσω
σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατι-
κής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήπο-
τε παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης
των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων
(Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 

Μετά την περίπτωση ι΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται νέα περίπτωση ια΄ ως
εξής:

«ια) Αποδέχεται δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και
δωρεές συνιστάµενες σε παροχή υπηρεσιών, εφόσον
προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών της Αρχής και η αξία τους εκτιµάται σε ποσό
που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αρ-
χής συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφο-
νται υποχρεωτικά οι εν λόγω δωρεές. Το Μητρώο αυτό
τηρείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προβλεπόµενη
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (Α΄185) απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, αναλόγως εφαρµοζόµενα.»

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4389/2016

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις οργανικές µονάδες της Α.Α.Δ.Ε. που διακρίνο-
νται για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά
τους, δύναται να απονέµονται βραβεία. Οµοίως, βραβεία
δύναται να απονέµονται και στο Συντονιστικό Επιχειρη-
σιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016
(Α΄ 141).
Με απόφαση του Διοικητή, ορίζεται η διαδικασία και τα

κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του
Σ.Ε.Κ, οι προϋποθέσεις βράβευσης αυτών, το είδος των
βραβείων, και, σε περίπτωση χρηµατικών βραβείων, ο
τρόπος κατανοµής αυτών, καθώς και κάθε άλλο ανα-
γκαίο θέµα.»

Άρθρο 74
Τροποποίηση της παρ. Δ΄ του άρθρου 2

του ν. 4336/2015

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) µετά τη λέξη «φορολο-
γικών» προστίθενται οι λέξεις «και τελωνειακών». 

Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 

της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 

1. Η δεύτερη παράγραφος 6 του άρθρου 3 της υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄94), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 63
παρ. 1 του ν. 4486/2017 (Α΄115), αναριθµείται σε παρά-
γραφο 7.

2. Μετά από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπο-
παραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής: 

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) µπορεί, για τις ανάγκες εκπαίδευσης συνοδών
σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της
Α.Α.Δ.Ε., να καθορίζονται για τους εκπαιδευόµενους υ-
παλλήλους, τους εκπαιδευτές αυτών και τους βοηθούς
εκπαιδευτές, ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος
και πέραν του ανωτάτου ορίου της παραγράφου 1, για
χρονικό διάστηµα ανάλογο µε τις ανάγκες του εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες
συνολικά για τους εκπαιδευτές, καθώς και για τους βοη-
θούς εκπαιδευτές, και µέχρι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
συνολικά για τους εκπαιδευόµενους συνοδούς.»

Άρθρο 76
Θέµατα συνεταιριστικών µερίδων των αστικών 

συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 1667/1986 (Α΄196) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το
συνεταιρισµό, αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που
εισέφερε στην ονοµαστική της αξία ή στην πραγµατική
της αξία, όποια εκ των δύο είναι µικρότερη, το αργότερο
τρεις (3) µήνες από την έγκριση του ισολογισµού της
χρήσης µέσα στην οποία γίνεται η αποχώρηση ή ο απο-
κλεισµός.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 1667/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συνεταιριστική µερίδα µεταβιβάζεται στην ονοµα-
στική της αξία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για
τους πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πι-
στωτικά ιδρύµατα, κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια
αρχή, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή το ν. 4261/2014
(Α΄107).»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1667/1986 ,όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ι-
διότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστι-
κή µερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος στην ο-
νοµαστική της αξία ή στην πραγµατική της αξία, όποια εκ
των δύο είναι µικρότερη, µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του δευτέρου, του τρίτου και του τετάρτου εδαφίου
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της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για
πιστωτικό συνεταιρισµό που έχει λάβει άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης
από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή το
ν. 4261/2014.»

Άρθρο 77
Σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Ειδική

Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε.

1. Στην Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Δίωξης Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών συνι-
στάται δωδεκαµελής νοµοπαρασκευαστική επιτροπή,
έργο της οποίας είναι ο καθορισµός του θεσµικού
πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των δεσµευµένων
και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της κ.υ.α. 24296
οικ./29.3.2018 (Β΄1302), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιο-
δότηση των άρθρων 5 και 32 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91). Το
έργο της επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στη σύνταξη: 
α) σχεδίου νοµοθετικής ρύθµισης, 
β) σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και 
γ) σχετικής ανάλυσης συνεπειών ρύθµισης. 
2. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται από

ένα δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών δικα-
στηρίων και ένα δικαστικό λειτουργό των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται κατά τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), ένα Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ένα µέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (εν ενεργεία ή οµότιµο), έναν εκ-
πρόσωπο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
στελέχη των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που υποδει-
κνύονται αρµοδίως, µε τους αναπληρωτές τους. Χρέη
Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λει-
τουργών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµι-
κών, ορίζονται ο αριθµός των στελεχών εκάστου των α-
νωτέρω Υπουργείων που συµµετέχουν στην επιτροπή, οι
υπηρεσίες προέλευσής τους και τα µέλη της επιτροπής
και ανατίθενται καθήκοντα γραµµατέα και αναπληρωτή
γραµµατέα σε υπαλλήλους των Υπουργείων αυτών. 

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4557/2018

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών λαµβάνο-
νται υπόψη οι προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του
ν. 4110/2013 διατάξεις και επιδιώκεται ο συντονισµός
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου µε την Οικο-
νοµική Αστυνοµία, την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., τη Διεύθυνση Ε-
ρευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και την Αρχή.»

Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4549/2018
(Α΄105) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:

«1Α. Πέραν των θέσεων που µεταφέρονται µε τη διά-

ταξη της παραγράφου 1, συνιστώνται οι κάτωθι οργανι-
κές θέσεις µόνιµου προσωπικού: 
α) µία (1) θέση κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαί-

δευσης κλάδου Πληροφορικής, 
β) δύο (2) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαί-

δευσης κλάδου Μηχανικών, 
γ) µία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

κλάδου Μηχανικών και 
δ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκ-

παίδευσης κλάδου Διοικητικού Οικονοµικού. 
Οι ως άνω συνιστώµενες θέσεις δύνανται να καλύπτο-

νται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
µε µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που κατέχουν
οργανική θέση στο Υπουργείο Οικονοµικών και τα αντί-
στοιχα προσόντα διορισµού σε αυτές. Για την κάλυψη
των ως άνω θέσεων, εκδίδεται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των
θέσεων που θα καλυφθούν, εξειδικεύονται περαιτέρω τα
προσόντα διορισµού, προσδιορίζονται τυχόν πρόσθετα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή και ερ-
γασιακή εµπειρία των υποψηφίων για την κάλυψη των
θέσεων αυτών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης
των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία αξιολόγησης των αι-
τήσεών τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου

του ν. 4411/2016 

Μετά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού ένατου του
ν. 4411/2016 (Α΄142), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται νέα
παράγραφος 3 ως εξής:

«3.Τα αποθέµατα παλαιών ενσήµων ταινιών φορολο-
γίας καπνού, τα οποία δεν διατέθηκαν έως τις 31.1.2017,
καταστρέφονται µε έξοδα του Δηµοσίου, εντός ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρού-
σας παραγράφου, από επιτροπές οι οποίες συγκροτού-
νται σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»

Άρθρο 81
Παραχώρηση δηµοσίων κτηµάτων σε Δήµους 
και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Μα-
κρακώµης του Νοµού Φθιώτιδας η κυριότητα του δηµοσί-
ου ακινήτου µε ΑΒΚ 2056 του Γενικού Βιβλίου Καταγρα-
φής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιου-
σίας Φθιώτιδας της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δη-
µόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, συνολικού εµβα-
δού 715,80 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και
τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοι-
χεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α στο από Ιούλιο 2017 συνηµµένο,
ως Παράρτηµα I του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από την πολιτικό µηχα-
νικό Τ.Ε. Αφροδίτη Ρήγα και θεωρήθηκε από την πολιτι-
κό µηχανικό Τ.Ε. Παταργιά Λίτσα, για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήµου Μα-
κρακώµης.

2. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Μώ-
λου – Αγίου Κωνσταντίνου του Νοµού Φθιώτιδας η κυ-

40



ριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 2055 του Γενικού
Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου
Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της τέως Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτι-
δας, συνολικού εµβαδού 693,52 τετραγωνικών µέτρων,
µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµ-
φαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α στο από Σεπτέµ-
βριο 2018 συνηµµένο, ως Παράρτηµα II του παρόντος,
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθη-
κε από τον πολιτικό µηχανικό Π.Ε. Ντούβρα Βασίλειο και
θεωρήθηκε από τον Αντιδήµαρχο του τέως Δήµου Καµέ-
νων Βούρλων Καραµανώλη Αθ., για την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών του Δήµου Μώλου-Αγίου Κωνστα-
ντίνου.

3. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Ο-
ροπεδίου του Νοµού Λασιθίου, η κυριότητα του δηµοσί-
ου ακινήτου µε ΑΒΚ 76 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας
Λασιθίου της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας Κρήτης, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Λασιθί-
ου, συνολικού εµβαδού 547,47 τετραγωνικών µέτρων, µε
τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαί-
νεται µε τα στοιχεία 1,2,3,4,1 στο από Ιούλιο 2017 συ-
νηµµένο, ως Παράρτηµα III του παρόντος, τοπογραφικό
διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον πο-
λιτικό µηχανικό Μανώλη Παντατωσάκη και θεωρήθηκε α-
πό τον ίδιο, για κοινωφελείς σκοπούς του Δήµου Οροπε-
δίου.

4. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Αγί-
ου Νικολάου του Νοµού Λασιθίου η κυριότητα του δηµο-
σίου ακινήτου µε ΑΒΚ 75 του Γενικού Βιβλίου Καταγρα-
φής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιου-
σίας Λασιθίου της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δη-
µόσιας Περιουσίας Κρήτης, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας
Λασιθίου, συνολικού εµβαδού 323,03 τετραγωνικών µέ-
τρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως
αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 στο από
15.6.2018 συνηµµένο, ως Παράρτηµα IV του παρόντος,
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:100, που συντάχθη-
κε από τον πολιτικό µηχανικό Ιωάννη Ε. Τσιχλή και θεω-
ρήθηκε από την αρχιτέκτονα µηχανικό Μαρία Πρατσινά-
κη, για πολιτιστικές χρήσεις του Δήµου Αγίου Νικολάου.

5. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Νό-
τιας Κυνουρίας του Νοµού Αρκαδίας, η κυριότητα του
δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 65 του Γενικού Βιβλίου Κατα-
γραφής της περιοχής τ. Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρε-
σίας Λεωνιδίου, του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµό-
σιας Περιουσίας Αρκαδίας της τέως Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Αρκα-
δίας, συνολικού εµβαδού 531,62 τετραγωνικών µέτρων,
µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµ-
φαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε….Μ,Ν,Ξ,Α στο από Ι-
ούνιο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα V του παρόντος,
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:100, που συντάχθη-
κε από τον πολιτικό µηχανικό Χρήστο Γ. Γεωργίτση και
θεωρήθηκε από την τοπογράφο µηχανικό Μητροπούλου
Θεοδώρα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών
του Δήµου Νότιας Κυνουρίας.

6. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Ξυ-
λοκάστρου-Ευρωστίνης του Νοµού Κορινθίας, η κυριότη-
τα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλί-
ου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµό-

σιας Περιουσίας Κορινθίας, της τέως Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού
Κορινθίας, συνολικού εµβαδού 600,00 τετραγωνικών µέ-
τρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως
αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία 1,2,3,4,1 στο από Σε-
πτέµβριο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα VI του παρό-
ντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συ-
ντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Απόστολο Θεοδω-
ρόπουλο και θεωρήθηκε από τον τοπογράφο µηχανικό
Χρόνη Καραγιάννη, για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς
και κοινωφελείς σκοπούς του Δήµου Ξυλοκάστρου-Ευ-
ρωστίνης.

7. Τα Δηµοτικά Συµβούλια των οικείων δήµων αποφα-
σίζουν την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων
των παραγράφων 1 έως 6 και την καταχώριση αυτής στο
αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο. Το απόσπα-
σµα της απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο ο-
ποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαί-
ωµα του οικείου δήµου επ΄ αυτού, καθώς και όλα τα άλ-
λα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία,
αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης
του ακινήτου στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυ-
λακείο.

8. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 6128 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας
Σερρών της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης, νυν Κτηµατικής Υπη-
ρεσίας Σερρών, συνολικού εµβαδού 769,42 τετραγωνι-
κών µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, ό-
πως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α
στο από Φεβρουάριο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα VII
του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500,
που συντάχθηκε από τον τοπογράφο µηχανικό Δερµε-
ντζή Στέργιο και θεωρήθηκε από τον πολιτικό µηχανικό
Θεοδ. Τασούλα, για την κάλυψη των στεγαστικών ανα-
γκών του Αστυνοµικού Τµήµατος Ηράκλειας Σερρών. 

9. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 268 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Τρικάλων της τέως Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Τρικά-
λων, συνολικού εµβαδού 1.191,50 τετραγωνικών µέ-
τρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό
εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α στο από
27.2.1981 συνηµµένο ως Παράρτηµα VIII του παρόντος,
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθη-
κε από την αρχιτέκτονα Α. Μαντνά και θεωρήθηκε από
τον Προϊστάµενο του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Μ. Δασκαλάκη, για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος
Πύλης.

10. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 154 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Φωκίδας της τέως Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Φωκί-
δας, συνολικού εµβαδού 889,25 τετραγωνικών µέτρων,
µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαί-
νεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α στο συνηµµέ-
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νο, ως Παράρτηµα IX του παρόντος, τοπογραφικό διά-
γραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον τοπο-
γράφο µηχανικό ΠΕ/Α Νικόλαο Τουρουντζή, για την κά-
λυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Σταθ-
µού Γραβιάς.

11. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του Δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 349 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Ηλείας, συνολικού εµ-
βαδού 717,15 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά
και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοι-
χεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α στο από Μάιο 1989 συνηµµένο, ως
Παράρτηµα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχα-
νικό Τρύφωνα Σεφερλή και θεωρήθηκε από τον Διευθυ-
ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ηλείας Σωτήρη Στεφανάτο
και από τον Δήµαρχο Κρεστένων Παναγιώτη Αθανασό-
πουλο, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του
Αστυνοµικού Τµήµατος Κρεστένων. 

12. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 269 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Tρικάλων της τέως Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Τρικά-
λων, συνολικού εµβαδού 785,20 τετραγωνικών µέτρων,
µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαί-
νεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο από Ιανουάριο 1985
συνηµµένο, ως Παράρτηµα XI του παρόντος, τοπογραφι-
κό διάγραµµα κλίµακας 1:50, που συντάχθηκε από τις
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Χαρίκλεια Βεβεκλή-Γιαννού-
ση και Κυριακή Κοτσαµπάση και θεωρήθηκε από τον Δι-
ευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων Κωνσταντίνο
Βήχα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Α-
στυνοµικού Τµήµατος Φαρκαδόνας. 

13. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων
των παραγράφων 8 έως 12 εκδίδονται αποφάσεις του Υ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι αποφάσεις αυτές,
στις οποίες περιγράφονται τα µεταβιβασθέντα περιου-
σιακά στοιχεία των ως άνω παραγράφων, το δικαίωµα
και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθε-
σίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση
της µεταβίβασης ενός εκάστου των ακινήτων αυτών, στο
αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

14. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του
παρόντος άρθρου ανακαλείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής
και εγγραφής στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµα-
τολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιµοποιηθούν ε-
ντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος
για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρούνται.

15. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής
στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντί-
στοιχα, ανακαλείται η παραχώρηση της κυριότητας των
ακινήτων του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση,
µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παρα-
χώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 82

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Σφα-
κίων του Νοµού Χανίων η κυριότητα µέρους του δηµοσί-

ου ακινήτου µε ΑΒΚ 383 του Γενικού Βιβλίου Καταγρα-
φής της τότε Οικονοµικής Εφορίας Χανίων, του τέως Αυ-
τοτελούς γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Χανίων, νυν
Κτηµατικής Υπηρεσίας Χανίων και συγκεκριµένα η έκτα-
ση, συνολικού εµβαδού 19.082,80 τετραγωνικών µέ-
τρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά της, όπως αυτή
εµφαίνεται, ως ΤΜΗΜΑ 1, µε µωβ περίγραµµα και µε τα
στοιχεία Δ, 4, 5…14, 14Α, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20Α, 21,
22, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 195, 197, 200, 202,
204, 206, 208, 209, 211, 213, 216, 217, 219, 221, 223,
225, 226, 227, 228, 230, 231, 354, 355, 46, 47, 48, 49, 50,
Β, Δ στο από Οκτώβριο 2018 συνηµµένο, ως Παράρτηµα
XII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:5000, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό του
Δήµου Σφακίων Μαραγκάκη Στυλιανό, και θεωρήθηκε α-
πό τον πολιτικό µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας Χα-
νίων Πισσαδάκη Εµµανουήλ, για την κατασκευή και λει-
τουργία έργου διαχείρισης λυµάτων και απορριµµάτων
του οικισµού της Αγίας Ρουµέλης του Δήµου Σφακίων
και την κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου, λόγω της ι-
διαιτερότητας της περιοχής.

2. Τo Δηµοτικό Συµβούλιο του οικείου Δήµου αποφασί-
ζει την αποδοχή της παραχώρησης του ακινήτου και την
καταχώριση αυτής στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθη-
κοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης του ακινή-
του. Το απόσπασµα της απόφασης του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν ακί-
νητο και το δικαίωµα του οικείου Δήµου επ' αυτού, κα-
θώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νο-
µοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώρι-
ση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο Κτηµατο-
λόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

3. Η παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου του πα-
ρόντος άρθρου ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγ-
γραφής στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολό-
γιο, αντίστοιχα, εάν αυτό δεν χρησιµοποιηθεί εντός πε-
νταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους
σκοπούς για τους οποίους παραχωρείται.

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής
στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντί-
στοιχα, ανακαλείται η παραχώρηση της κυριότητας του
ακινήτου του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση,
µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παρα-
χώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 83

1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3130/2003 (Α΄76) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής
Στέγασης, στην περιοχή αναζήτησης του ακινήτου υπάρ-
χει δηµόσιο ακίνητο, το οποίο να καλύπτει τις στεγαστι-
κές ανάγκες της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας, ο Προϊστά-
µενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πράξη παραχώ-
ρησης της χρήσης του, για ορισµένο χρόνο, στην υπηρε-
σία που αιτείται τη στέγαση. Αν σύµφωνα µε τη γνωµο-
δότηση της Επιτροπής Στέγασης, στην περιοχή αναζήτη-
σης του ακινήτου δεν υπάρχει δηµόσιο ακίνητο, το οποίο
να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ενδιαφερόµε-
νης υπηρεσίας, µε βάση τη γνωµοδότηση αυτή και την έ-
γκριση της σχετικής πίστωσης, ο Προϊστάµενος της Κτη-
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µατικής Υπηρεσίας συντάσσει σχέδιο διακήρυξης δηµο-
πρασίας, το οποίο, συνοδευόµενο από τα πιο πάνω έγ-
γραφα, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονο-
µικών.»

2. Μετά το άρθρο 9 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο
άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α

1. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περι-
ουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών Δευτεροβάθµια Ε-
πιτροπή Στέγασης, η οποία αποτελείται από:
α) έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-

τους, ο οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,
µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
γ) δύο (2) µηχανικούς της Γενικής Γραµµατείας Δηµό-

σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι
προτείνονται από το Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περι-
ουσίας µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, και
δ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγε-

ται η προς στέγαση υπηρεσιακή µονάδα µε τον νόµιµο α-
ναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον εισηγητή για κά-

θε θέµα. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής, χωρίς δικαίω-
µα ψήφου, ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας. 
Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης συγκροτείται µε

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο µπορεί να
διατάσσει αυτοψία από Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υ-
πουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία, η οποία πρό-
κειται να στεγαστεί, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή να ο-
ρίσει µέλη της για τη διενέργεια αυτής.»

3. Το άρθρο 13 του ν. 3130/2003 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Κατά του πρακτικού καταλληλότητας επιτρέπεται
η υποβολή ένστασης ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επι-
τροπής Στέγασης από τους συµµετέχοντες στη δηµο-
πρασία εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργα-
σίµων ηµερών από την επίδοση του πρακτικού σε αυ-
τούς, καθώς και από τρίτους που έχουν έννοµο συµφέ-
ρον, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασί-
µων ηµερών από την τοιχοκόλλησή του έξω από τα γρα-
φεία της υπηρεσίας που εξέδωσε τη διακήρυξη. Η έν-
σταση υποβάλλεται είτε στον Γραµµατέα της Δευτερο-
βάθµιας Επιτροπής Στέγασης είτε στην αρµόδια Κτηµα-
τική Υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει αµελλητί και πά-
ντως εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών στον Γραµµα-
τέα της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής µαζί µε πλήρη φάκε-
λο. Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογηµένα για την έν-
σταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που αυ-
τή περιέρχεται στον Γραµµατέα της Επιτροπής. Σε περί-
πτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η
ένσταση θεωρείται απορριφθείσα. Μετά την απόρριψη
των ενστάσεων ή την πάροδο της προθεσµίας υποβολής
τους συνεχίζεται η διαδικασία της δηµοπρασίας µε την
προφορική δηµοπρασία, εφόσον υπάρξει τέτοια. 

2. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων σχετικά µε τη

νοµιµότητα της διακήρυξης της δηµοπρασίας, την παρά-
λειψη ουσιωδών όρων σ’ αυτήν, τη νοµιµότητα συµµετο-
χής µειοδότη ή τη νοµιµότητα της διεξαγωγής της προ-
φορικής µειοδοσίας από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµ-
φέρον, ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής του άρ-
θρου 9Α, εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, εφό-
σον αναφέρονται στη διακήρυξη της δηµοπρασίας, την
παράλειψη ουσιωδών όρων σ’ αυτήν και τη νοµιµότητα
συµµετοχής µειοδότη ή από την ηµεροµηνία διεξαγωγής
της προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, εφόσον ανα-
φέρονται στη νοµιµότητα αυτής. Η ένσταση κατατίθεται
στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται
να τη διαβιβάσει αµελλητί και πάντως εντός τριών (3) ερ-
γασίµων ηµερών, µαζί µε πλήρη φάκελο, στον Γραµµα-
τέα της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέγασης, η οποία
αποφασίζει αιτιολογηµένα εντός δέκα (10) ηµερών από
την ηµέρα που η ένσταση περιέρχεται στον Γραµµατέα
της Επιτροπής. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η α-
νωτέρω προθεσµία, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα. 

3. Σε περίπτωση που η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέ-
γασης διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 9Α, η προθεσµία των παραγρά-
φων 1 και 2 του παρόντος άρθρου για τη λήψη απόφα-
σης επιµηκύνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες.

4. Η µη υποβολή ένστασης δεν καθιστά απαράδεκτη τη
δικαστική προσβολή των παραπάνω πράξεων.

5. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης επιλαµβάνε-
ται και αυτεπαγγέλτως, µετά από αίτηµα του Γενικού
Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, στις παρακάτω περι-
πτώσεις:
α) Σε κάθε περίπτωση που υποβληθεί οποιαδήποτε κα-

ταγγελία είτε από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό είτε α-
πό τρίτο σχετικά µε τη νοµιµότητα του προσφεροµένου
προς µίσθωση ακινήτου.
β) Σε κάθε περίπτωση που οι πράξεις της διοίκησης,

που έχουν εκδοθεί για την έναρξη και την πρόοδο της
διαδικασίας της στέγασης δηµόσιας υπηρεσίας, δεν φέ-
ρουν επαρκή αιτιολογία ή φέρουν εσφαλµένη αιτιολογία
για τα θέµατα της ύπαρξης ή µη στην περιοχή αναζήτη-
σης κατάλληλου για την αιτούµενη στέγαση δηµόσιου α-
κινήτου, ή της συνδροµής των προϋποθέσεων καταλλη-
λότητας στα προσφερόµενα ακίνητα.»

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για τις εκκρεµείς διαδικασίες στέγασης δηµόσιας υ-
πηρεσίας. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενστάσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 3130/2003, όπως
αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 3, αρχίζουν από
τη δηµοσίευση του παρόντος Οι προθεσµίες για την εξέ-
ταση των ενστάσεων αυτών αρχίζουν από την εποµένη
της συγκρότησης της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέ-
γασης. 

Άρθρο 84
Ενσωµάτωση του άρθρου 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014)

1. Μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021: 
α) η υποχρέωση εκκαθάρισης που καθορίζεται στο άρ-

θρο 4 του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 και οι τεχνικές µεί-
ωσης του κινδύνου που καθορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 11 αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις
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ενεργειακών παραγώγων Γ6, κατά την έννοια της παρ.
16 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), που συνάπτο-
νται από µη χρηµατοπιστωτικούς αντισυµβαλλοµένους,
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 10 του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 ή από µη χρηµα-
τοπιστωτικούς αντισυµβαλλοµένους που αδειοδοτού-
νται για πρώτη φορά ως επιχειρήσεις επενδύσεων από
τις 3 Ιανουαρίου 2018 και 
β) οι εν λόγω συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6

δεν θεωρούνται συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παρα-
γώγων για τους σκοπούς του ορίου εκκαθάρισης που ο-
ρίζεται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012. Οι
συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6 που επωφελού-
νται από το µεταβατικό καθεστώς, το οποίο ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο, υπόκεινται σε όλες τις άλλες απαιτήσεις
που καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 648/2012. 

2. Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χο-
ρηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινη-
τών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) τις συµβάσεις ενεργεια-
κών παραγώγων Γ6 για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 20 του π.δ.237/1986

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
π.δ. 237/1986 (Α΄110), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέ-
χρι την 31η Δεκεµβρίου 2021.»

Άρθρο 86

1. Από την 1.1.2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραµµα επιδό-
τησης µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών
του ιδιωτικού τοµέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών.
Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές
για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των µεικτών α-
ποδοχών του εργαζοµένου. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, ρυθµίζονται οι ειδι-
κότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.

2. Για το παραπάνω πρόγραµµα ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται
κατ’ έτος µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους
πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή

Προµηθειών Υγείας

1. Στο ν. 4472/2017 (Α΄ 74) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:
α) Στην περίπτωση 1.7 της παραγράφου 1 του άρθρου

23 οι λέξεις «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), κ.λπ.» διαγράφονται.
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνι-

σµών για προµήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσο-
νται στα Ε.Σ.Κ.Π., και µέχρι την υπογραφή των συµβάσε-

ων των διαγωνισµών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 ε-
ξακολουθούν να προµηθεύονται τα ανωτέρω, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η
προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως
το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρ-
θρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προµήθειες αυτές οι
φορείς δεσµεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγρα-
φές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ..»
γ) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2

του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων

του ν. 4369/2016 (Α΄  33) και το διορισµό του νέου Διοι-
κητικού Συµβουλίου, κατόπιν της 64ΕΣ/2018 πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται η θητεία
του υφιστάµενου Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.» 
δ) Στο άρθρο 33 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του

ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 31η
Μαΐου 2019, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του
νοµικού προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσε-
ων τακτικών υπαλλήλων, µονίµων ή µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρ-
θρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), κατά παρέκκλι-
ση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του
προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού για διάρκεια έως δύο (2) έτη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφε-

ται.
γγ) Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθενται παράγρα-

φοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Συστήνεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Υπηρεσιακό Συµβού-

λιο, το οποίο συγκροτείται βάσει των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016. Έως τη συγκρότησή
του, τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλή-
λων του νοµικού προσώπου εξετάζονται από το Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Υγείας.

10. Τα µέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην
Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην
του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
εκτός εάν ενήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια.»
ε) Στο άρθρο 34 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

αα) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Οι εν εξελίξει διαγωνισµοί των Π.Π.Φ.Υ.Υ. των ετών
2011-2013 παρατείνονται µέχρι την υπογραφή των συµ-
βάσεων και µόνον, εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο
στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. Για
τους διαγωνισµούς των ετών 2014-2015 παραµένει σε ι-
σχύ η υπ’ αριθµ. 4525/15.11.2017 (Β΄ 4208) απόφαση
του Υπουργού Υγείας.»
ββ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«Μέχρι την ανάληψη των πιστώσεων από τον εγκεκρι-

µένο προϋπολογισµό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», όλες οι
δαπάνες αυτού εξακολουθούν να βαραίνουν τον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριµένα τις
πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201.»
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2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1 της περιπτωσης γ΄
της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (Α΄148) προ-
στίθενται οι λέξεις «και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής
Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).»

Άρθρο 88

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να
υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.»

Άρθρο 89

Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62) προστίθεται πα-
ράγραφος 4 ως εξής:

«4. Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις
31.12.2018, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να παρατείνονται έως
και τις 28.6.2019, µε την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακο-
λουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Η παρά-
γραφος 3 εφαρµόζεται και για τις αποσπάσεις της πα-
ρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 90
Ανατιµολόγηση φαρµάκων, κλειστοί προϋπολογισµοί

και παράταση προθεσµιών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του
ν. 4213/2013 (Α΄  261) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πλήρης αναθεώρηση τιµών πραγµατοποιείται µία
(1) φορά ανά έτος και ενδιάµεσα γίνονται τιµολογήσεις
νέων φαρµάκων.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
2. Στο ν. 4472/2017 (Α΄ 74) επέρχονται οι εξής τροπο-

ποιήσεις:
α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

86 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση, ο κατάλογος αναθεωρείται µία

(1) φορά το έτος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πα-
ρόν άρθρο.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
β) Στο άρθρο 87 του ν. 4472/2017 προστίθεται παρά-

γραφος 10 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από

γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ.
οικ. 3457/2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 64),
µπορεί να τίθενται κλειστοί ετήσιοι προϋπολογισµοί
φαρµακευτικής δαπάνης στα δηµόσια νοσοκοµεία σε ε-
πίπεδο φαρµάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευ-
τικής κατηγορίας (ATC4). Οι επιµέρους στόχοι συνυπο-
λογίζονται στον καθορισµό της υπέρβασης της νοσοκο-
µειακής φαρµακευτικής δαπάνης και στον επιµερισµό
της υπέρβασης ανά φαρµακευτική εταιρεία ή κάτοχο ά-
δειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα ο-
ρίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).»

3. Στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3
του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) οι
λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «30ή Ιουνίου 2019» και οι λέξεις «1η Ιανουάριου
2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «1η Ιουλίου 2019».

4.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81),
οι λέξεις «1.1.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«1.7.2019».
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του

ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοί-

κηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» µετονοµάζο-
νται την 1.7.2019 ως ακολούθως:».

5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3329/2005 (Α΄81) η ηµεροµηνία «1.1.2019» αντικαθί-
σταται από την ηµεροµηνία «1.7.2019».

6. Στην παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016, η η-
µεροµηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται από την ηµερο-
µηνία «30.6.2019».

Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
σε οργανικές µονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 
και στελέχωση αυτών µε µόνιµο προσωπικό

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω
νοµικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του
«Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για
την παροχή την υπηρεσιών του Προγράµµατος, µε ενερ-
γές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρό-
νου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφω-
να µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται,
µέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οι-
κείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποί-
ησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που
καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κα-
τάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου
προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ί-
διου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού που απα-
σχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυ-
τού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των ορ-
γανικών θέσεων που συνιστώνται σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», µε την απόφαση
του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις
µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το επτά τοις εκα-
τό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του
οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς µε την παροχή των
υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι ο-
ποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και µε τη διαδικα-
σία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαµβάνονται σύµφωνα µε
την παράγραφο αυτή, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι
3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτεί-
ται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο Συ-
ντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εγκρί-
νει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός µηνός από την υποβολή
τους, µε πράξη του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

2. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση των α-
ποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α.
υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσω-
πικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με
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την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργού-
νται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν εφαρµόζεται
το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισµοί
του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιού-
νται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εµπειρία
στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς
διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντί-
στοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντί-
δας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων,
ΑµεΑ και οικονοµικά αδύναµων πολιτών, στους οικείους
Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθµο-
λογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συ-
νολική εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες. Υ-
ποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, ό-
πως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψη-
φίων που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του προη-
γούµενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του
παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διο-
ρισµού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39).

4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, δεσµεύονται να υπηρετή-
σουν στη θέση διορισµού τους επί τουλάχιστον δέκα
(10) έτη από το διορισµό τους και, µέχρι τη συµπλήρωση
του διαστήµατος αυτού, δεν αναλαµβάνουν καθήκοντα
άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρε-
σιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν µε-
τακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέ-
σεις. 

5. Μέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διορι-
στέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολού-
µενους µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου
χρόνου, που παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 153
του ν. 4483/2017. Με τη δηµοσίευση των οριστικών πινά-
κων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι συµβάσεις ορισµένου
χρόνου του προηγούµενου εδαφίου λύονται αυτοδικαί-
ως και αζηµίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρό-
σωπα αυτών.

6. Εργαζόµενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µε συµβάσεις ε-
ξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή νοµικά πρόσωπα αυτών, κατα-
τάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, µεταφέρονται
σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανι-
κές µονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρµο-
διότητα της παραγράφου 1, εντός µηνός από τη δηµοσί-
ευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισµού Ε-
σωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε
συνέπεια. Η κατάταξη ή µεταφορά του προηγούµενου ε-
δαφίου διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς διο-
ρισµό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Για τη µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που
στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, α-
πό το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία α-
ποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήµους.
Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2019, η ανωτέρω µισθο-

λογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προ-
γράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες µετα-
φέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και αποδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών στους δικαιούχους δήµους.

Άρθρο 92
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α΄ 265) και ο τίτλος αυτού, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 εί-
ναι µηδέν (0) ευρώ.»

2. Το άρθρο 93 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα
προϊόντα του άρθρου 92 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ α-
νά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

2. Απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα του άρθρου
92, όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού,
σύµφωνα µε τον ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας πα-
ραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την ε-
ποπτεία των µονάδων παραγωγής, εµφιάλωσης και ε-
µπορίας των προϊόντων του άρθρου 92 για φορολογι-
κούς σκοπούς.»

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από 1.1.2019.

Άρθρο 93

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 92
του παρόντος, παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές
πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδό-
τηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015
(Α΄ 152) και του άρθρου 61 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) κα-
τά το µέρος που αφορούν τα προϊόντα του άρθρου 90
του ν. 2960/2001.

Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 137 του ν. 4537/2018

1. Η παρ. 2 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) α-
ναριθµείται σε περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και µετά
από αυτή προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

«β. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου

46



της τέως Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων κα-
τόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες δεν είχε
εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυν-
ση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ του
π.δ. 142/2017, οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµό-
διες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
(ΔΥΕΕ), ύστερα από απόφαση κατανοµής ελέγχων της
Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγ-
χων. Οι αρµοδιότητες των ελεγκτών συνίστανται: αα)
στη διενέργεια του ελέγχου σύµφωνα µε τη σχετική ε-
ντολή, ββ) στη σύνταξη της έκθεσης και γγ) στην υποβο-
λή της έκθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 διαγράφεται η φράση
«, µόνο αν αυτές είναι ολοκληρωµένες ή ο έλεγχος είναι
σε εξέλιξη και όχι αν εκκρεµεί η έκδοση εντολής ελέγ-
χου».

3. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου
137 του ν. 4537/2018 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως ε-
ξής:

«Εξαιρούνται από την αξιολόγηση της περίπτωσης αυ-
τής οι υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος εντέλλεται από
εισαγγελική αρχή, για τις οποίες ο έλεγχος αυτός διε-
νεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
β΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 95
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54
του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως
εξής:

«ε) Η µέριµνα για την αποτελεσµατική κατανοµή των
ελέγχων στις Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και
Ελέγχου».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις
λέξεις «αρµοδιότητές τους» προστίθενται τα εξής:

«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις
λέξεις «αρµοδιότητά τους» προστίθενται τα εξής:

«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις
λέξεις «αρµοδιότητά τους» προστίθενται τα εξής:

«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 55
του π.δ. 142/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, δύναται να ασκούνται ελεγκτικές δραστηριό-
τητες και σε φορείς εκτός της καθ’ ύλην αρµοδιότητάς
τους, ύστερα από την απόφαση κατανοµής ελέγχων της
Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγ-
χων.»

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 55 του
π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τµήµα A΄ Ελέγχων
αα) Ο έλεγχος των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγ-

χου των φορέων για τους οποίους έχει γίνει κατανοµή α-

πό τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ε-
λέγχων, ως προς την οικονοµική διαχείριση των φορέων,
τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, την ταύτι-
ση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων, την ορθή είσπρα-
ξη και εµφάνιση των εσόδων των φορέων, τη διαχείριση
της περιουσίας και την εξακρίβωση της τήρησης των οι-
κείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών, καθώς
και την ορθή λογιστική απεικόνιση της οικονοµικής κατά-
στασης και διαχείρισης του φορέα.
ββ) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγ-

χων σε φορείς για τους οποίους έχει γίνει κατανοµή από
τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγ-
χων, βάσει του προγραµµατισµού της Διεύθυνσης Προ-
γραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων.
γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε-

σµάτων των διενεργούµενων ελέγχων και η κοινοποίησή
τους προς στους εµπλεκόµενους φορείς, µε συνηµµένα
τα σχετικά αποσπάσµατα για τυχόν απαιτούµενες κοινο-
ποιήσεις από τον φορέα σε πρόσωπα κατά των οποίων
προτείνεται αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως κα-
ταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχι-
κή ή ποινική ευθύνη.
δδ) Η ενηµέρωση των ελεγχόµενων φορέων ότι η προ-

σωρινή έκθεση καθίσταται οριστική, σε περίπτωση που
δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις εντός των νόµιµων
προθεσµιών.
εε) Η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. επί των εµπρόθεσµα υπο-

βαλλόµενων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των ε-
µπλεκοµένων στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η προσω-
ρινή έκθεση.
στστ) Η σύνταξη οριστικής έκθεσης και η γνωστοποίη-

ση των οριστικών αποτελεσµάτων των ελέγχων του Τµή-
µατος, σύµφωνα µε αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ., στις περι-
πτώσεις που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και έχουν ε-
ξεταστεί αρµοδίως από την Ε.Σ.ΕΛ..
ζζ) Η διαβίβαση αντιγράφου οριστικής έκθεσης: i) στη

Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού και ii) στη
Διεύθυνση Σχεδιασµού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυ-
ρώσεων, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην έκδο-
ση των αποφάσεων Δηµοσιονοµικών Διορθώσεων και
καταλογισµών.
ηη) Η συµµετοχή υπαλλήλων της Δ.Υ.Ε.Ε. σε κλιµάκια

ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγ-
χων, ανεξαρτήτως αρµοδιότητας του Υπουργείου ή χω-
ρικής αρµοδιότητας, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
Διεύθυνσης ανάλογα µε το είδος του ελέγχου και µε ε-
ντολή του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σιονοµικών Ελέγχων.»

7. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 4
του άρθρου 55 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«αα) Η παρακολούθηση συµµόρφωσης των φορέων
για τους οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη
Δ.Υ.Ε.Ε. προς συστάσεις των εκθέσεων οριστικών απο-
τελεσµάτων.»

8. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου
56 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Η διενέργεια ελέγχων σε φορείς που υπάγονται
στη χωρική αρµοδιότητά τους ή, ανεξαρτήτως αυτής, αν
έχει προηγηθεί κατανοµή από τη Διεύθυνση Προγραµµα-
τισµού και Συντονισµού Ελέγχων, σύµφωνα µε τον προ-
γραµµατισµό της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συ-
ντονισµού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του ε-
λέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρµοδιότητες που αναφέρονται
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στα Α΄ και Β΄ Τµήµατα των Δ.Υ.Ε.Ε. Α΄ έως Η΄ του άρ-
θρου 55.»

9. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ του άρθρου
56 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Η διενέργεια ή η συµµετοχή στη διενέργεια ελέγ-
χων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητά
τους, ή ανεξαρτήτως αυτής αν έχει προηγηθεί κατανοµή
από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ε-
λέγχων, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Διεύθυν-
σης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων. Σε πε-
ρίπτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρ-
µοδιότητες που αναφέρονται στα Α΄ και Β΄ Τµήµατα των
Α΄ έως Η΄ Δ.Υ.Ε.Ε. του άρθρου 55.»

10. Μετά την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης ε΄
του άρθρου 56 του π.δ. 142/2017 προστίθεται νέα υπο-
περίπτωση στστ΄ ως εξής:

«στστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής ε-
κτέλεσης των οικονοµικών µεγεθών του προϋπολογι-
σµού για την επίτευξη των προβλεπόµενων στόχων (µη-
νιαίων-τριµηνιαίων-ετήσιων), της υλοποίησης των διορ-
θωτικών ενεργειών σε περίπτωση εµφάνισης αρνητικών
αποκλίσεων από τους στόχους και της εξακρίβωσης των
τυχόν δηµοσιονοµικών αιτιών απόκλισης από τους στό-
χους, καθώς και η πρόταση σχετικών παρεµβάσεων.»

Άρθρο 96
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του ν. 3492/2006

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών
Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων
(Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και αποτελείται από τον προϊστάµενο
της Γ.Δ.Δ.Ε. ως Πρόεδρο και τους Προϊσταµένους: i) της
Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής
Κυρώσεων, ii) της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συ-
ντονισµού Ελέγχων, iii) µίας εκ των Δηµοσιονοµικών Υ-
πηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που λει-
τουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και εδρεύουν στο Νο-
µό Αττικής, καθώς και από δύο (2) πρόσωπα από το δη-
µόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που διαθέτουν εµπειρία σε
θέµατα ελέγχου δαπανών και συστηµάτων διαχείρισης
ως µέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρω-
µατικά µέλη της Ε.Σ.ΕΛ. και η γραµµατεία αυτής, η οποία
στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύν-
σεων, και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά στη λει-
τουργία της. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται,
εισηγητής της Ε.Σ.ΕΛ. είναι ο, εκ των µελών, καθ’ ύλην
αρµόδιος Προϊστάµενος των ανωτέρω Διευθύνσεων, ο
οποίος µετέχει στη σύνθεση της επιτροπής. Στις περι-
πτώσεις που εξετάζονται από την Ε.Σ.ΕΛ. εκθέσεις ε-
λέγχου, εισηγητής αυτής είναι ο αρµόδιος προϊστάµε-
νος της Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο. Ο εισηγητής
δεν έχει δικαίωµα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. παρίσταται, χωρίς δικαί-

ωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος
Νοµικής Υποστήριξης της Γ.Δ.Δ.Ε.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 υπο-
βάλλεται στην αρµόδια οργανική µονάδα που διενεργεί
τον έλεγχο, η οποία την ελέγχει ως προς την πληρότητά
της, τη θεωρεί και τη γνωστοποιεί στον ελεγχόµενο φο-

ρέα, καθώς και στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνε-
ται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβλη-
θέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή
ποινική ευθύνη, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από
την υποβολή της, η οποία µπορεί να παραταθεί µε αιτιο-
λογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Δ.Ε..
Στην περίπτωση που η αρµόδια οργανική µονάδα είναι ε-
πιπέδου Τµήµατος, η έκθεση ελέγχεται ως προς την
πληρότητά της και από τον Προϊστάµενο της Δ.Υ.Ε.Ε.
που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανήκει γεω-
γραφικά η οργανική µονάδα επιπέδου Τµήµατος. Οι ε-
λεγχόµενοι φορείς, καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, έ-
χουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κα-
τά της έκθεσης, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από
την παραλαβή αυτής, οι οποίες εξετάζονται από την Επι-
τροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), ύστερα από σχε-
τική εισήγηση των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών. Σε περί-
πτωση µη υποβολής αντιρρήσεων, η οργανική µονάδα
που έχει διενεργήσει τον έλεγχο ενηµερώνει τον ελεγ-
χόµενο φορέα ότι η έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική
και τον καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, ενηµερώνο-
ντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση Σχεδιασµού Μεθοδολο-
γίας και Επιβολής Κυρώσεων και τη Διεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των συστάσεων
των οριστικών εκθέσεων εντός των οριζοµένων σε αυ-
τές προθεσµιών επιβάλλονται δηµοσιονοµικές διορθώ-
σεις.»

4. Η παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις και εξεταστούν από
την Ε.Σ.ΕΛ., η ελεγκτική οµάδα συντάσσει οριστική έκ-
θεση, στην οποία ενσωµατώνει την απόφαση της
Ε.Σ.ΕΛ.. Η Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο αποστέλ-
λει την οριστική έκθεση στον ελεγχόµενο φορέα, τον ο-
ποίο καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, καθώς και στη
Διεύθυνση Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυ-
ρώσεων και στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντο-
νισµού Ελέγχων. Η εν λόγω Δ.Υ.Ε.Ε. αναλαµβάνει να
παρακολουθήσει τη συµµόρφωση των φορέων και την ε-
κτέλεση των ληφθέντων µέτρων. Στις περιπτώσεις των
Δ.Υ.Ε.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης η παρακολούθηση γίνεται
από το Τµήµα Παρακολούθησης Ελέγχων. Αν από τις τε-
λικές εκθέσεις προβλέπονται δηµοσιονοµικές διορθώ-
σεις ή καταλογισµοί, αυτές επιβάλλονται από τη Διεύ-
θυνση Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσε-
ων.»

Άρθρο 97
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017

1. Η περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του
ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής:

«Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσµήτορες και τους
Διευθυντές Τοµέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Προέδρους -
Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις,
Κοσµήτορες Σχολών, Διευθυντές Σχολών, Προϊσταµέ-
νους ή Προέδρους Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
Α.Ε.Ν., καθώς και στους Προέδρους Ακαδηµαϊκών Συµ-
βουλίων και Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόµενα
ως εξής:
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i. Πρόεδρος - Πρύτανης Τ.Ε.Ι., διακόσια πενήντα (250)
ευρώ.

ii Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου Α.Ε.Α., διακό-
σια πενήντα (250) ευρώ.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι., δια-
κόσια δέκα (210) ευρώ.

iν. Κοσµήτορας Α.Σ.Ε.Ι. και Κοσµήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι.,
διακόσια δέκα (210) ευρώ.
ν. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ.
vi. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α., διακόσια (200) ευρώ.
νii. Διευθυντής Τοµέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα (140)

ευρώ.
viii. Προϊστάµενος ή Πρόεδρος Τµήµατος, εκατό (100)

ευρώ.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 138 του

ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής:

«γ. Επιµελητής Β΄, Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπα-
θολογίας και αντίστοιχοι, εβδοµήντα οκτώ τοις εκατό
(78%)».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 του
ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής:

«2. Στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας
που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών καταβάλλονται
τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 98
Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81 

του ν. 4446/2016

1. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ΧΕ εκδίδονται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του
Ο.Π.Σ.Δ.Π., σε δύο (2) αντίτυπα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «Α-
ΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία παραµένουν στην εκκαθαρίζουσα
υπηρεσία και στα οποία επισυνάπτονται όλα τα πρωτότυ-
πα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης. Σε περί-
πτωση διενέργειας των προβλεπόµενων ελέγχων για
τους οποίους απαιτείται η αποστολή πρωτότυπων δικαι-
ολογητικών, στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία παραµένει
το αντίγραφο συνοδευόµενο από πλήρη φάκελο αντι-
γράφων των δικαιολογητικών.»

2. Το άρθρο 78 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1.α. Για τα ΧΕ απαιτείται, µετά την πληρωµή της δα-
πάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) µήνες, στην αρµόδια
Υπηρεσία Επιτρόπου (Υ.Ε.) του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστα-
σης, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή,
στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ
του προηγούµενου τριµήνου, ο αριθµός, το ποσό και το
ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του ΧΕ, ο σχετικός
ΚΑΕ/λογαριασµός και περιγραφή του και ο δευτερεύων
διατάκτης προκειµένου για τα Επιτροπικά Εντάλµατα
(ΕΕ), µε µια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.
β. Ειδικά για τα ΧΕΠ απαιτείται, µετά την πληρωµή της

δαπάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) µήνες στην αρµόδια
Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κα-
τασταλτικού ελέγχου, ξεχωριστής κατάστασης τόσο σε
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην οποία θα α-
ναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕΠ του προηγούµε-

νου τριµήνου, ο αριθµός, το ποσό και το ονοµατεπώνυµο
του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασµός
και περιγραφή του, καθώς και η ηµεροµηνία απόδοσης
λογαριασµού, µε µια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατη-
ρήσεις. 
γ. Για τα ΧΕ που εξοφλούνται µέσω της ΕΑΠ, εφαρµό-

ζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής.

2. Ειδικά κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Δη-
µοσίων Επενδύσεων, µετά τη λήξη των προθεσµιών έκ-
δοσης των σχετικών συµψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται η α-
ποστολή στην αρµόδια Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστα-
σης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην
οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ (συµ-
ψηφιστικά ή προπληρωµής), η Συλλογική Απόφαση Έρ-
γων (ΣΑΕ), το ενάριθµο έργο και υποέργο, το ποσό ή τα
ποσά των πληρωµών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασµός και
περιγραφή του και η αιτιολογία έκδοσης µε µία επιπλέον
στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

3. Οι καταστάσεις των προηγούµενων παραγράφων
συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται
στην αρµόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υ-
πηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρατά το ένα (1) α-
ντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο στην αποστέλλουσα
υπηρεσία αυθηµερόν, µε πράξη επί της κατάστασης που
βεβαιώνει την παραλαβή της.

4.α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διενέργεια του
κατασταλτικού ελέγχου, ζητεί από τις οικείες οικονοµι-
κές υπηρεσίες των ελεγχόµενων φορέων, τα πρωτότυπα
ΧΕ, τα ΕΕ και τα συνηµµένα σε αυτά δικαιολογητικά,
που αφορούν τις κατά περίπτωση ελεγχόµενες δαπάνες.
β. Ειδικώς για τα ΧΕΠ, επί των οποίων ο διενεργούµε-

νος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικός έλεγχος
αφορά στο σύνολο των εν λόγω δαπανών, τόσο οι πρω-
τότυποι σχετικοί τίτλοι πληρωµής όσο και τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο σύνολό τους στο Ε-
λεγκτικό Συνέδριο, συνηµµένα στην προβλεπόµενη κα-
τάσταση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, καθώς και κάθε σχετι-
κό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του
ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα ΕΕ συντάσσονται σε τρία (3) αντίτυπα ειδικού ε-
ντύπου, οµοιόµορφου για όλα τα Υπουργεία, µονογρά-
φονται και υπογράφονται από τα υπηρεσιακά όργανα
της παραγράφου 8 του άρθρου 77.

3. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο
του ΕΕ, αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, το
δεύτερο και τρίτο παραµένουν στην οικονοµική υπηρε-
σία του φορέα που τα εκδίδει, για αποστολή στον φορέα
που τυχόν διενεργήσει προβλεπόµενους ελέγχους και
για το αρχείο της αντίστοιχα. Αν µε την ίδια εντολή κα-
τανέµονται πιστώσεις σε περισσότερους του ενός δευ-
τερεύοντες διατάκτες, τα ανωτέρω αντίτυπα συνοδεύο-
νται από αριθµηµένο διανεµητικό πίνακα.»

Άρθρο 99
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 55 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ε-
ξής:
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«Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσε-
ων έτους 2019, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά
στη µείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανοµή», σε ε-
πίπεδο φορέα και ειδικού φορέα. Μετά την ψήφιση του
προϋπολογισµού, οι πιστώσεις κατανέµονται, σύµφωνα
µε τα εκάστοτε οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται
κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του
ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στο Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26.»

3. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 69ΣΤ του
ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµά-
των, καθώς και του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ή του Υπουργού Εσωτερικών, αν πρόκειται για υπα-
γωγή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιστοίχως καθορίζονται οι φο-
ρείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσε-
ων του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών, καθώς
και οι αναγκαίες τεχνικές ή άλλες λεπτοµέρειες και ι-
δίως ο τρόπος εισαγωγής από τους διατάκτες των στοι-
χείων στο πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί κά-
θε φορέας, η διαδικασία επεξεργασίας των αιτηµάτων
της πληρωµής από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, ο
τρόπος εκκαθάρισης της συγκεκριµένης δαπάνης, η δια-
δικασία διαβίβασης των ηλεκτρονικών στοιχείων των δι-
καιολογητικών και των τίτλων πληρωµής στο Ελεγκτικό
Συνέδριο (Ε.Σ.) στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, ο τρό-
πος ακύρωσης των δικαιολογητικών στη φυσική τους
µορφή, η διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγχου
και θεώρησης των ΧΕ από το Ε.Σ., καθώς και λοιπά σχε-
τικά θέµατα.»

4.α. Μετά το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014 προστίθεται
άρθρο 69Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 69Ζ
Προθεσµίες αποστολής δικαιολογητικών δηµοσίων
δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
έκδοσης τίτλου πληρωµής και εξόφλησης αυτών

1.α. Η προθεσµία αποστολής από τον διατάκτη στην
αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του φορέα πλήρους φακέ-
λου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετι-
κών Xρηµατικών Eνταλµάτων (ΧΕ) για την πληρωµή
τους καθορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµη-
νία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για
την πληρωµή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαρα-
γράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107). 
β. Η προθεσµία για την έκδοση των ΧΕ από την αρµό-

δια οικονοµική υπηρεσία του φορέα για πληρωµή δαπα-
νών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εµπορικών
συναλλαγών του Δηµοσίου καθορίζεται σε είκοσι µία
(21) ηµέρες από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε αυτή
πλήρους φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταµένου οικονοµικών υ-

πηρεσιών του φορέα για την εκτέλεση δαπάνης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 26 διατυπώνονται εγγράφως ε-
ντός πέντε (5) ηµερών από την περιέλευση των δικαιο-

λογητικών της δαπάνης στην υπηρεσία του. Επί των α-
νωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να απα-
ντήσει εγγράφως εντός τριών (3) ηµερών. Οι ανωτέρω
προθεσµίες των πέντε (5) και τριών (3) ηµερών, αντίστοι-
χα, προσµετρώνται στη συνολική προθεσµία των είκοσι
µία (21) ηµερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το
σχετικό ΧΕ.
γ. Η προθεσµία για την εξόφληση από την αρµόδια υ-

πηρεσία του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγµατοποι-
ούνται στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών των φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του ΧΕ. Στην ανωτέρω
προθεσµία των πέντε (5) ηµερών περιλαµβάνεται η απο-
στολή αιτήµατος συµψηφισµού εκκαθαρισµένης και βέ-
βαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαι-
τείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ..

2. Η µη τήρηση των ανωτέρω επιµέρους προθεσµιών
συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρµόδιων οργά-
νων κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄
26).»
β. Η περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου ισχύει

από 1.1.2019 για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης. Από 1.1.2019 καταργείται η διάταξη της παρ.
3 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 71 του
ν. 4270/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επεν-
δύσεων είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µει-
ζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής
Διοίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για
κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηµατοδοτούµενο) χωριστά,
µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του
φορέα του.»

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4514/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγο-
ράς ανέρχεται σε τουλάχιστον είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) ευρώ. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο διαχει-
ριστή αγοράς, στην οποία διαπραγµατεύονται αποκλει-
στικά χρηµατοπιστωτικά µέσα των περιπτώσεων 5 έως 7
και 10 έως 11 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος I του
παρόντος που σχετίζονται µε εµπορεύµατα ενέργειας, ι-
δίως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή δικαιώµα-
τα εκποµπής ρύπων, καθώς και µε λοιπά εµπορεύµατα,
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης α-
παιτείται να έχει κατατεθεί προηγουµένως το µετοχικό
κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα πού
λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια λειτουργίας µπορεί να
χορηγείται και σε υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες εφό-
σον έχουν ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο είκοσι εκατοµ-
µύρια (20.000.000) ή πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευ-
ρώ κατά περίπτωση και πληρούνται οι προϋποθέσεις του
παρόντος Κεφαλαίου. Τα ίδια κεφάλαια του διαχειριστή
αγοράς δεν µπορεί να υπολείπονται του ελάχιστου µετο-
χικού κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.
Οι µετοχές του διαχειριστή αγοράς είναι ονοµαστικές.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από ει-
σήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να µετα-
βάλλεται το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή
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αγοράς.»
Άρθρο 101

Τροποποίηση του άρθρου 72 
του ν. 4172/2013

Η περιπτωση α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 2019.»

Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4081/2012

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επι-
τρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2020.»

Άρθρο 103
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2399)

Στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται η
περiπτωση 110 του εσωτερικού άρθρου 2 ως εξής:

«110) «χρεωστικά µέσα»:
α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ΄ και ι΄ της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορ-
φές µεταβιβάσιµων χρεών, µέσα µε τα οποία δηµιουργεί-
ται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή, καθώς και µέσα που πα-
ρέχουν δικαιώµατα απόκτησης χρεωστικών µέσων και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/

2014 (Α΄ 107), οι οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβά-
σιµων χρεών, καθώς και µέσα µε τα οποία δηµιουργείται
ή αναγνωρίζεται µία οφειλή,».

Άρθρο 104
Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 η φράση «των άρθρων 57 ή 58 του νόµου
ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται
µε τη φράση «των εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015».

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 η φράση «του άρθρου 104 του νόµου ενσω-
µάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται µε τη
φράση «του εσωτερικού άρθρου 104 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015».

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) Απαιτήσεις του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε

την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηµατο-
δότησης µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Ταµείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 95 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις φυσικών

προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχει-
ρήσεων κατά το τµήµα που υπερβαίνουν το όριο κάλυ-
ψης κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), όπως και

από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιµες
αν δεν είχαν γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύ-
ουν στην Ένωση.»

4. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α
του ν. 4261/2014 η φράση «µε την έννοια της περίπτω-
σης β΄ παράγραφος 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης
α΄ παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3746/2009» αντικαθίστα-
ται µε τη φράση «µε την έννοια των άρθρων 12 και 13
του ν. 4370/2016».

5. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 η φράση «κατά την περίπτωση α΄ της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται µε τις
λέξεις «κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016».

6. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
ν. 3746/2009, στις οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται
οι καταθέσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15
της διάταξης αυτής» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµ-
φωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4370/2016, στις οποίες όµως
δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταθέσεις που εµπίπτουν
στην περίπτωση β΄ της διάταξης αυτής».

7. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εµπίπτουν στις ανω-
τέρω περιπτώσεις ούτε είναι µειωµένης εξασφάλισης
κατά την αντίστοιχη σύµβαση, ενδεικτικά και όχι περιορι-
στικά, απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συµ-
βάσεις, από χρεωστικά µέσα έκδοσης του πιστωτικού ι-
δρύµατος, από συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παρο-
χής υπηρεσιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση
δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεω-
στικά µέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες
εµπίπτουν στην παράγραφο 1α. Η παρούσα περίπτωση
δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις που απορρέουν από εγ-
γυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για
χρεωστικά µέσα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 1α, έκδοσης θυγατρικών του, ή για υ-
βριδικούς τίτλους έκδοσης θυγατρικών του µε την έν-
νοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
είτε αυτές οι θυγατρικές εδρεύουν στην Ελλάδα είτε
στην αλλοδαπή. Επιπλέον, δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις
τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυ-
τές οι απαιτήσεις απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κα-
τάθεσης µε το πιστωτικό ίδρυµα, διά της οποίας συµβά-
σεως δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυµα το
προϊόν της έκδοσης οµολογιών, που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 1α, ή υβριδικών τίτλων από
αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας
θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το προηγούµενο εδά-
φιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης που δεν ε-
µπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου.
Οι απαιτήσεις που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα
περίπτωση και εµπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο ανωτέρω, κατατάσσονται ως κοινές απαιτήσεις
χωρίς προνόµιο µε την έννοια της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα,
εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από τα χρεω-
στικά µέσα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής της, και
για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει συναφθεί σύµ-
βαση δανείου ή κατάθεσης µε την έννοια του τρίτου και
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του τέταρτου εδαφίου, είναι µειωµένης εξασφάλισης
στην κατάταξη των υποχρεώσεων της ίδιας της θυγατρι-
κής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι απαιτήσεις κα-
τά του πιστωτικού ιδρύµατος που εµπίπτουν στο τρίτο
και το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης µειωµένης εξασφάλι-
σης κατά τον ίδιο τρόπο.»

8. Στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 1α ως εξής:

«1.α. Την προνοµιακή κατάταξη της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 1 δεν έχουν απαιτήσεις από χρεωστικά µέ-
σα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αρχική συµβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον

ένα (1) έτος,
β) δεν περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν εί-

ναι παράγωγα,
γ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτω-

ση, το ενηµερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς τη χαµηλό-
τερη σειρά κατάταξης µε την έννοια της παρούσας πα-
ραγράφου.
Τα χρεωστικά µέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν εν-

σωµατωµένα παράγωγα µόνο επειδή έχουν κυµαινόµενο
επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιµοποιούµενο ε-
πιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκφρασµένα σε αλλο-
δαπό νόµισµα.»

9. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος νόµου και ενέπιπταν στο δεύτερο, τρί-
το και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 145Α του ν. 4261/2014, όπως αυτό είχε πριν από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να
κατατάσσονται στην ίδια σειρά και συντρέχουν µε τις α-
παιτήσεις που γεννώνται µετά τη θέση του σε ισχύ και ε-
µπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ί-
διας περίπτωσης.

Άρθρο 105

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζα-
κύνθου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες
και οι τελικές πληρωµές δικαιούχων, που αφορούν: α) τη
βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύ-
σεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ)
τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές,
ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενί-
σχυση βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013, δεν κατά-
σχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτη-
ση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές προς οποι-
ονδήποτε οργανισµό του Δηµοσίου και ασφαλιστικό φο-
ρέα, µέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευ-
ρώ.
Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές κα-

ταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων,
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ως άνω πληρωµές
των κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα ο-
φείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.»

Άρθρο 106

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και στην παρ. 2 του άρ-
θρου 39 του ν. 1026/1980 (Α΄ 48) η λέξη «τριετία» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «τετραετία».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 1539/1985
(Α΄ 64) καταργείται.

Άρθρο 107

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκη-
ρύσσονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019, δεν µπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη
θέση ειδικευµένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν
από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη της προθε-
σµίας  υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε
προκήρυξης.»

Άρθρο 108

Η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107)
τροποποιείται ως εξής:

«Το προσωπικό που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας α-
ορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε ε-
πιχειρήσεις του ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε α-
ντίστοιχες θέσεις, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
109 του ν. 3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή
του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, µε απόφαση του Δ.Σ.
της επιχείρησης και από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για τη νοµιµότη-
τα της κατάταξης αρκεί το πραγµατικό γεγονός της απα-
σχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθεί-
σες επιχειρήσεις κατά την ηµεροµηνία συγχώνευσης.
Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχει-
ρήσεις του ν. 1069/1980 που επέκτειναν την εδαφική αρ-
µοδιότητά τους δυνάµει του ν. 3852/2010. Οι διατάξεις
του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 εφαρµόζονται κατ’ ανα-
λογία και στους εργαζόµενους αυτούς.»

Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιµέρους διατάξεις.
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, 2 1 / 0 2 2 0 1 8 1 4 : 1 0 FAX 2 3 2 1 3 5 8 2 1 9 ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ VPIR. SERRON 0 0 0 4 

ΘΕΜΑ 

ΘΕΣΗ 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ 
ΠΑΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΝΕΟ Ο.Τ 155 ΟΙΚ. 090407 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΜΒΑΔΟ Ε A - B - r - a - e - z - H - A = 7 6 9 , 4 2 Τ . μ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

\\ 
Θ Ε Ω Ρ Η Σ Τ Ι ^ Ε » ^ ' 
— 

i t 

·Ζ~7. i . i . i l l ' ' * " ' 7 

,01 Ι Μ Λ Α . - · ! " " 1 , , ι " ' 
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2 0 1 8 1 4 : 1 0 FAX 2 3 2 1 3 5 6 2 1 9 ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ VPIR. SERRON @ 0 0 5 

Ε Μ Β Α Δ Ο Ν Γ Ε Ω Τ Ε Μ Α Χ Ι Ο Υ : E Α & τ ^ & ζ ^ Μ - τ β Β ^ τ μ . 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο pro τρααχύ σύστημα «ηιντβιβγμίνων βΓΣΑ "87 
2. Οι διοχτίώόϊΐς ran το εμβαδόν iwoJuoytotniatv ονηλοηκά απΑ τις συντετα/μένες tcov κορυφών 
9. Το όριο τοο γΗοχίμπχίον ctvoi τα τϊλιχώ όρια της Λοκτησίπς όίκοί κβδορίζονται «Γ6 την πράξη εφαρμογής γ » τη 
χολεοόομιχή «λτητα Ηράκλζιπς το» Δήμου Ηράχίζιας Π. Ε Σΰρρών. 
4. Η ρομοτομική 7Ρ°μμή οκβς καθορίζεται « δ τ ι ς βοντκαγίνβς της μώΛης ίφαρμογής κ » 1 οικοδομική /ραμμή βρίσκεται 
ct «αράλληλη αΛόοταση 3.00 μέτρα βόρεια m 6,00 μέτρα νότια από την ρυμοτομική. 
5. Η εξάρτηοη <υύ το ΕΓΣΑ 87' χραγματοβοιήΟηκε με σύστημα GPS και κάνοντας χρήση τσο Ελληνικού ίΐχπήματος 
HEPOS 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΟΝ 
(ΑΠΟΦ. 6456/98 - ΦεΚ672Δ799ί ,ΓΟΚΘ© 

TOMEAXlite ( προ του 1823 ττΐροχφ 

Αρτιότφα'κΐΓτδ κανόνα: Εμβαδόν « 500,00τ.μ. - Προσοπτο * Ι4μ 

Αρτιότητα κατά τταρέκκλοοη: 

Σοντ^στής Δόμησης: 0,80 
Κάλυψη: 70% 
Ύψος: 8.00 + 2,00 ΣΤΕΓΗ 

Α: 3.00 +0,10 χΗμίν 
δ: 2 , S 0 * 0 , 1 0 x H j « y 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000 
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2 1 / 0 2 2 0 1 8 1 4 . 1 1 FAX 2 3 2 1 3 5 G 2 1 9 
ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ VPIR- SERRON 

τ Ϊ54 

• I νη 3fK Ο . Τ 1 3 7 

3 . ' 
τ Ϊ54 

• 

3 . ' 
τ Ϊ54 

V 
3 . ' 

ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

• • ι · · 

Ο . Τ 3 2 9 _ 1 = J Γ " 

s 
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2 1 / 0 2 2 0 1 8 1 4 : 1 1 FAX 2 3 2 1 3 5 8 2 1 9 ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ VPIR. SERRON 0 0 0 7 

455B950 

Αρ. Αδείας 171/αρ. ηρωτ. 1168/96, Ειρηνοδικείο Ηράκλειας (Διώροφος οικοδομή με υπόγειο) 
Πολεοδομικό Γραφείο Σιδηροκάστρου 
Οικόπεδο 7 TOU Ο.Τ. 35, νέο Ο.Τ. IS5 (090407) ΤΑΧΔΙΚ 
Παραχώρηση οπό Δήμο (σελίδα 16 μεταγραφών) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 090407 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΓΣΑ 87 

Α 163632.63 796973.57 439864.76 4558917.82 • 
Β 163652.48 796972.97 439884.60 4558917.15 
Γ 163652.39 796967.63 439884.49 4558911.80 
Δ 163652.09 796956.77 439884.15 4558900.95 
Ε 163651.77 796943.77 439883.78 4558887.95 
Ζ 163651.47 796934.72 439883.4S 4558878.90 
Η 163631.08 796935.58 439863.06 4558879.83 
Α 163632.63 796973.57 439864.76 4558917.82 

ΕΜΒΑΔΟ=769,42 μ2 

ΜΗΚΗ 
ΠΛΕΥΡΩΝ 

19.86 
5.35 

10.86 
13.00 
9.06 

20.41 
38.03 

4558900 

4558850 

4S58B25 

ΕΓΣΑ 87 

8 
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21/02 2018 14:12 FAX 2321358219 ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ VPIR. SERRON a 008 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Π Ο 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ 

O T A : ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΖ: ΣΕΡΡΩΝ 

HKVNIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ Η Λ Ο Ζ Η Σ : 28/09/2017 

Α Ρ . ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΗΛΟΣΗΤ: 4 ^ 0 4 8 0 2 7 1 0 0 0 2 4 4 0 3 iiNigiiiiiiiiiiii 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ N.23Q8/95 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΟΜ Q90165S60 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
α/ο ΚωΰοΛς ΙδιακτηαΙας θΕιτη ακινήτου σιον ιίτλο ΣτοιχξΙο ακινήτου σιον ιίτλο Πσρατηρήαιις 

Αρ. Knptou' 
Καθίτοο Αρ. Ιδιοκτησίας 

1 440480271000090455 

ιιιιιιιιΐΒΐιιι 
ΑΝΟΝΥΜΟΣ0 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-1036008 

• 

Είδος ακαώματος; ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΗΣ 

Το «φτΒέςΊτοοον « υ ΐταγίον τίλους «^μοτονρΛφησίΚ Οσ οριο^κοττοιηθίΙ με την ολοκλήρωση της πτεξιργασίας ττκ δήλωσης σας. 
ΗρΛ*3 Εκτύπωσης : 2Β/9/2017' 
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» , 8 0 = 1 1 9 0 , 5 8 μ . 

4 . 8 S μ 

K A A T W f e f l X 2 5 % 

ΣΤΟ οικόπεδο 
<ς προς τψ ΑΔ και 
ήν. 

τ ή ν Α Β . 

ι ο σ η μ ε ί ο Μ χ ο ύ u u p i o u 

"Λ 

Λ 

% Α 

4 

•if 

• * 

V * 

E i P H K l C M I K E L C ' * * 
Π Ϋ Ρ Ρ Α Σ ! . (ΠΥΛΗ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν ) 

"ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΌ; "• "'• 

ΚΛΙΜΑΚΑ •' != 200 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

" ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ 

Α, ΜΑ ΝΤΑΝΑ 

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ^p""^ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Μ. ΛΑΣΚΑ, 
Ο 

ΑΘΗΝΑ 27-2 -81 . U 
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•00 FAX 0265023676 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ YPHHESIA FOKID 

pro 

ργοδότης 

ΈΣΗ 
1 

ειοτοπ n^e^io-y ' Π Ο Λ - ^ ς , Γ Ρ Α . & Ι Λ Χ _ 

ΙΕΛΕΤΗ ·,:' 
- r -

ΤΑΔΙΟ 
i · 

>EMA 
Χ^ΔΙΟΥ 

Τ ο π Ο Γ Ρ Α. <i>l UIO ΑΙΑΓΡΑνλϊΛΛ Αρ. ΣχιδΙου 
>Χ001 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2 0 0 Ημερομηνία 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ '· 
P X n f E K T O N l K A : 

ΓΑΤΙΚΑ: 
\Μ: '· 
ΟΠΟΧΡΑΦΙΚΑϊ 

• ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

DΣΥΝΤΑΞΑΣ 

1 " 

3 Ε Ω Ρ Η Σ Η 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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20/0β 2018 13:00 FAX 0265023676 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ YPHEESIA F0KID E l 003 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

" — - - · • Σκύλες — (κολιό • 

bitXfCea... • 

_ . — ΜΟντρο — Tescvwo -

· Toixoto 

. . 

Όριο ΑΟφβλτου 

kpAorieoo 

Άξονος Οβοο 

Άξονος Ι&ακπιοΐοζ 

Κολόνα ΟΊΕ 

TnH^uvo 

* 

Πλί»*ς Γ*ζο5ρομ)ιχι 

Έ/Π/Κ : Αρ. 0ρ&<μ^ν/Ο^χΛ\>να·αχ»ατ^ 

[ S 3 ' " · · • - · · 
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20/06 2018 13:01 FAX 0263023676 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ YPHRESIA FOKID ' ®««* 

\ 

. . : s r ~ 

•.·..-·.· y " i . · .: : ,·-.,-: - ' ί - '.-.Ι · • • ' , ! " 
1 Κ 

Ε" 100.61 ιμ 

Ι*>Α·>-•7 
- J 

~·' ·"; 

, . . ί W " . . . 
Γ ν Γ , ι Γ . " Ί 

• " . « « . ~~· 

• Α 

Γ 

ί ί · « ι « . » i 
1 -ζ.'' 
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ί θ 

! · : · ι H s r a i 

L . . . . * v _ 

^ 2 τ γ π ρ Σ Y n o A O P g j j f c Y Ε Μ Β Α Δ Ο Υ 

. E = 0 . 5 Σ X ^ j t r W 
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20/06 2018 13:00 FAX 0265023676 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ YPHEESIA FOKID @0O4 
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75

Αθήνα,                                                                2018
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