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Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινή-

των της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακι-

νήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές δια-

τάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς
Άρθρο 5 Εξαιρούμενα ακίνητα
Άρθρο 6 Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς
Άρθρο 7 Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς
Άρθρο  8 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις 

αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου
Άρθρο 9 Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογη-

τικών
Άρθρο 10 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

της Επιτροπής Εξαγοράς
Άρθρο 11 Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος 

εξαγοράς
Άρθρο 12 Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς
Άρθρο 13 Απαλλοτρίωση δημοσίου ακινήτου για το 

οποίο έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς
Άρθρο 14 Συνέπειες υποβολής αίτησης εξαγοράς
Άρθρο 15 Ακίνητα ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυ-

νας (ΤΕΘΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕ-

ΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 16 Ειδικές ρυθμίσεις - Ακίνητα εντός σχεδίου 

πόλεως ή οικισμού εκτός πεδίου εφαρμογής ν. 998/1979 
και διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών - Ακίνητα που 
αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής κατά την αγροτική 
νομοθεσία - Ανταλλάξιμα ακίνητα

Άρθρο 17 Ειδικές ρυθμίσεις για μη άρτια ή μη οικο-
δομήσιμα τμήματα δημοσίων ακινήτων, όμορα βιοτε-
χνικών, βιομηχανικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών και 
τουριστικών επιχειρήσεων

Άρθρο 18 Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγο-
νται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 20 Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙ-

ΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ-
ΩΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕΤΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 22 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από 
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - Τροπο-
ποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 4223/2013

Άρθρο 23 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται 
εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων 
οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών - Τροποποίηση παρ. 7Α 
άρθρου 3 ν. 4223/2013

Άρθρο 24 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται 
στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 
Τροποποίηση περ. β’ παρ. 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013

Άρθρο 25 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησί-
ας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά του 
αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ. 7Γ 
άρθρου 3 ν. 4223/2013

Άρθρο 26 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσμα-
τα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται 
σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 - 
Προσθήκη παρ. 7ΣΤ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 27 Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για διατη-
ρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης - 
Τροποποίηση Ενοτήτων Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)- ΤΡΟ-
ΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.

Άρθρο 28 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά 
τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μονα-
δικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση 
παρ. 4 άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 29 Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων 
όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος 
της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 30 Διαδικασία επιλογής φορολόγησης στις εκ-
μισθώσεις ακινήτων - Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ’ 
παρ. 2 άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 31 Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης 
στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών - 
Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 32 Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνι-
στούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής 
του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. - Τροποποίηση περ. α’ 
παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο  33 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της 
ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 
ν. 4664/2020

Άρθρο 34 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ει-
δική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του 
ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτή-
σεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική δια-
χείριση εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 
ν. 4941/2022

Άρθρο 35 Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξι-
οδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό 
εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις για 
τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής 
και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση 
εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 ν. 4664/2020 - Προσθήκη 
άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, 
παρ. 15 στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020

Άρθρο 36 Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμ-
βαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποί-
ησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών - Τροποποίηση 
παρ. 2 άρθρου 77 ν. 4307/2014

Άρθρο 37 Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρη-
ση Υ/Β - Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4258/2014

Άρθρο 38 Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγ-

γελίας της σύμβασης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 
ν. 4797/2021

Άρθρο  39 Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση 
οφειλών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6, παρ. 1, 3 και 
4 άρθρου 7 ν. 4738/2020

Άρθρο 40 Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμι-
ση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογί-
ας Τραπεζών - Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία 
υπογραφής - Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Τροποποίηση 
παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων 15 και 16 
ν. 4738/2020

Άρθρο 41 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά 
από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών - Απαλ-
λαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρ-
θρωσης - Τροποποίηση άρθρων 18 και 20 ν. 4738/2020

Άρθρο 42 Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφει-
λών, κανόνες και περιορισμοί - Τροποποίηση άρθρων 21, 
22 και 23 ν. 4738/2020

Άρθρο 43 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής 
ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποί-
ηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738/2020

Άρθρο  44 Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την 
παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε δα-
νειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάστα-
ση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  - Αναδρομική ισχύς 
των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών υπ’  αρ.  2/31230/0025/6.6.2003 και 
υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005

Άρθρο 45 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από 
επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, 
καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την 
εφαρμογή τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 
και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και τροποποίηση 
παρ. 7 άρθρου 293 ν. 4738/2020

Άρθρο  46 Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που 
υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 
ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην 
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ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών από πρό-
σωπα που τα κατέχουν. Η εξαγορά εξυπηρετεί σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην οριστι-
κή διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδι-
ωτικής περιουσίας του Δημοσίου, στην αποκατάσταση 
των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την 
κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της οικονομικής τους 
δραστηριότητας, και δι’ αυτών στην αξιοποίηση της ιδιω-
τικής περιουσίας του Δημοσίου και στην προώθηση της 
τουριστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής 
ανάπτυξης επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους αποτελεί η δυνατό-
τητα υποβολής αιτήσεως εξαγοράς δημοσίων ακινήτων, 
όπως αυτά προσδιορίζονται για τους σκοπούς της εφαρ-
μογής του παρόντος, από πρόσωπα που τα κατέχουν 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει καθορισμένης 
διαδικασίας και υποβολής δικαιολογητικών. Για την έκ-
δοση της απόφασης εξαγοράς καταβάλλεται τίμημα, επί 
του οποίου εφαρμόζονται εκπτώσεις, λαμβανομένων 
υπόψη οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Η διαδι-
κασία εξαγοράς υλοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακής 
πλατφόρμας και με τη συνδρομή των οικείων κτηματι-
κών υπηρεσιών, του φορέα υποδοχής του Υπουργείου 
Οικονομικών και της Επιτροπής Εξαγοράς, η οποία συ-
στήνεται με το άρθρο 10.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Δημόσιο ακίνητο»: κάθε καταγεγραμμένο ακίνη-
το που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομι-
κών και το οποίο κείται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως 
ή οικισμού.

β) «Ακίνητο ΤΕΘΑ»: κάθε ακίνητο που ανήκει στην ιδι-
ωτική περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).

γ) «Αιτών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπο-
βάλλει αίτηση εξαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα.

δ) «Αίτηση εξαγοράς»: η αίτηση για την εξαγορά δη-
μοσίου ακινήτου που υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 9.

ε) «Απόφαση εξαγοράς»: η διοικητική πράξη που εκ-
δίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικο-
νομικών σύμφωνα με το άρθρο 11.

στ) «Κατοχή»: η φυσική εξουσίαση δημοσίου ακινήτου 
με διάνοια κυρίου.

ζ) «Δικαιοπάροχος»: το πρόσωπο το οποίο ο αιτών δι-
αδέχεται στην κατοχή δημοσίου ακινήτου με παράγωγο 
τρόπο ή έπειτα από κληρονομική διαδοχή.

η) «Φορέας υποδοχής»: η Διεύθυνση Δημόσιας Περι-
ουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών.

θ) «Οικόπεδο»: η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτε-
λεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο, ανήκει στην ιδιωτική 
περιουσία του Δημοσίου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκρι-
μένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς 
σχέδιο, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της περ. 50 του 
άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

ι) «Γήπεδο»: η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί 
αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει στην ιδιωτική 
περιουσία του Δημοσίου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της περ. 12 του 
άρθρου 2 του ν. 4067/2012.

ια) «Ακίνητο»: εδαφική έκταση με τα συστατικά μέρη 
της σύμφωνα με το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα.

ιβ) «Επιτροπή»: το συλλογικό διοικητικό όργανο που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 και ασκεί τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

ιγ) «Πιστοποιητικό αποδοχής»: το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικο-
νομικών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11.

Άρθρο 4

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς

1. Δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς όποιος 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Ασκεί κατοχή αδιαλείπτως με τίτλο στο όνομα του 
ιδίου ή των δικαιοπαρόχων του για τριάντα (30) τουλά-
χιστον έτη επί δημοσίου ακινήτου και, στην περίπτωση 
που εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα, 
αυτό έχει ανεγερθεί το αργότερο έως την 31η.12.1991, 
είτε

β) ασκεί κατοχή αδιαλείπτως για σαράντα (40) του-
λάχιστον έτη επί δημοσίου ακινήτου εντός του οποίου 
υφίσταται κτίσμα, το οποίο έχει ανεγερθεί το αργότερο 
έως την 31η.12.1981 και στο οποίο:

βα) βρίσκεται η κύρια κατοικία του, η οποία καλύπτει 
τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του, 
ή

ββ) ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή εμπο-
ρική δραστηριότητα με χρήση κτιριακών εγκαταστάσε-
ων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουρ-
γικά με αυτές ή

βγ) ασκεί αγροτική δραστηριότητα με χρήση ή μη κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που 
συνδέονται λειτουργικά με αυτές.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, στον χρόνο της κατο-
χής του αιτούντος συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατοχής 
των δικαιοπαρόχων του.

3. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο 
αιτών δικαιούται να εξαγοράσει:

α) Επί δημοσίων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός 
σχεδίου πόλεως ή οικισμού, έκταση ίση κατ’ ανώτατο 
όριο με το ελάχιστο εμβαδό άρτιου και οικοδομήσιμου 
οικοπέδου, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σύμφω-
να με την πολεοδομική νομοθεσία που ισχύει κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται η εξαγορά μεγαλύτερης έκτασης, εφόσον σε 
αυτή υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, κτίσματα ή βοηθητι-
κές εγκαταστάσεις αυτών, που αποτελούν ενιαίο λειτουρ-
γικό σύνολο. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου, εάν 
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το τμήμα που απομένει μετά την εξαγορά του δημοσίου 
ακινήτου καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, είναι 
υποχρεωτική η εξαγορά αυτού από τον αιτούντα.

β) Επί δημοσίων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εκτός 
σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ενιαία έκταση δέκα (10) 
στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο. Κατ’ εξαίρεση, μπο-
ρούν να εξαγορασθούν περισσότερα του ενός δημόσια 
ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού από τον ίδιο 
αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των υπό 
εξαγορά δημοσίων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι 
(20) στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο και κάθε προς εξαγο-
ρά δημόσιο ακίνητο δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμ-
ματα. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, στην 
αίτηση εξαγοράς προσδιορίζονται το δημόσιο ακίνητο 
ή τα δημόσια ακίνητα για τα οποία ασκείται το δικαίωμα 
εξαγοράς. Είναι δυνατή η εξαγορά μεγαλύτερης έκτα-
σης και μέχρι τριάντα (30) στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο 
συνολικά, εφόσον είτε αυτή καλύπτεται από κτίσματα ή 
από αναγκαία έργα υποδομής ή εγκαταστάσεις παντός 
είδους νόμιμα λειτουργούσης επιχείρησης είτε έχει γίνει 
χρήση του συντελεστή δόμησης της έκτασης αυτής για 
την ανέγερση των κτισμάτων. Σε όλες τις ανωτέρω πε-
ριπτώσεις, εάν το εναπομείναν τμήμα μετά την εξαγορά 
του δημοσίου ακινήτου καθίσταται μη άρτιο και μη οικο-
δομήσιμο, είναι υποχρεωτική η εξαγορά αυτού από τον 
αιτούντα. Ειδικά στην περίπτωση δημοσίων ακινήτων, 
εντός των οποίων λειτουργούν βιομηχανικές ή βιοτεχνι-
κές εγκαταστάσεις ή ασκείται αγροτική ή κτηνοτροφική 
δραστηριότητα, είναι δυνατή η εξαγορά έκτασης μεγα-
λύτερης των τριάντα (30) στρεμμάτων και μέχρι εκατό 
(100) στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, εφόσον 
το δημόσιο ακίνητο ή τα δημόσια ακίνητα για τα οποία 
ασκείται το δικαίωμα εξαγοράς είναι αναγκαία για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών των βιομηχα-
νικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή την άσκηση της 
αγροτικής ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

4. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός αιτού-
ντες:

α) Ασκούν κατοχή στο ίδιο δημόσιο ακίνητο κατά 
τμήματα, καθένας εξ αυτών δικαιούται να εξαγοράσει 
το τμήμα επί του οποίου ασκεί κατοχή σύμφωνα με τις 
περ. α’ και β’ της παρ. 3.

β) Ασκούν κατοχή κατ’ ιδανικά μερίδια στο ίδιο δημό-
σιο ακίνητο, καθένας εξ αυτών δικαιούται να εξαγοράσει 
το δημόσιο ακίνητο κατά το ιδανικό μερίδιό του. Εάν 
ένας (1) τουλάχιστον από τους περισσότερους ασκού-
ντες κατοχή κατ’ ιδανικό μερίδιο δεν υποβάλει αίτηση 
εξαγοράς, είναι υποχρεωτική η εξαγορά του μεριδίου 
του αναλογικά κατ’ ιδανικά μερίδια από τους λοιπούς 
ασκούντες κατοχή.

γ) Υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς για το ίδιο δημόσιο 
ακίνητο ή τμήμα αυτού, δικαίωμα για την εξαγορά του 
δημοσίου ακινήτου ή τμήματος αυτού έχει ο αιτών που 
ασκεί κατοχή με τίτλο.

5. Δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημοσίου ακινήτου επί 
του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, εκτός 
αν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 11.

6. Εάν εντός του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου 
βρίσκεται έκταση δασικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή κα-

ταλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι τοις εκατό (20%) 
του εμβαδού του, εξαγοράζεται ενιαία με το δημόσιο 
ακίνητο, με διατήρηση των όρων προστασίας της, που 
απορρέουν από τη φύση της και από την κείμενη νομο-
θεσία. Οι όροι προστασίας μνημονεύονται στο σύνολό 
τους υποχρεωτικά στην απόφαση εξαγοράς.

7. Εάν εντός του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου πε-
ριλαμβάνονται περιοχές, οι οποίες υπάγονται στο εθνικό 
σύστημα προστατευόμενων περιοχών, κατά το άρθρο 3 
του ν. 3937/2011 (Α’ 60), εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά την εξαγορά αυτού οι περιορισμοί, οι οποίοι ορί-
ζονται στη σχετική για τις περιοχές αυτές νομοθεσία και 
μνημονεύονται υποχρεωτικά στην απόφαση εξαγοράς.

8. Σε περίπτωση επέμβασης άνευ νόμιμης αδείας στις 
εκτάσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 ή μη τήρησης των 
περιορισμών που προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 7, 
η απόφαση εξαγοράς, η οποία εκδίδεται, ανακαλείται 
αυτοδικαίως και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη 
από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, 
κατόπιν γνώμης της οικείας κτηματικής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αυτή:
α) δεν επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα εξαγοράς, 

και
β) εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η νομοθεσία για την 

προστασία των δημοσίων κτημάτων, με αναφορά των 
περ. α’ και β’ στην ανωτέρω διαπιστωτική πράξη.

9. Αν το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο βρίσκεται σε 
παραμεθόριο περιοχή, κατά τα άρθρα 24 έως και 32 του 
ν. 1892/1990 (Α’ 101), για την εξαγορά αυτού απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 26 του νόμου 
αυτού.

Άρθρο 5

Εξαιρούμενα ακίνητα

1. Δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημοσίου ακινήτου, 
ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 4, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 
δημόσιου συμφέροντος, αναγόμενοι σε ζητήματα:

(α) εθνικής άμυνας, ή
(β) δημόσιας ασφάλειας, ή
(γ) δημόσιας υγείας, ή
(δ) χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού, ή
(ε) άλλης αιτιολογημένης κρατικής ανάγκης.
Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος και κατόπιν αιτήματος του φο-
ρέα υποδοχής, τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία 
προσδιορίζουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα 
ενδιαφέροντός τους, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν 
της διαδικασίας εξαγοράς, η οποία προβλέπεται με τον 
παρόντα νόμο και ενημερώνουν σχετικά τον φορέα 
υποδοχής.

2. Εξαιρούνται της εξαγοράς ακίνητα ή τμήματα αυτών, 
τα οποία:

(α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής αποφάσεων που κηρύσσουν 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή επιβάλλουν ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση,

(β) εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, με την επιφύλα-
ξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4,
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(γ) εμπίπτουν εντός οριοθετημένου υδατορέματος, 
κατά το άρθρο 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) ή βρίσκονται 
εντός ζώνης πενήντα (50) μέτρων από τις όχθες αυτού, 
εάν δεν έχει γίνει οριοθέτηση του υδατορέματος,

(δ) κείνται εντός καθορισμένης ζώνης αιγιαλού - πα-
ραλίας και εντός χερσαίας ζώνης λιμένα,

(ε) αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπί-
δεκτα χρησικτησίας και ανήκουν στην κυριότητα, διοί-
κηση και διαχείριση του Δημοσίου, κατά το άρθρο 7 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, 
Α’ 220), σύμφωνα με βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(στ) είναι εκτός συναλλαγής, κατά το άρθρο 966 του 
Αστικού Κώδικα, ή

(ζ) έχουν περιέλθει στην κυριότητα της Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία μεταγραφής ή καταχώρισης στα κατά 
τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά 
γραφεία κατά περίπτωση, δυνάμει των παρ. 4 και 8 του 
άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Αν οι λόγοι εξαίρεσης από την εξαγορά της παρ. 2 
αφορούν σε τμήμα μόνον του προς εξαγορά δημοσί-
ου ακινήτου, δεν κωλύεται η εξαγορά του υπόλοιπου 
τμήματος του ιδίου δημοσίου ακινήτου, σύμφωνα με το 
άρθρο 4. Στην περίπτωση αυτή, το τμήμα του δημοσίου 
ακινήτου, που εξαιρείται της εξαγοράς, δεν συνυπολογί-
ζεται στο όριο αρτιότητας για τους σκοπούς της παρ. 3 
του άρθρου 4.

Άρθρο 6

Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς

1. Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικο-
πέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Όπου δεν ισχύει το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς 
καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογι-
σμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια 
υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περι-
οχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο 
δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς 
υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς 
οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστε-
ρης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική 
νομοθεσία.

2. Αν επί του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, 
υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή 
τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξα-
γοράς της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%). Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από 
το Δημόσιο ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου.

Άρθρο 7

Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς

1. Το τίμημα εξαγοράς κατά το άρθρο 6 μειώνεται ως 
εξής:

α) προκειμένου για δημόσια ακίνητα, κατά την περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4, κατά ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) ανά έτος κατοχής, μετά την πάροδο τριάντα (30) 
ετών, και

β) προκειμένου για δημόσια ακίνητα, κατά την περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4, κατά ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο σαράντα (40) 
ετών κατοχής, με ανώτατο όριο έκπτωσης και στις δύο 
περιπτώσεις, που ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του τιμήματος 
εξαγοράς, κατά το άρθρο 6.

2. Το ποσό που προκύπτει από τον προσδιορισμό του 
τιμήματος εξαγοράς κατά το άρθρο 6 ή κατά το άρθρο 6 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του παρόντος, μειώνεται, 
εφόσον ο αιτών εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω πε-
ριπτώσεις, ως εξής:

α. Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εάν ο 
αιτών είναι άτομο με αναπηρία και, συγκεκριμένα, με 
ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, 
καθώς και εάν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσό-
τερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από 
πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό 
εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ.

β. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εάν είναι άτο-
μο με αναπηρία και, συγκεκριμένα, με ποσοστό αναπηρί-
ας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή πρόσωπο που 
φιλοξενεί περισσότερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται 
φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, 
με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες 
(18.000) ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως εί-
κοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ.

γ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%):
γα. εάν είναι παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγ-

γραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου, ή
γβ. είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθορίων περιοχών, 

κατά την έννοια του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
δ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) εάν είναι 

πολύτεκνος:
δα. με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες 

(40.000) ευρώ, ή
δβ. με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) ευρώ.
ε. Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εάν είναι 

τρίτεκνος:
εα. με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χι-

λιάδες (25.000) ευρώ, ή
εβ. με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα 

χιλιάδες (40.000) ευρώ.
Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για τις μονο-

γονεϊκές οικογένειες.
στ. Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εάν 

είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με την παρ. 1 της 
υποπαρ. ΙΙΙ της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4093/2012 
(Α’ 222).

ζ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εάν είναι δι-
καιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του 
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
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η. Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εάν εντός 
του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα και το κτίσμα 
αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος.

Εφόσον ο αιτών εμπίπτει σε περισσότερες της μίας των 
περ. α’ έως και η’, εφαρμόζεται μόνο η περίπτωση που 
προβλέπει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

3. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των 
παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να υπολείπεται του είκοσι τοις 
εκατό (20%) του τιμήματος εξαγοράς κατά το άρθρο 6.

4. Οι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν προκει-
μένου για δημόσια ακίνητα της περ. β’ της παρ. 3 του 
άρθρου 4 με επιφάνεια άνω των δέκα (10) στρεμμάτων.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος δη-
μοσίου ακινήτου από τον αιτούντα με επαχθή αιτία, πριν 
από την παρέλευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης εξαγοράς, το ποσό που αντιστοι-
χεί στις εκπτώσεις που παρέχονται, κατά τις παρ. 1 και 
2, κατόπιν καταλογισμού υπέρ του Δημοσίου από τον 
συμβολαιογράφο, βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δη-
μόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), με αναφορά των 
προϋποθέσεων του παρόντος στην απόφαση εξαγοράς.

Άρθρο 8

Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις

αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου
1. Αν ο αιτών έχει αναγνωρισθεί δυνάμει απόφασης 

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως κύριος του δημοσίου 
ακινήτου έναντι του Δημοσίου, δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, 
κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, σε ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

2. Αν ο αιτών ή ο δικαιοπάροχός του έχει αναγραφεί 
ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματο-
λογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημό-
σιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής, 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, χωρίς να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 4, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 6, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

3. Αν ο αιτών, μέχρι την 31η.12.2022, έχει ασκήσει 
ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης σε δίκη που 
αφορά στην αναγνώριση της κυριότητας του προς 
εξαγορά δημοσίου ακινήτου, δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, 
κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, σε ποσοστό εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

4. Σε περίπτωση εξαγοράς δημοσίου ακινήτου, κατά 
την παρ. 3, ο αιτών, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 
από την κοινοποίηση προς αυτόν του πιστοποιητικού 
αποδοχής, υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών αντίγραφο της παραίτησής του από 
τα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης σε δίκη 
που αφορά στην αναγνώριση της κυριότητας του προς 
εξαγορά δημοσίου ακινήτου. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία του πρώτου εδαφίου, δεν εκδίδεται απόφαση 
εξαγοράς.

5. Σε περίπτωση που ο αιτών κατέχει δημόσιο ακίνητο, 
το οποίο καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή 
του αρχικού δικαιοπαρόχου του κατά την έναρξη της 
κατοχής του ακινήτου, ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατά-
στασης πληθυσμιακών ομάδων που έλαβαν χώρα πριν 
το έτος 1950, καθ’ υπόδειξη των δημόσιων αρχών, όπως 
αυτή προκύπτει από μεταγενέστερα έγγραφα δημόσι-
ων αρχών, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, με 
τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 6, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αντι-
κειμενικής αξίας του ακινήτου.

6. Εάν στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των παρ. 1, 2, 3 και 5 του παρόντος, δεν 
εφαρμόζονται οι εκπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7.

Άρθρο 9

Υποβολή αίτησης εξαγοράς 

και δικαιολογητικών

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει 
παραγωγικά και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), ειδικό 
πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων 
Ακινήτων», στον φορέα υποδοχής για την υποβολή της 
αίτησης εξαγοράς με τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 
και 8, τη δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού φακέλου 
του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου και την αποστολή 
του ψηφιακού φακέλου από τον φορέα υποδοχής στην 
οικεία κτηματική υπηρεσία. Η πλατφόρμα δύναται να 
διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμ-
φωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 
7 και 8 υποβάλλονται στον φορέα υποδοχής μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1. Στην αίτηση 
εξαγοράς αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός τηλεφώνου, 
η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του αιτούντος, καθώς και το προς εξαγορά 
δημόσιο ακίνητο, με επίκληση του παρόντος νόμου, κατά 
περίπτωση. Η αίτηση εξαγοράς υπέχει, για όσα αναφέ-
ρονται σε αυτή, θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

3. Για την είσοδο του αιτούντος στο πληροφοριακό 
σύστημα απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση 
των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020.

4. Για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, καταβάλλε-
ται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ μέσω του συστή-
ματος e-paravolo της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., το οποίο συμψηφίζεται 
με το τίμημα εξαγοράς κατά τη διαδικασία εξόφλησης 
αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 11 ή επιστρέφεται, εφόσον 
η αίτηση εξαγοράς απορριφθεί λόγω διαπίστωσης των 
κωλυμάτων του άρθρου 5. Σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησης εξαγοράς, με την επιφύλαξη του πρώτου 
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εδαφίου, ή θέσης της στο αρχείο, σύμφωνα με το παρόν, 
το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

5. Ο φορέας υποδοχής ελέγχει τα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν την αίτηση εξαγοράς. Σε περίπτωση έλ-
λειψης ενός (1) ή περισσότερων δικαιολογητικών της 
παρ. 6, ο φορέας υποδοχής ενημερώνει τον αιτούντα 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμπλή-
ρωση των δικαιολογητικών. Ο αιτών λογίζεται ότι έχει 
ενημερωθεί από τον φορέα υποδοχής με την πάροδο 
ενός (1) μηνός από την αποστολή σε αυτόν από τον φο-
ρέα υποδοχής του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Ο αιτών υποβάλλει στον φορέα υπο-
δοχής τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός ενενήντα (90) 
ημερών από την ενημέρωσή του, σύμφωνα με το τρίτο 
εδάφιο. Αν η προθεσμία του τετάρτου εδαφίου παρέλ-
θει άπρακτη, η αίτηση εξαγοράς τίθεται στο αρχείο και 
ενημερώνεται σχετικά το πληροφοριακό σύστημα. Εφό-
σον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης 
εξαγοράς, ο φορέας υποδοχής διαβιβάζει αμελλητί την 
αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 
8 στην οικεία κτηματική υπηρεσία.

6. Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρ-
χείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf 
ή dwg) του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου εξαρτη-
μένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 με 
συνημμένη δήλωση μηχανικού του ν. 651/1977 (Α’ 207) 
και του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και απόσπασμα επ’ αυτού 
του ορθοφωτοχάρτη που απεικονίζει το υπό εξαγορά 
ακίνητο. Στο υπόμνημα του τοπογραφικού διαγράμμα-
τος περιλαμβάνεται βεβαίωση του συντάξαντα το διά-
γραμμα μηχανικού, η οποία αφορά το απεικονιζόμενο 
ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, 
που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, 
εφόσον στην περιοχή, όπου αυτό κείται, λειτουργεί κτη-
ματολογικό γραφείο. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση 
εξαγοράς συνοδεύεται και από αποδεικτικό υποβολής 
ηλεκτρονικού διαγράμματος (Κωδικός Ηλεκτρονικού 
Διαγράμματος - ΚΗΔ), μετά την ηλεκτρονική υποβολή 
του τοπογραφικού διαγράμματος κατά το άρθρο 40 
του ν. 4409/2016 (Α’ 136) στον υποδοχέα του Φορέα 
Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αν απαιτείται γεωμετρική με-
ταβολή των κτηματολογικών στοιχείων του ακινήτου, 
αυτή προηγείται της υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

β) Αεροφωτογραφίες της έκτασης, εντός της οποίας 
κείται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο, του έτους 1992 
ή προγενέστερες, στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, ή 
του έτους 1982 ή προγενέστερες, στην περ. β’ της παρ. 1 
του ιδίου άρθρου.

γ) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέ-
δου, γηπέδου ή ακινήτου, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 ή τις παρ. 1, 2, 3 και 5 
του άρθρου 8.

δ) Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας 
δόμησης.

ε) Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.
στ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 5.

ζ) Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου της παρ. 4.
η) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή κατά 

την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 και συνοδευτικό 
σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον 
αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους 
τίτλους αυτούς.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του παρόντος.

ι) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δη-
μοσίου ακινήτου από τον αιτούντα, κατά την περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4. Ειδικά στην υποπερ. βα’ της περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4, προσκομίζεται αντίγραφο του 
εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το 
οποίο υποβλήθηκε το έτος που προηγήθηκε της έναρξης 
ισχύος του παρόντος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου 
Ε9, για το ίδιο έτος.

ια) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και 
κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού 
Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του δημοσίου ακινήτου, στο 
οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή 
όπου αυτό κείται λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Επί 
δημοσίων ακινήτων που κείνται εντός των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου-Ηρωικής 
Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου 
ισχύει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου, 
προσκομίζονται φωτοαντίγραφο του ατομικού κτημα-
τολογικού σχεδιαγράμματος και το τοπογραφικό διά-
γραμμα κατά την περ. α’ με συσχετισμένο το ατομικό 
κτηματολογικό διάγραμμα της προς εκποίηση κτημα-
τολογικής μερίδας ή τμήμα ευρύτερης κτηματολογικής 
μερίδας.

ιβ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των πέντε (5) τελευταίων 
ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγο-
ράς.

7. Προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων 
των άρθρων 7 και 8, προσκομίζονται κατά περίπτωση:

α) Όσα πιστοποιητικά προβλέπονται από τη νομοθε-
σία και από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών εμπίπτει σε 
μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7.

β) Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι 
ο αιτών έχει αναγνωρισθεί ως κύριος του δημοσίου ακι-
νήτου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8.

γ) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει 
αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώ-
τες κτηματολογικές εγγραφές, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 8.

δ) Αντίγραφο του ενδίκου μέσου στην περίπτωση της 
παρ. 3 του άρθρου 8.

ε) Έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προ-
ϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 8.

8. Εκτός από τα δικαιολογητικά των παρ. 6 και 7, ο 
αιτών δύναται να υποβάλει κάθε άλλο πρόσφορο απο-
δεικτικό μέσο κατοχής του δημοσίου ακινήτου, ιδίως 
για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, 
αποκλειομένων των ενόρκων βεβαιώσεων.
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9. Κάθε αίτηση εξαγοράς υποβάλλεται στον φορέα 
υποδοχής, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κοι-
νής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 19.

Άρθρο 10

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

της Επιτροπής Εξαγοράς

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Επιτροπή για την 
υλοποίηση της εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων του 
παρόντος, με έδρα την Αθήνα, η οποία συγκροτείται σε 
σώμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εντός 
ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν:
(α) Ένας (1) πρώην δικαστικός λειτουργός των πολι-

τικών δικαστηρίων, συνταξιοδοτηθείς με βαθμό Προέ-
δρου Εφετών τουλάχιστον, ως πρόεδρος, με τον αναπλη-
ρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο 
της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών και 
Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(β) Ένα (1) μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό παρέδρου τουλάχι-
στον, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται 
από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 54 του 
ν. 4831/2021 (Α’ 170).

(γ) Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, κλάδου Μηχανικών ή Νομικών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδει-
κνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, ως 
μέλη.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της οικείας κτη-
ματικής υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον 
προϊστάμενό της.

3. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τμήματα, ο συνολικός 
αριθμός των οποίων ανέρχεται σε επτά (7). Κάθε τμήμα 
της Επιτροπής οργανώνεται σε επίπεδο αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης και χειρίζεται τις αιτήσεις εξαγοράς δη-
μοσίων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην εδαφική 
περιφέρεια κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης.

4. Η οικεία κτηματική υπηρεσία, αφού ελέγξει τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5, καθώς και την αί-
τηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 9, 
αποστέλλει στην Επιτροπή τον φάκελο, με συνοπτικό 
σημείωμα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτη-
σης εξαγοράς εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από 
τον χρόνο διαβίβασης σε αυτή του πλήρους φακέλου 
της αίτησης εξαγοράς από τον φορέα υποδοχής. Ειδικά 
στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4, η οικεία κτηματική 
υπηρεσία αποστέλλει τον φάκελο στην Επιτροπή, μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 9 του άρθρου 9. 
Κατ’ εξαίρεση η οικεία κτηματική υπηρεσία αποστέλλει 
τον φάκελο στην Επιτροπή πριν την παρέλευση της προ-
θεσμίας του δευτέρου εδαφίου, εφόσον έχει προσκο-
μισθεί έγγραφη παραίτηση, με βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής του ασκούντος κατοχή κατ’ ιδανικά μερίδια, 
από τους λοιπούς ασκούντες κατοχή, κατά την υποβολή 

της αίτησης εξαγοράς. Πριν την αποστολή του φακέλου 
και του συνοπτικού σημειώματος, η οικεία κτηματική 
υπηρεσία ζητεί τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Εθνι-
κής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), κατά το άρθρο 15. Περαιτέρω, η 
οικεία κτηματική υπηρεσία ζητεί τη σύμφωνη γνώμη της 
Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., η οποία 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την 
κοινοποίηση σε αυτή γνωστοποίησης με συστημένη επι-
στολή από την κτηματική υπηρεσία. Η άπρακτη παρέ-
λευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει την αποστολή 
του φακέλου από την οικεία κτηματική υπηρεσία στην 
Επιτροπή. Η οικεία κτηματική υπηρεσία δύναται να ζητεί 
στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), μέσω 
του φορέα υποδοχής.

5. Η Επιτροπή, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη 
του φακέλου, κατά την παρ. 4, προβαίνει στον έλεγχο της 
αίτησης εξαγοράς και των δικαιολογητικών και προτεί-
νει αιτιολογημένα στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Οικονομικών την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης 
εξαγοράς. Η προθεσμία υποβολής της πρότασης της 
Επιτροπής δύναται να παραταθεί με την απόφαση του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19.

6. Σε περίπτωση πρότασης για την αποδοχή της αίτη-
σης εξαγοράς, η Επιτροπή:

(α) Καθορίζει το εμβαδόν και τα όρια του προς εξαγο-
ρά δημοσίου ακινήτου.

(β) Καθορίζει το τμήμα του δημοσίου ακινήτου που 
μπορεί να εξαγοραστεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 4.

(γ) Επιλέγει μεταξύ περισσοτέρων αιτήσεων εξαγοράς 
που αφορούν στο ίδιο δημόσιο ακίνητο ή τμήμα αυτού, 
σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 4.

(δ) Καθορίζει το τίμημα εξαγοράς, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 και 
των άρθρων 6, 7 ή 8, κατά περίπτωση, και προσδιορί-
ζει το ποσό της εφάπαξ καταβολής και των δόσεων του 
τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 11. Ειδικά στην περίπτωση καθορισμού τιμήματος 
εξαγοράς, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 6, η Επιτροπή ζητεί συγκριτικά στοιχεία από την 
αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

(ε) Προβαίνει στον καθορισμό των αδιάθετων και υπο-
χρεωτικώς εξαγοραζόμενων μεριδίων της περ. β’ της 
παρ. 4 του άρθρου 4 και του αναλογούντος σε αυτά τι-
μήματος εξαγοράς, μετά το πέρας υποβολής των αιτήσε-
ων εξαγοράς, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας 
κτηματικής υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν κωλύεται να ζητεί 
πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπη-
ρεσία του δημόσιου τομέα μέσω του φορέα υποδοχής.

Άρθρο 11

Απόφαση εξαγοράς και καταβολή 

τιμήματος εξαγοράς

1. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών 
αποφασίζει βάσει της πρότασης της Επιτροπής για την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εξαγοράς.
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2. Αν η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή της αίτησης 
εξαγοράς, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονο-
μικών εκδίδει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, πι-
στοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί 
στον αιτούντα. Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμ-
βάνονται:

α) η περιγραφή του εξαγοραζόμενου δημοσίου ακι-
νήτου, κατά το εμβαδόν και τα όρια,

β) τα στοιχεία του αιτούντος,
γ) το τίμημα εξαγοράς, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα 

με τα άρθρα 6, 7 και 8,
δ) οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4, στην παρ. 5 

του άρθρου 7 και στην παρ. 8 του παρόντος, καθώς και
ε) το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής του 

τιμήματος εξαγοράς.
3. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ, είτε 

τμηματικά, κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ισόποσες 
άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης 
δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε 
περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος εξαγο-
ράς, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
τιμήματος εξαγοράς, όπως αυτό προκύπτει κατά τα άρ-
θρα 6,7 και 8.

4. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος 
εξαγοράς, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση 
του πιστοποιητικού αποδοχής στον αιτούντα, ο αιτών 
προβαίνει στην εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς εφά-
παξ και υποβάλλει το αποδεικτικό εξόφλησής του στην 
οικεία κτηματική υπηρεσία. Η οικεία κτηματική υπηρε-
σία διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στο αρμόδιο 
όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εντός δεκαπέντε 
(15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αποδει-
κτικού εξόφλησης του πρώτου εδαφίου. Στη συνέχεια, 
το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εκ-
δίδει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών την απόφαση 
εξαγοράς. Η απόφαση εξαγοράς κοινοποιείται αμελλητί 
στον αιτούντα και μεταγράφεται ή καταχωρίζεται στο 
αρμόδιο κατά τόπον υποθηκοφυλακείο ή κτηματολο-
γικό γραφείο με δική του δαπάνη, τηρουμένου του α.ν. 
1521/1950 (Α’ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων.

5. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης του τιμήμα-
τος εξαγοράς, η απόφαση εξαγοράς εκδίδεται, εφόσον 
εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα εξαγοράς σε δόσεις. 
Ο αιτών, εντός ενός (1) μηνός από την εξόφληση της 
τελευταίας δόσης, υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά 
εξόφλησης στην οικεία κτηματική υπηρεσία. Κατά τα 
λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4.

6. Ειδικά σε περίπτωση που εντός του δημοσίου ακινή-
του υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, ο αιτών, εντός ενός 
(1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν του πιστοποι-
ητικού αποδοχής, υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή 
του στον ν. 4495/2017 (Α’ 167). Η απόφαση εξαγοράς 
δεν εκδίδεται, εάν:

α) δεν εξοφληθεί το τίμημα εξαγοράς,
β) δεν εξοφληθεί το πρόστιμο υπαγωγής, και
γ) δεν προσκομιστούν στην οικεία κτηματική υπηρε-

σία η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής 

στον ν. 4495/2017 και το απαιτούμενο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρη-
μένης ιδιοκτησίας του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.

Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 ή 
της παρ. 5 αντίστοιχα.

7. Επί εκπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος εξα-
γοράς είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, έως το ποσό που 
αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, δεν εκδίδεται η απόφαση 
εξαγοράς και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Καταβληθεί-
σες δόσεις δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν υπερβαίνουν 
το σαράντα τοις εκατό (40%) του τιμήματος εξαγοράς, 
μη βεβαιούμενης σε βάρος του αιτούντος αποζημίωσης 
αυθαίρετης χρήσης για το δημόσιο ακίνητο, για το χρο-
νικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο μη επιστρεφόμενο 
ποσό. Για τις υπόλοιπες βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες 
δόσεις εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) από 
την οικεία κτηματική υπηρεσία.

8. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν διατηρήσει την 
κύρια κατοικία του ή την άσκηση της δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται στις υποπερ. βα’, ββ’ και βγ’ της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4, αντίστοιχα, για διάστημα πέντε (5) 
τουλάχιστον ετών από την έκδοση απόφασης εξαγοράς, 
αυτή ανακαλείται αυτοδικαίως και εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οι-
κονομικών, μετά από πρόταση της οικείας κτηματικής 
υπηρεσίας, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος τι-
μήματος, με αναφορά αυτών των στοιχείων στην από-
φαση εξαγοράς.

9. Επί πρότασης της Επιτροπής για την απόρριψη της 
αίτησης εξαγοράς, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Οικονομικών εκδίδει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, 
σχετική απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται 
αμελλητί στον αιτούντα. Κατά της απορριπτικής από-
φασης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου κείται το δημόσιο 
ακίνητο.

10. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος 
εξαγοράς καταβάλλεται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε..

Άρθρο 12

Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς

1. Αιτήσεις που εκκρεμούν στις οικείες κτηματικές 
υπηρεσίες, με βάση το άρθρο 10 του ν.δ. 2176/1952 
(Α’ 207), τον ν. 357/1976 (Α’ 156), τον ν. 719/1977 (Α’ 301), 
τον ν. 2166/1993 (Α’ 137), τον ν. 1473/1984 (Α’ 127) και 
τον ν. 2386/1996 (Α’ 43), για εξαγορά ακινήτων τα οποία 
ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπά-
γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, 
δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. Όσοι έχουν υπο-
βάλει αίτηση, ενημερώνονται σχετικά και μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση εξαγοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον παρόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζεται 
κατά αυτών η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της 
δημόσιας περιουσίας.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ισχύς αποφά-
σεων εξαγοράς ακινήτων του Δημοσίου, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί και δεν παρελήφθησαν από τους δικαιούχους, 
λήγει αυτοδικαίως. Οι δικαιούχοι του πρώτου εδαφίου 
υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζο-
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νται στον παρόντα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που προβλέπονται.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς ή παραχώρησης ακινή-
των του Δημοσίου από τρίτο ενδιαφερόμενο, πλην του 
προσώπου που ασκεί κατοχή βάσει άλλων διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, δεν εξετάζονται μέχρι την έκδοση 
απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικο-
νομικών για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης 
εξαγοράς και αναστέλλεται η προθεσμία για την έκδο-
ση σχετικής απόφασης βάσει της νομοθεσίας αυτής. Αν 
εκδοθεί απόφαση εξαγοράς, οι εκκρεμείς αιτήσεις του 
πρώτου εδαφίου τίθενται στο αρχείο. Αν η αίτηση εξαγο-
ράς απορριφθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι αιτήσεις επανέρχονται προς εξέταση 
κατά την οικεία νομοθεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης 
του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 13

Απαλλοτρίωση δημοσίου ακινήτου 

για το οποίο έχει υποβληθεί 

αίτηση εξαγοράς

Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’  143), του δημοσίου ακινήτου ή τμήματος αυτού, 
πριν από την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος εξα-
γοράς, το πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση εξαγο-
ράς, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση της αίτησης 
και την άτοκη επιστροφή του τιμήματος εξαγοράς, που 
έχει ήδη καταβληθεί Στην περίπτωση αυτή, η ανάκληση 
του πρώτου εδαφίου είναι υποχρεωτική για τη διοίκη-
ση, εκδιδόμενης απόφασης από το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν γνώμης της οικείας 
κτηματικής υπηρεσίας.

Άρθρο 14

Συνέπειες υποβολής αίτησης εξαγοράς

1. Από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς και μέχρι τη 
μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης εξαγοράς στο 
κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό 
γραφείο, αναστέλλεται η λήψη μέτρων κατά του αιτού-
ντος για την προστασία του δημοσίου ακινήτου, σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα. Κατά 
το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται: α) η εκτέλεση 
εκδοθέντων πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης 
αυθαίρετης χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) και πρωτοκόλλων διοι-
κητικής αποβολής (Π.Δ.Α), β) οι εκκρεμείς δίκες μεταξύ 
Δημοσίου και αιτούντος, με αντικείμενο το ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς του, υπό εξαγορά, δημοσίου ακινήτου, 
καθώς και γ) κάθε σχετική προθεσμία για διαδικαστική 
ενέργεια.

2. Αν απορριφθεί η αίτηση εξαγοράς ή δεν εκδοθεί 
απόφαση εξαγοράς, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 8 ή την παρ. 7 του άρθρου 11 ή εκδοθεί διαπιστω-
τική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 ή την 
παρ. 8 του άρθρου 11, αντίστοιχα, αίρεται αυτοδικαίως 
η κατά την παρ. 1 αναστολή της λήψης και εκτέλεσης 
των μέτρων προστασίας του δημοσίου ακινήτου κατά τη 
νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα και οι εκκρεμείς δίκες 

με αντικείμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δημοσίου 
ακινήτου συνεχίζονται.

3. Μετά τη μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης 
εξαγοράς στο κατά τόπον αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή 
κτηματολογικό γραφείο:

(α) οι εκκρεμείς δίκες ανάμεσα στο Δημόσιο και τον 
αιτούντα με αντικείμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
δημοσίου ακινήτου καταργούνται και τα μέτρα προστα-
σίας ανακαλούνται,

(β) τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολ-
λα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης 
(Π.ΚΑ.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής 
(Π.Δ.Α.) διαγράφονται. Καταβληθέντα ποσά για Π.ΚΑ.Α.Χ. 
δεν επιστρέφονται.

4. Η υποβολή αίτησης εξαγοράς δεν αποτελεί εξώδικη 
ομολογία του αιτούντος περί του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος του δημοσίου ακινήτου.

Άρθρο 15

Ακίνητα ιδιοκτησίας 

Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ)

Τα άρθρα 1 έως και 14 εφαρμόζονται και στα ακίνητα 
ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.). Για 
την εξαγορά ακινήτων του Τ.ΕΘ.Α., απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Τ.ΕΘ.Α., η οποία παρέχεται εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό αιτήμα-
τος από την οικεία κτηματική υπηρεσία, σύμφωνα με 
το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10. Η από-
φαση εξαγοράς εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 11. Το 
τίμημα εξαγοράς των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται 
στο Τ.ΕΘ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 16

Ειδικές ρυθμίσεις - Ακίνητα εντός 

σχεδίου πόλεως ή οικισμού εκτός πεδίου 

εφαρμογής ν. 998/1979 και διαχείρισης 

Υπουργείου Οικονομικών - 

Ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο 

διανομής κατά την αγροτική νομοθεσία - 

Ανταλλάξιμα ακίνητα

1. Το Δημόσιο απέχει από την άσκηση αγωγών της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ως προς 
ακίνητα τα οποία κείνται σε εκτάσεις εντός σχεδίων 
πόλεως ή οικισμού, για τα οποία δεν εφαρμόζεται ο 
ν. 998/1979 (Α’ 289) και τα οποία διαχειρίζεται το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, δυνάμει της περ. ζ’ της παρ. 6 του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου, καθώς και σε ανταλλάξιμα 
ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, εφόσον σω-
ρευτικά πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες 
κτηματολογικές εγγραφές,

β) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους 
δικαιοπαρόχους από τις δασικές υπηρεσίες του Δημοσί-
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ου Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) ή Πρω-
τόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης 
(Π.ΚΑ.Α.Χ.) για το ακίνητο αυτό λόγω του πρώην δασικού 
του χαρακτήρα, και

γ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ 
άλλης αιτίας.

Ειδικά για τα ανταλλάξιμα ακίνητα εντός σχεδίου πό-
λεως ή οικισμού, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις των 
περ. α’ και γ’.

2. Η παρ. 1 δεν ισχύει για εκτάσεις, οι οποίες στο σχέδιο 
πόλεως ή οικισμού αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, 
πάρκα ή άλση.

3. Στην περίπτωση που έχουν ασκηθεί αγωγές από το 
Δημόσιο για τα ακίνητα της παρ. 1, οι εκκρεμείς δίκες 
καταργούνται.

4. Για ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλε-
ως ή οικισμού, αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και η παρ. 3. 
Για ακίνητα του πρώτου εδαφίου της παρούσας, που 
βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, εφαρμό-
ζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, πλην της περ. α’ και 
η παρ. 3.

Άρθρο 17

Ειδικές ρυθμίσεις για μη άρτια 

ή μη οικοδομήσιμα τμήματα δημοσίων 

ακινήτων, όμορα βιοτεχνικών, 

βιομηχανικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών 

και τουριστικών επιχειρήσεων

1. Τμήματα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική πε-
ριουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία είναι όμορα προς 
ακίνητα, όπου έχουν ανεγερθεί βιοτεχνικές, βιομηχα-
νικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επι-
χειρήσεις, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως και οι οποίες 
αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τις υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις της επεκταθείσας επιχείρησης, εκποιού-
νται απευθείας υπέρ των επιχειρήσεων αυτών, κατόπιν 
αίτησής τους, με αντάλλαγμα ίσο με το διακόσια τοις 
εκατό (200%) της αντικειμενικής αξίας του τμήματος 
του ακινήτου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) για τις εγκαταστάσεις. Οι εκποιήσεις αυτές 
επιτρέπονται μόνον εφόσον:

α) το εκποιούμενο τμήμα προς την όμορη επιχείρηση, 
μετά την απόσπασή του από το μείζον ακίνητο, είναι 
μη άρτιο ή μη οικοδομήσιμο και εντάσσεται υποχρε-
ωτικά στο όμορο άρτιο και οικοδομήσιμο ακίνητο της 
επιχείρησης, και το ακίνητο που απομένει μετά την εκ-
ποίηση του τμήματός του δεν καθίσταται μη άρτιο ή μη 
οικοδομήσιμο, εξαιτίας της συγκεκριμένης απόσπασης. 
Αν το απομένον τμήμα του μείζονος ακινήτου ήταν και 
παραμένει και πριν την ανωτέρω απόσπαση μη άρτιο ή 
μη οικοδομήσιμο, τότε δύναται να προσκυρωθεί στην 
αιτούσα επιχείρηση με το ίδιο τίμημα,

β) οι εγκαταστάσεις επί των τμημάτων αυτών από τις 
όμορες ως άνω επιχειρήσεις έχουν ανεγερθεί μέχρι την 
28η.7.2011,

γ) η εκποίηση του τμήματος προς την όμορη επιχεί-
ρηση δεν είναι αντίθετη στον χωροταξικό σχεδιασμό,

δ) η τακτοποίηση των ανεγερθεισών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α’ 167) συντελείται από 
την αιτούσα επιχείρηση εντός έξι (6) μηνών από την έκ-
δοση απόφασης εκποίησης, διαφορετικά η απόφαση 
αυτή ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε, μη 
δυναμένης της αιτούσας επιχείρησης να επανέλθει με 
νέα αίτηση εκποίησης και εφαρμόζεται η νομοθεσία για 
την προστασία δημοσίων κτημάτων.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία κτηματική υπηρε-
σία εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται εφάπαξ εντός έξι (6) 
μηνών από την υποβολή της αίτησης. Με την ολοσχερή 
εξόφληση του ανταλλάγματος εκδίδεται η απόφαση 
εκποίησης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμήματος 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αιτούσα επιχείρηση 
δεν δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση.

3. Από την υποβολή της αίτησης στην οικεία κτημα-
τική υπηρεσία και μέχρι τη μεταγραφή ή καταχώριση 
της απόφασης εκποίησης του παρόντος, αναστέλλονται: 
(α) η λήψη μέτρων προστασίας του ακινήτου, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα, κατά του αι-
τούντος, (β) η εκτέλεση εκδοθέντων πρωτοκόλλων κα-
θορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) 
και διοικητικής αποβολής (Π.Δ.Α.), (γ) οι εκκρεμείς δίκες 
μεταξύ του Δημοσίου και του αιτούντος για το υπό εκ-
ποίηση ακίνητο, καθώς και (δ) κάθε σχετική προθεσμία 
για διαδικαστική ενέργεια.

Άρθρο 18

Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα 

που υπάγονται στο Κτηματολόγιο 

Δωδεκανήσου

Όποιος έχει αποκτήσει, είκοσι (20) έτη πριν την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, από επαχθή αιτία ακίνητο που 
κείται σε περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο 
Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγ-
μα  132/1.9.1929 περί Κτηματολογικού Κανονισμού 
Δωδεκανήσου, και στηρίζει το δικαίωμά του σε κτη-
ματολογικές εγγραφές, οριστικές ή μεταγενέστερες, η 
εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από το Δη-
μόσιο μέσω άσκησης αγωγής, δικαιούται να υποβάλει 
στην οικεία κτηματική υπηρεσία αίτηση για την οριστική 
επίλυση της διαφοράς με τίμημα, που αντιστοιχεί στο 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του 
ακινήτου, προσαυξανόμενου κατά ποσοστό είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%), εφόσον υπάρχει κτίσμα. Η αίτηση υπο-
βάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση του κτηματολογικού γραφείου, από τα οποία 
αποδεικνύονται:

α) η ιδιότητα του αποκτήσαντος το ακίνητο από επα-
χθή αιτία,

β) οι κτηματολογικές εγγραφές και
γ) η μεταγενέστερη των εγγραφών αυτών άσκηση 

αγωγής από το Δημόσιο.
Στον χρόνο της κατοχής του αιτούντος συνυπολογίζε-

ται και ο χρόνος κατοχής των δικαιοπαρόχων του. Μετά 
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την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, η 
οικεία κτηματική υπηρεσία προσδιορίζει το τίμημα και 
καλεί τον αιτούντα να καταβάλει αυτό είτε εφάπαξ με 
έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμή-
ματος, είτε τμηματικά σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες 
μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, εντός δώδεκα (12) 
μηνών, στην κατά τόπον αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.O.Υ.). Μετά την πλήρη εξόφληση του τιμή-
ματος, η Δ.O.Υ. εκδίδει σχετική βεβαίωση, η οποία κοινο-
ποιείται στην οικεία κτηματική υπηρεσία, προκειμένου 
το Δημόσιο να προβεί σε παραίτηση από το δικόγραφο 
και το δικαίωμα της αγωγής. Με επιμέλεια του αιτούντος, 
καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του οικείου 
κτηματολογικού γραφείου η απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών περί παραίτησης του Δημοσίου, τηρου-
μένου του α.ν 1521/1950 (Α’ 245), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται 
πρόσθετα δικαιολογητικά, κατά την παρ. 6 του άρθρου 9, 
που κρίνονται πρόσφορα για τον προσδιορισμό του 
προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου και της συνδρομής 
των προϋποθέσεων του άρθρου 4.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η σύσταση, ορ-
γάνωση, λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας του 
άρθρου 9, που αφορά στη διαμόρφωση της φόρμας της 
αίτησης εξαγοράς, την υποβολή της αίτησης εξαγοράς 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ενημέρωση του 
ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά δημοσίου ακινή-
του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία του φορέα υποδοχής, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να ρυθμιστεί, 
με τη χρήση της ως άνω πλατφόρμας, η παρακολούθη-
ση της ροής εργασιών από την υποβολή της αίτησης 
εξαγοράς μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την 
ηλεκτρονική βεβαίωση του τιμήματος, με αντίστοιχη 
ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά 
δημοσίου ακινήτου, μη αποκλειόμενης της επέκτασης 
των διαλειτουργικοτήτων του δεύτερου εδαφίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προ-
θεσμία της παρ. 9 του άρθρου 9 δύναται να παραταθεί 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη 
από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του 
παρόντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκ-
δίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, συγκροτείται η Επιτροπή του άρθρου 10 και 
ορίζονται τα μέλη της. Με όμοια απόφαση δύναται να 
αυξάνεται ο αριθμός των τμημάτων της Επιτροπής, να 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της πρότασης της 

παρ. 5 του άρθρου 10 και να καθορίζονται ειδικότερα 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται 
το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης εξαγοράς 
του άρθρου 11. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με τη διαδικασία εξαγοράς, τη διαδικασία 
παροχής της συνδρομής της Εταιρείας Ακινήτων του 
Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικη-
τικού έργου της εξαγοράς και του τρόπου καταβολής 
του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμή-
ματος υπέρ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 11,

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμί-
ζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή 
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 16 και των άρθρων 17 και 
18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδι-
κότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 4 
του άρθρου 16.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προθε-
σμία της παρ. 9 του άρθρου 9 δύναται να παραταθεί για 
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την 
έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2, ειδικά για την 
περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20

Μεταβατική διάταξη

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, και κατόπιν αιτήματος του φορέα υποδο-
χής, τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία προσδιορί-
ζουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα ενδιαφέ-
ροντός τους, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν κατά το 
άρθρο 5, της διαδικασίας εξαγοράς, η οποία προβλέπε-
ται με τον παρόντα νόμο και ενημερώνουν σχετικά τον 
φορέα υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
(α) το άρθρο 10 του ν.δ. 2176/1952 (Α’ 207),
(β) το άρθρο 4 του α.ν. 263/1968 (Α’ 12),
(γ) ο ν. 357/1976 (Α’ 156), πλην των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 6, του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 8,
(δ) τα άρθρα  1 έως και 4 και το άρθρο  16 του 

ν. 719/1977 (Α’ 301),
(ε) το άρθρο 25 του ν. 2166/1993 (Α’ 137),
(στ) οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 4 και το άρθρο 28 του 

ν. 2386/1996 (Α’ 43),
ζ) το άρθρο 44 του ν. 1591/1986 (Α’ 50),
καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος και 

κανονιστικής πράξης που αφορά στην εξαγορά δημο-
σίου ακινήτου, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ Β’

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι. Α.) 2023 

ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 22

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα 

πληγέντων από τις πυρκαγιές 

της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - 

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 4223/2013

Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), 
περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησί-
ας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιούνται: (α) το πρώτο 
εδάφιο, ως προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευ-
ρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν 
οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, απαλλάσ-
σονται από τον φόρο, και (β) το δεύτερο εδάφιο, ως προς 
τα έτη για τα οποία τα δικαιώματα επί του συνόλου της 
ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκα-
γιών αυτών απαλλάσσονται από τον φόρο, και η παρ. 7 
του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 
2023 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους 
είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας 
ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου 
Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
που έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020, και κατά τον 
κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δι-
καιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο 
για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
και 2023 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώ-
ματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των 
θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου 
εδαφίου.»

Άρθρο 23

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που 

ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων 

υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, 

πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων 

οικισμών και κοινοτήτων 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, 

Κοζάνης και Γρεβενών - Τροποποίηση 

παρ. 7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  7Α του άρθρου  3 του 
ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενι-

αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιείται 
ως προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευρίσκονται 
εντός κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίω-
ση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών 
και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, 
Κοζάνης και Γρεβενών απαλλάσσονται από τον φόρο, 
και η παρ. 7Α του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«7Α. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλ-
λάσσονται τα ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται εντός 
του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει 
οριοθετηθεί με την υπ’  αρ.  4012/86/25.9.1986 από-
φαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ’ 1109) και ο οποίος 
έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ’ 190). Τα 
ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον 
από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω 
οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό 
Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω 
απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και 
για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων 
οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει 
του από 5.12.2002 π.δ. (Δ’ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, 
κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και 
οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικι-
σμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινό-
τητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου 
Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς 
και βάσει της υπ’ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης 
μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών 
(Δ’ 238): Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου 
και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών.»

Άρθρο 24

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα 

που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των 

Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 

και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής 

Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας -Τροποποίηση περ. β’ παρ. 7Β 

άρθρου 3 ν. 4223/2013

Το τελευταίο εδάφιο της περ.  β’ της παρ.  7Β του 
άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) τροποποιείται ως 
προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευρίσκονται 
στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου. Λίμνης. 
Αγίας Άννας και Ιστιαίας. Αιδηψού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας απαλλάσσονται από τον φόρο, και η 
παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσ-
σονται:

α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γε-
νομένης την 27η Ιουλίου 2021 και έως τη δημοσίευση 
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της παρούσας και για τις οποίες εκδίδονται πράξεις του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κή-
ρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι 
Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα 
με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή 
ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επι-
κινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, 
εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά 
εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπό-
χρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.

β) Τα αγροτεμάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι 
κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους 
αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
(ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες εκδίδο-
νται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο 
η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο 
ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. 
Τα ΤΑΕΕ εκδίδουν τις ως άνω βεβαιώσεις, αφού λάβουν 
τα οικεία στοιχεία των αγροτεμαχίων που έχουν εκτιμη-
θεί ως κατεστραμμένα από τον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η απαλλαγή χορηγείται με βάση τις αιτήσεις που υπο-
βάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στη δι-
αδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». Εφόσον, μετά τη χορή-
γηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται 
και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου από την πράξη βεβαίωσης μήνα, 
εντόκως σύμφωνα με το άρθρο 54Β του Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206).

Ειδικότερα τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά 
όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και 
Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για τα 
έτη 2021, 2022 και 2023, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο 
η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακί-
νητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.»

Άρθρο 25

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά 

του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Σάμου, Ικαρίας, και Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ. 7Γ 

άρθρου 3 ν. 4223/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  7Γ του άρθρου  3 του 
ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποι-
είται ως προς τα έτη για τα οποία τα κτίσματα μετά του 
αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, απαλλάσσονται από 
τον φόρο, και η παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 
διαμορφώνεται ως εξής:

«7Γ. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 απαλ-
λάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέ-
δου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την 
πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές ορι-
οθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/27.11.2020 (Β’  5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/
Α325/24.11.2020 (Β’ 5297) κοινές υπουργικές αποφά-
σεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου 
Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία 
το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο 
για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοι-
μόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά 
τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα 
δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο 
για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλ-
λεται αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση 
από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα τρία 
(3) επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για 
το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία 
ισχύει και για τα δύο (2) επόμενα έτη.»

Άρθρο 26

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 

για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος 

οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες 

περιοχές από τις πυρκαγιές 

Ιουλίου 2022 - Προσθήκη παρ. 7ΣΤ 

στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Στο άρθρο  3 του ν.  4223/2013 (Α’  287) περί των 
απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινή-
των (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7ΣΤ για την απαλλαγή 
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ετών 2022, 2023 και 2024 για τα 
κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρί-
σκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του 
Ιουλίου 2022 ως εξής:

«7ΣΤ. Ειδικά για τα έτη 2022,2023 και 2024 απαλλάσ-
σονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, 
που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα τον μήνα 
Ιούλιο του 2022 και για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον 
οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή 
Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει 
χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή 
Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου 
Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
που εκδίδονται έως την 31η.1.2023, και κατά τον κρί-
σιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαι-
ώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο 
για τα έτη αυτά.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση 
για τα έτη 2022 και 2023 στη Φορολογική Διοίκηση από 
τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για το επόμενο 
έτος.»
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Άρθρο 27

Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 

για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία ή έργα τέχνης - Τροποποίηση 

Ενοτήτων Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013

1. Το όγδοο εδάφιο της Ενότητας Γ’ του άρθρου 4 
του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί υπολογισμού του φόρου 
επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου, τροποποιείται ως προς τη μη εφαρμογή της 
Ενότητας Γ’ για δικαιώματα επί διατηρητέων και ιστορι-
κά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης για το έτος 
2023 και η Ενότητα Γ’ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά 
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.

Για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί 
της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακι-
νήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων 
ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), σύμ-
φωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Κλιμάκια συνολικής 
αξίας ακινήτου σε ευρώ

Συντελεστής φόρου 
ανά κλιμάκιο αξίας

0,01-400.000 0%
400.000,01-500.000 0,20%
500.000,01-600.000 0,30%
600.000,01-700.000 0,40%
700.000,01-800.000 0,50%
800.000,01-900.000 0,60%
900.000,01-1.000.000 0,70%
1.000.000,01-2.000.000 0,90%
>=2.000.000,01 1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του εκατό 
τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας του ακινή-
του, όπως το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων, απομειώνεται με βάση τον συντε-
λεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 3842/2010 (Α’ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία 
στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιμερίζεται σύμφωνα 
με την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του προηγούμενου 
εδαφίου υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέ-
ταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται, εφόσον η συνολι-
κή αξία της ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου στον 
φόρο, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε’, 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα 
επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για 
δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα 
των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία 
έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή 
ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά 
ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία 
βρίσκονται.

Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε 
δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το πο-

σοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν 
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαί-
ωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την 
εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας 
της παρούσας Ενότητας, λαμβάνεται όμως υπόψη για 
τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον 
φόρο για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε’.

Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και 2023 η παρούσα 
Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορι-
κών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προ-
στατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία 
δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, 
καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) εφό-
σον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προ-
γενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλο-
γούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων 
στα οποία βρίσκονται.»

2. Το έβδομο εδάφιο της Ενότητας Ε’ του άρθρου 4 του 
ν. 4223/2013, περί προσαύξησης του φόρου φυσικών 
προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας, 
τροποποιείται ως προς την εξαίρεση από τον συνυπο-
λογισμό στη συνολική αξία της περιουσίας των δικαιω-
μάτων επί διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνη-
μείων ή έργων τέχνης για το έτος 2023 και η Ενότητα Ε’ 
του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανά-
λογα με τη συνολική αξία της περιουσίας.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται 
ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 
ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες 
πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες 
χιλιάδες (800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατομ-
μύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατομμύριο 
και ένα λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω, κατά ποσο-
στό είκοσι τοις εκατό (20%).

Η προσαύξηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προη-
γούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία 
της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χι-
λιάδες (500.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιου-
σίας εφαρμόζεται το άρθρο 32 του ν. 3842/2010. Αν το 
οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, η οποία δεν εντάσσεται 
στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), για τον προσδιο-
ρισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της 
συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συ-
ντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής 
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ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον 
υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών 
προσώπων έτους 2013. Στη συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων 
επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης 
δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτι-
ρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων 
εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 
ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς 
και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των 
γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και 2023 δεν συνυ-
πολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί ιστορικών 
διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης που προστα-
τεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία δεν 
καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς 
και των δικαιωμάτων επί κτιρίων τα οποία έχουν χαρα-
κτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα βάσει 
του ν. 1577/1985 (Α’ 210), εφόσον τα ως άνω μνημεία, 
έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανου-
αρίου 1940, και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών 
επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.

Άρθρο 28

Επιβολή φόρου υπεραξίας 

κατά την εισφορά τίτλων στην περίπτωση 

που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή 

εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθενται τρίτο, 
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, σχετικά με την επιβολή φό-
ρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων, στην περίπτω-
ση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος 
της λήπτριας και η παρ. 4 του άρθρου 42 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι 
εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και 
η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγ-
γραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή 
εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή οιοσδήποτε φορέας 
που διενεργεί συναλλαγές.

Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, 
η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβι-
βαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το 
τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση 
μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.

Στην περίπτωση εισφοράς από φυσικό πρόσωπο ημε-
δαπών ή αλλοδαπών τίτλων της παρ. 1 σε λήπτη που 
είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με 
αντάλλαγμα μετοχές ή εταιρικά μερίδια, ή μερίδες του 

λήπτη, ως τιμή πώλησης κατά την εισφορά λαμβάνεται 
η τιμή κτήσης των εισφερομένων τίτλων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή 
εταίρος του λήπτη. Κατά τη μεταγενέστερη μεταβίβαση 
των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, ή μερίδων που απο-
κτήθηκαν από τον εισφέροντα, ως τιμή κτήσης λαμβά-
νεται η αξία κτήσης των εισφερόμενων τίτλων. Για την 
εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου, ο λή-
πτης πρέπει να έχει ως αντικείμενο εργασιών την άσκηση 
εμπορικής, παραγωγικής, αγροτικής δραστηριότητας ή 
παροχής υπηρεσιών και να εδρεύει σε συνεργάσιμο στον 
φορολογικό τομέα κράτος.

Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβι-
βαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμη-
μα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το 
χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε 
από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Ως τιμή κτήσης για 
τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδο-
χής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία 
βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, 
δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από 
αυτόν. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θε-
ωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατά-
ξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της 
τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις 
που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. 
Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή 
κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει 
από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνο-
λικής ποσότητας αυτών.

Άρθρο 29

Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων 

όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός 

μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται 
έβδομο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επι-
χειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη 
πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και 
η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική 
αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομο-
ειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξα-
μήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή 
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από 
εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλο-
γα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 
προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 
και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. 
Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η 
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περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης 
περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία 
από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατη-
θεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. 
Δεν θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» η εισφορά 
τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων φυσικό πρό-
σωπο είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42.»

3. Το παρόν εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 
2023 και μετά.

Άρθρο 30

Διαδικασία επιλογής φορολόγησης 

στις εκμισθώσεις ακινήτων - 

Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ’ παρ. 2 

άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α.

Η υποπερ. ii) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) αντικαθίσταται και 
η παρ. 2 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:
α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωμα-

τίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκατα-
στάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών 
μέσων και τροχόσπιτων,

β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχα-
ροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχει-
ρήσεις για επιτόπια κατανάλωση,

γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης 
ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής ή στο όνομα της 
ή σε εκτέλεση νόμου,

δ) i. Η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματο-
θυρίδων.

ii. Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στον φόρο, 
αυτοτελώς ή στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων, εφόσον ο 
εκμισθωτής το επιλέγει. Για τους σκοπούς εφαρμογής της 
παρούσας υποπερίπτωσης, ο εκμισθωτής υποβάλλει αί-
τηση επιλογής φορολόγησης στη Φορολογική Διοίκηση 
είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε 
και μετά την έναρξη, οποτεδήποτε. Εάν η αίτηση υπο-
βληθεί μετά την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, η 
επιλογή φορολόγησης ισχύει από την επόμενη φορολο-
γική περίοδο. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά 
το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος. Με 
την αίτηση προσδιορίζονται οι χώροι για τους οποίους 
γίνεται επιλογή φορολόγησης. Η επιλογή φορολόγησης 
μπορεί να ανακληθεί με υποβολή σχετικής αίτησης στη 
Φορολογική Διοίκηση και η ανάκληση ισχύει από την 
επόμενη φορολογική περίοδο.

ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών. 
Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παρα-
γωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης ενσώματων κι-
νητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά 
και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη 
στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο 
εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. Η διάτα-

ξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης 
είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο 
κράτος-μέλος, εφόσον τα υλικά και αντικείμενα απο-
στέλλονται από το κράτος του εργοδότη και τα αγαθά 
που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογού-
νται από τον εργολάβο μεταφέρονται ή αποστέλλονται 
στον εργοδότη στο κράτος - μέλος, στο οποίο αυτός είναι 
εγκατεστημένος.».

Άρθρο 31

Κατάργηση της υποχρέωσης 

γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. 

των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών - 

Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 5 άρθρου 19 

Κώδικα Φ.Π.Α.

Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν. 2859/2000, Α’248) αντικαθίσταται, και η παρ. 5 του 
άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκ-

πτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω 
κύκλου εργασιών.

β) Οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής 
ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών ή της πα-
ροχής υπηρεσιών.

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο 
από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπη-
ρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο 
όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, 
εφόσον:

-έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα 
λογιστικά του βιβλία,

-τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του 
αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από 
τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών 
και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λή-
πτη των υπηρεσιών που αφορούν.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β της παραγρά-
φου αυτής δεν ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις 
και τη μερική επιστροφή τιμήματος σε περίπτωση παρο-
χής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του 
άρθρου 49 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’).».

Άρθρο 32

Ορισμός των ενσώματων αγαθών 

που συνιστούν αγαθά επένδυσης 

για τους σκοπούς εφαρμογής 

του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. - 

Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4 άρθρου 33 

Κώδικα Φ.Π.Α.

Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 33 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται 
ως προς την κατάργηση της προϋπόθεσης για χρήση του 
ακινήτου για τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την επιχείρη-
ση και η παρ. 4 του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται:

α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότη-
τα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3104 Τεύχος A’ 41/24.02.2023

εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους 
κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη 
στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά 
κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε 
έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού. Αν 
κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει 
η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα 
ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενερ-
γείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών 
επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής 
και συντήρησης.

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νο-
ούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον 
σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 
(ΦΕΚ 194 Α’).

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοού-
νται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, 
για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του 
σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής 
μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχα-
νικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρε-
τούν περισσότερες από μία χρήσεις.»

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 33

Παράταση της ειδικής διαχείρισης 

της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση 

παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του 
ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λή-
ξης της ειδικής διαχείρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρί-
ας (ως λογιστική αξία) εντός τριάντα πέντε (35) μηνών 
από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των 
διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική δια-
χείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειρι-
στής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επι-
χείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους 
ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, 
αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο 
οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους 
δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατά-
ταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευ-
τική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμ-
φωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 
του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του 
παρόντος, αρχίζει από την 7η.2.2023.

Άρθρο 34

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική 

διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 

του ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την 

κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή 

συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση 

εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 

άρθρου 97 ν. 4941/2022

1. Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113) τροποποιού-
νται: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, αα) με την αύξηση 
του χρονικού διαστήματος για την επιλογή του κατά πε-
ρίπτωση αναγκαίου προσωπικού, αβ) με την αντικατά-
σταση των λέξεων «μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας» με 
τις λέξεις «εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος», β) 
το πρώτο εδάφιο της παρ. 3, βα) με την αύξηση του χρό-
νου ανάληψης κάθε προβλεπόμενης στην ίδια παράγρα-
φο δαπάνης έως την 15η.7.2023 και ββ) με την προσθήκη 
στις σχετικές δαπάνες και της πληρωμής υφιστάμενου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας των εργαζομένων 
και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων της παρ. 1 προς τον σκοπό της συνέ-
χισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του 
ενεργητικού της και εντός της προθεσμίας της παρ. 10 
του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής 
δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προ-
σωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία 
και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου, εντός του ως άνω χρονικού διαστήμα-
τος. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν 
δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή των συμβάσεων 
σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 15η.7.2023 κάθε σχετική δαπάνη 
της εταιρείας με σκοπό:

(α) την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπε-
ριλαμβανομένης της δαπάνης για τις αποζημιώσεις κα-
ταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1,

(β) τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 2, καθώς και 
την πληρωμή του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμ-
βολαίου υγείας του προσωπικού, επιχορηγείται από το 
ελληνικό δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με επιβάρυνση του Αποθεματικού του 
κρατικού προϋπολογισμού σε πίστωση του λογαρια-
σμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του 
άρθρου 21 του ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας, 
προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών, κατόπιν 
ειδικά αιτιολογημένων αιτημάτων του ειδικού διαχειρι-
στή, στα οποία προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων 
ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς του. Τα δε επιχορηγούμενα, κατά 
περίπτωση, ποσά καταβάλλονται αποκλειστικά για την 
κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης με την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών των παρ. α’, β’, γ’ της ενότητας Α’ του 
άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2/39539/0026/11.6.2015 (Β’ 1138) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της 
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παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020. Για τους υπο-
λογισμούς των ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 
2, καθώς και για κάθε σχετική με τα ποσά αυτά διαφο-
ρά ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του 
ν. 4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός διαχειριστής ή ο σύν-
δικος πτώχευσης δύναται, δυνάμει δικαστικής απόφα-
σης και στη συνέχεια αυτής, επίτευξης εξωδικαστικού 
συμβιβασμού να καταβάλλει αποζημιώσεις για ψυχική 
οδύνη συγγενών των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα 
κατά τα έτη 2015 έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά ατύχημα στο σύνο-
λο των δικαιούχων ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής 
διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης 
του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται η παραίτηση 
των δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για τη συγκε-
κριμένη αιτία.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) πε-
ριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι 
τις 19.5.2020 ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείρι-
ση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οι οποίες έχουν αναγγελθεί στον 
κατάλογο απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για 
την καταβολή του συνόλου ή εναπομένοντος μέρους 
της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό  στοι-
χεία DA65000060 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιω-
τικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν 
γεννηθεί.

Άρθρο 35

Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό 

συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της 

υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, 

ρυθμίσεις για τους δικαιούχους απαιτήσεων 

από ασφαλίσεις ζωής και μεταβατική 

ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση 

εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 ν. 4664/2020 - 

Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 

του ν. 3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 

του ν. 4664/2020

1. Στον ν. 3867/2010 (Α’ 128) προστίθεται άρθρο 2Α 
ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Όροι για την καταβολή ποσών προς εξόφληση
απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο 

στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση
ασφαλιστικής επιχείρησης
1. Οι καταβολές για την ολική ή μερική εξόφληση βε-

βαιωμένων απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό 
συμβόλαιο έναντι ασφαλιστικών επιχειρήσεων του άρ-
θρου 2, πραγματοποιούνται προς τον αντισυμβαλλό-
μενο αυτών, ο οποίος ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης, εκπρόσωπος, εντολοδόχος, δεκτικός 
καταβολής για λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου μέ-
λους, βάσει της δημοσιευμένης Κατάστασης Δικαιούχων 
Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Αν λόγω εκχώρησης 
ή οποιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης, αποκλειστικός 
δικαιούχος της απαίτησης είναι ο αντισυμβαλλόμενος 
του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, η καταβο-

λή σε αυτόν λαμβάνει χώρα προς εξόφληση δικής του 
απαίτησης.

2. Ικανοποιούνται μόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες δεν 
υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης 
Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή η ως 
άνω αμφισβήτηση έχει επιλυθεί με δικαστική απόφαση 
που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

3. Η καταβολή προς ολική ή μερική εξόφληση των 
βεβαιωμένων απαιτήσεων γίνεται με την υποβολή εκ 
μέρους του αντισυμβαλλόμενου του ομαδικού συντα-
ξιοδοτικού συμβολαίου, κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε 
άλλου στοιχείου, έγγραφης δήλωσης στην οποία ανα-
φέρεται υποχρεωτικά η ιδιότητα με την οποία αιτείται 
την καταβολή.

4. Οι παρ. 1 έως και 3 εφαρμόζονται και στις καταβολές 
που γίνονται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, σύμφω-
να με το άρθρο 2, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής 
Ασφάλισης Ζωής.

5. Με την καταβολή στον αντισυμβαλλόμενο του 
ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου σύμφωνα με 
τις παρ. 1 έως και 4, η αντίστοιχη απαίτηση από ασφά-
λιση για τα εν λόγω ποσά θεωρείται εξοφλημένη, τόσο 
έναντι της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, 
το χαρτοφυλάκιο της οποίας έχει ως προς αυτές περα-
τωθεί κατά την έννοια του άρθρου 245 του ν. 4364/2016 
(Α’ 13), όσο και έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτι-
κής Ασφάλισης Ζωής.

6. Αξιώσεις του ασφαλισμένου μέλους από την εφαρ-
μογή του παρόντος ασκούνται μόνο κατά του αντισυμ-
βαλλομένου της ασφαλιστικής επιχείρησης στο ομαδικό 
συνταξιοδοτικό συμβόλαιο.»

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), προστίθεται 
παρ. 15 ως εξής:

«15. Για την εφαρμογή του άρθρου 2Α του ν. 3867/2010 
(Α’ 128), ο ειδικός διαχειριστής που είναι ο αντισυμβαλ-
λόμενος του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου 
κατανέμει αναλογικά και καταβάλλει αμέσως το ποσό 
του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 
στα ασφαλισμένα μέλη του ομαδικού συνταξιοδοτικού 
συμβολαίου, με συμψηφισμό απαιτήσεών του έναντι 
των ασφαλισμένων μελών, στο πλαίσιο έτερου ομαδικού 
συνταξιοδοτικού συμβολαίου, με βάση τη μεταξύ τους 
υποκείμενη σχέση, κατ’ εφαρμογή του Αστικού Κώδικα.»

3. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 11 
ως εξής:

«11. Ρυθμίσεις για τους Δικαιούχους Απαιτήσεων από 
Ασφαλίσεις Ζωής

α. Για όσες απαιτήσεις δικαιούχων, που έχουν εντα-
χθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα Κατάσταση Δικαιούχων 
Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) των ασφαλιστι-
κών εταιρειών του άρθρου 2, οι οποίες δεν αμφισβητού-
νται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση 
που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή 
λόγω μη συμμετοχής των Δικαιούχων στη διαδικασία 
προσωρινών διανομών, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, 
εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, καλεί τους εν λόγω δικαιούχους υποχρεωτικώς 
να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δι-
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καιολογητικά διανομής εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση της 
πρόσκλησης κατά το δεύτερο εδάφιο. Η πρόσκληση 
δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος μια (1) φορά την εβδομάδα, επί 
τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε (5) ημερήσιες, 
πανελλαδικής κυκλοφορίας, εφημερίδες, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. 
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, 
δίχως την προσκόμιση από μέρους του Δικαιούχου των 
ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών προς συμ-
μετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής, η 
σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου 
αποσβέννυται αυτοδικαίως.

β. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλογικά και 
στις προκαταβολές των παρ. 5α και 5β. Η ωφέλεια από 
τη διαγραφή της απαίτησης, σύμφωνα με το τρίτο εδά-
φιο της περ. α’, κατανέμεται από τον ασφαλιστικό εκκα-
θαριστή αναλογικά και συμμέτρως στους υπόλοιπους 
δικαιούχους και γνωστοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο 
Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

γ. Η αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει 
και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση 
Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) 
με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, με χρόνο έναρξης της προ-
θεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής 
απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ, κατά 
παρέκκλιση της περ. α’.

δ. Η ωφέλεια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεί-
ας που προκύπτει από την ως άνω διαγραφή των χρεών 
προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, δεν 
θεωρείται εισόδημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντί-
θετης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)].»

Άρθρο 36

Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο 

πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών 

εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 77 

ν. 4307/2014

Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) 
προστίθενται νέο εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αφού αφαιρέ-
σει από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της 
διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση 
και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους 
δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοι-
χεία της επιχείρησης, σύμφωνα με την απλοποιημένη 
διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, 
ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το 
απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 153 - 161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρ-
μοζομένων αναλόγως. Κατά τη σύνταξη του πίνακα, σε 
περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις εργαζομένων με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν 
κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευα-
στικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κατά το 
άρθρο 26 του ν. 4258/2014, από επιχειρήσεις που έχουν 
υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου, 
στην ειδική διαχείριση του παρόντος νόμου, αυτές κα-
τατάσσονται, ανεξαρτήτως του χρόνου που προέκυψαν 
και εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή, στην 
ίδια τάξη με τις απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης 
εργασίας που προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία 
πριν τη θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση. Στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, οι απαιτήσεις του 
Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και 
παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις 
προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύ-
νουν αυτές, όπως και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατατάσσονται στην τάξη που 
προβλέπεται για τις λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου, 
κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 265 του Πτω-
χευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020, Α’ 207). Αρμόδιο για την 
εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα, τόσο ως προς την 
επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη, και την αναμόρ-
φωσή του είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει 
κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.»

Άρθρο 37

Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση 

Υ/Β - Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4258/2014

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) 
προστίθενται τριακοστό δεύτερο και τριακοστό τρίτο 
εδάφια ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια διακόσιες χι-
λιάδες (6.200.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρό-
σθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση 
των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από 
τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των 
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών 
των παρ. 3 και 4. Επί των πιστώσεων οι οποίες εγκρίνο-
νται με το άρθρα 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 22 του 
ν. 4618/2019 (Α’ 89), 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), 66 του 
ν. 4688/2020 (Α’ 101), 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 139), 152 
του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 249 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), 61 
του ν. 4818/2021 (Α’ 124), 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), 
11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 70 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), 
125 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και 87 του ν. 4985/2022 
(Α’ 203), χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δε-
σμεύσεων δαπανών έως και τον Ιανουάριο 2023».

2. Η παρ. 5A του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 τροπο-
ποιείται: α) με την προσθήκη της λήξης παράτασης ανά-
ληψης νομικών δεσμεύσεων, ως διαζευκτικής αίρεσης 
για την ολοκλήρωση διαδικασιών, β) στην περ. γ’, με την 
προσθήκη, βα) διευκρίνισης ότι τις αποζημιώσεις εκκα-
θαρίζει το Πολεμικό Ναυτικό, ββ) με τη μεταβολή του 
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χρόνου υπολογισμού των ασφαλιστικών και φορολο-
γικών εισφορών, και η παρ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία 
ή η λήξη της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 
επιφέρουν αυτοδίκαια την ολοκλήρωση του συνόλου 
των διαδικασιών και προβλέψεων των παρ. 1 έως 4 και 
κατά συνέπεια:

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩ-
ΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» από το Πολεμικό 
Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονται κατά 
την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβίβασης ή 
της λήξης της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύ-
σεων.

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και υπο-
δομών του ναυπηγείου που ήταν απαραίτητοι για την 
ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β.

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με 
τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. Η εκκαθάριση 
των μηνιαίων αποζημιώσεων από το Πολεμικό Ναυτικό 
στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και των αναλογου-
σών σε αυτές ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών 
υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία, κατά την οποία 
λύονται οι συμβάσεις. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκλη-
ρώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβίβαση ή 
τη λήξη της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προστίθενται παρ. 8 
και 9 ως εξής:

«8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο 
ελληνικό δημόσιο και τα οποία παραλαμβάνονται αυτο-
δίκαια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5A, καθώς 
και για τα πλοία του Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό δη-
μόσιο, στο πλαίσιο του δικαιώματός του, νομής και κα-
τοχής σε αυτά, προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη 
συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την κάλυψη 
των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, και με σκοπό τη δια-
τήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, αναθέτει 
στο Πολεμικό Ναυτικό την αξιοποίηση των αναγκαίων 
πιστώσεων, που διατίθενται από πιστώσεις του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από 1ης 
Φεβρουαρίου 2023 έως την 30ή Ιουνίου 2023.

9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πο-
λεμικών πλοίων της παρ. 8, παρέχονται ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης εκτελού-
νται από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην ερ-
γαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους εργαζόμενους και τους 
αναγκαίους υπεργολάβους, σε εγκαταστάσεις του Πο-
λεμικού Ναυτικού, καθώς και σε εγκαταστάσεις και με 
κινητό εξοπλισμό της ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού φορέα, 
στον οποίο μεταβιβάζεται το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο 
πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να χρησι-
μοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30ή Ιουνίου 2023.

β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1η Φεβρου-
αρίου 2023, με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και με 
τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, προκειμένου να παράσχουν τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη συντήρηση και την 

υποστήριξη των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του 
Αρχηγείου Στόλου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν μηνιαία ή 
διμηνιαία διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 30ής 
Ιουνίου 2023. Οι συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και συνταξιούχοι ή 
να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1η 
Φεβρουαρίου 2023, εφόσον κριθούν απαραίτητοι για 
την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης 
και υποστήριξης. Το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις 
μηνιαίες αμοιβές που συμφωνούνται για κάθε εργαζόμε-
νο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή ασφαλιστικής 
εισφοράς ως αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία. Οι 
συμβάσεις με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους 
εργαζόμενους δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή 
του Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις αυτών έναντι 
της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και λύση 
των συμβάσεων, εφαρμόζεται η παρ. 5A.

γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων 
της περ. α’ και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρη-
σης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων του Αρχηγείου 
Στόλου, με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για 
κάθε επί μέρους αντικείμενο, παραμένει σε ισχύ η εξου-
σιοδότηση της παρ. 4.»

Άρθρο 38

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4797/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) 
προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο και η παρ. 1 δι-
αμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συ-
νόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας τους, που έχουν γεννηθεί κατά την 
τελευταία διετία πριν την υποβολή αίτησης για την υπα-
γωγή επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν. 4307/2014 
(Α’ 246), προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής δια-
χείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και 
το άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21). Με καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας εξομοιώνεται και ο εξαναγκασμός 
του εργαζόμενου σε παραίτηση και οι οικείες απαιτήσεις 
προαφαιρούνται και αποδίδονται κατά τα οριζόμενα στο 
παρόν, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης αναγγελίας τους 
και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασκηθεί τα κατά νόμο 
ένδικα βοηθήματα για τη διεκδίκησή τους. Επί εκκρεμών 
ειδικών διαχειρίσεων κατά την έννοια της παρ. 3 του άρ-
θρου 40 του ν. 4772/2021, η απόδοση των ποσών που 
προκύπτουν ως προαφαιρούμενα από το προηγούμενο 
εδάφιο δεν ανατρέπει τη χωρήσασα απόδοση των λοι-
πών προαφαιρούμενων ποσών.»

Άρθρο 39

Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση 

οφειλών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6, 

παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 7 ν. 4738/2020

1. H περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4738/2020 
(Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8 και ως 
«οριστική υποβολή αίτησης», η οριστικοποίηση της υπο-
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βολής της στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής 
Ρύθμισης Οφειλών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 71».

2. Στην περ.  ιστ’ της παρ.  1 του άρθρου  6 του 
ν. 4738/2020, περί ορισμού των «οφειλών υπέρ τρίτων», 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 
Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου, οι οφειλές υπέρ τρίτων, 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λογίζονται ως 
οφειλές προς το Δημόσιο».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική 
ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική 
ρύθμιση οφειλών. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικο-
νομική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών».

4. H περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το σύνολο των οφειλών του προσώπου της παρ. 1 
σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό των 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,».

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 
διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων» 
και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν υπάγο-
νται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων 
λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 3 του ν. 4978/2022 (Α’ 190), οφειλές από 
τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό και οφειλές προς αλλοδαπό δημόσιο.»

6. Το άρθρο 9 του ν. 4738/2020 αριθμείται ως παρ. 1, 
προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Άρθρο 9
Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη

1. Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των 
οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/
επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επι-
χειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, 
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύ-
κλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο 
οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και 
στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών 
του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονο-
μικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του 
αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β. κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που 
έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευ-
τών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, δι-
εύθυνση, Α.Φ.Μ., και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο και 
ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά 

πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία 
προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,

γ. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδα-
πή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των 
κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί 
να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσί-
ας του. Η αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων 
προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11,

δ. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφα-
λίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφα-
λιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγε-
γραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περι-
ουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των 
τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της 
αίτησης.

2. Με την αίτηση του παρόντος, ο οφειλέτης δύναται 
να ζητά να διατηρηθεί στο ακέραιο ενήμερη ή ήδη ρυθ-
μισμένη και ενήμερη οφειλή του προς χρηματοδοτικό 
φορέα και να ρυθμισθούν οι υπόλοιπες οφειλές του βά-
σει της πρότασης αναδιάρθρωσης που προκύπτει από 
το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 ή της 
παρ. 2Α του άρθρου 71. Προϋπόθεση για την εξαίρεση 
ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής από 
τη ρύθμιση που προκύπτει, κατά το πρώτο εδάφιο, είναι 
οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων 
και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από τη 
δόση που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό ερ-
γαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α 
του άρθρου 71. Στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης 
αναδιάρθρωσης, ο πιστωτής του δεύτερου εδαφίου δεν 
θεωρείται καταλαμβανόμενος πιστωτής για τη συγκεκρι-
μένη οφειλή και η ψήφος του δεν προσμετράται για τον 
υπολογισμό της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 14.»

Άρθρο 40

Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική 

ρύθμιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας 

Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Σύμβαση 

αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής - 

Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, 

άρθρων 15 και 16 ν. 4738/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται: α) με την προσθήκη 
της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης, β) με τη 
διαγραφή της παραπομπής στην υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 
απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Β’ 2376) και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη 
διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που 
έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Αν για οποιονδήποτε λόγο η 
διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν τελεσφορή-
σει, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται 
από το στάδιο στο οποίο ευρισκόταν πριν την αναστολή, 
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κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή του πιστωτή, η οποία 
λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την με 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας του παρόντος 
Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης είτε από 
τον οφειλέτη είτε από τον πιστωτή, η διαδικασία του 
Κώδικα Δεοντολογίας διακόπτεται.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4738/2020 τροπο-
ποιείται: α) με την προσθήκη της λέξης «οριστική» στην 
υποβολή της αίτησης, β) με την προσθήκη εδαφίων τρί-
του έως και ένατου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμ-
μετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, 
δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον 
οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του 
οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχε-
τικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που 
είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του πο-
σοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, 
υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και 
του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται 
να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με 
ταυτόσημο περιεχόμενο). Οι συμμετέχοντες πιστωτές, 
που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, 
αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή 
τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολο-
γιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή 
της παρ. 2Α του άρθρου 71. Για τον λόγο αυτόν, η Ελληνι-
κή Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπο-
χρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία 
προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρότα-
ση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς 
μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη 
συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή 
των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε 
(5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση. Ομοίως, ο 
οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του 
σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολο-
γία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης. 
Τεκμαίρεται η συναίνεση, σύμφωνα με το έβδομο εδά-
φιο, πιστωτή, που είναι χρηματοδοτικός φορέας, για τον 
οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα 
με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό 
εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρ-
θρου 71, εφόσον το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο 
διασφαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή ποσού που 
δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφει-
λής, όπως αυτό προκύπτει από την κοινή απόφαση της 
παρ. 5 του άρθρου 71. Πιστωτής, η συναίνεση του οποίου 
τεκμαίρεται κατά το όγδοο εδάφιο, δεν υπογράφει τη 
σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται καταλαμ-
βανόμενος πιστωτής, ως προς τον οποίο επέρχονται τα 
αποτελέσματα του άρθρου 19.»

3. Το άρθρο 15 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 15
Δικαίωμα διαμεσολάβησης 
μετά από την πρόταση των πιστωτών

Στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικα-
στικής ρύθμισης ως άκαρπης σύμφωνα με το άρθρο 16 
και κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης 
οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 24, σε σχέση με τις 
οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ο οφειλέ-
της δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την άνω περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει 
αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εφόσον το αίτημα 
αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτι-
κών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων 
που αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν 
τον ορισμό της πολύ μικρής οντότητας του ν. 4308/2014 
(Α’ 251), την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να ανα-
λάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής του 
ν. 4640/2019 (Α’ 190), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένος 
μεσολαβητής, ο οποίος διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι 
έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικο-
νομική διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που, παρά την 
παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος, δεν έχει επιτευχθεί η υπογρα-
φή συμφωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ των πιστωτών 
και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα.»

4. Το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 τροποποιείται: α) στο 
πρώτο εδάφιο, με την προσθήκη της λέξης «οριστικής» 
στην υποβολή της αίτησης, β) με την κατάργηση του 
δευτέρου εδαφίου, γ) στο τέταρτο εδάφιο, με την προ-
σθήκη της προϋπόθεσης αιτιολόγησης της απόρριψης 
της αίτησης, δ) με τη μετατροπή της μεταβατικής διά-
ταξης του πέμπτου εδαφίου σε πάγια, και το άρθρο 16 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Προθεσμία για την υπογραφή
της σύμβασης αναδιάρθρωσης

Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφει-
λών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής 
υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατω-
θείσα ως άκαρπη. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμό-
δια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατεί-
νεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, 
οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί 
φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση 
του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. 
Με την κοινοποίηση της απόρριψης και της αιτιολογίας 
αυτής, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνε-
ται άμεσα ως άκαρπη. Εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη 
προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται 
αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό δι-
άστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.»
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Άρθρο 41

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από 

αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών - 

Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη 

σύμβασης αναδιάρθρωσης - Τροποποίηση 

άρθρων 18 και 20 ν. 4738/2020

1. Το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιεί-
ται: α) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της λέξης 
«οριστική» στην υποβολή της αίτησης και τη διόρθωση 
παροράματος, β) με τη μετατροπή της μεταβατικής διά-
ταξης του δευτέρου εδαφίου σε πάγια, και το άρθρο 18 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18
Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 
των συμμετεχόντων πιστωτών

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι 
την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασί-
ας, σύμφωνα με το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και 
ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη 
για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) 
και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά με 
τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Εάν συντρέξει 
περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό 
διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 16, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 
δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά το χρονικό 
διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλ-
λεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο 
χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν κα-
ταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος 
έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης από τον 
οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια 
προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού 
από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κα-
τάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση 
προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότα-
σης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπον απόρριψη της αίτησης.»

2. Το άρθρο 20 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με τη 
διαγραφή, ως προς την ευθύνη υπαλλήλου, της διαζευ-
κτικής αναφοράς σε «κατά περίπτωση, γνωμοδότηση 
διαχειριστή αφερεγγυότητας, σε περίπτωση που συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 21» και το 
άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου 
κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
σύμβασης αναδιάρθρωσης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β 
του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία, ουδείς υπάλλη-
λος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα 
υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευ-
θύνη για την αποδοχή σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή για 
οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώ-
ριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως προς 
την εκτίμηση ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης παρέχει 
ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε πε-
ρίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος 
ευθύνεται σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. γ’ της παρ. 2 
του άρθρου 21.»

Άρθρο 42

Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης 

οφειλών, κανόνες και περιορισμοί - 

Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23 

ν. 4738/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) 
τροποποιείται με τη διαγραφή της λήψης σύμφωνης αι-
τιολογημένης γνώμης διαχειριστή αφερεγγυόητητας και 
η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Συναίνεση του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του 
παρόντος, σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, 
στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των 
υποπερ. (i) και (ii) της περ. β’ της παρ. 2, είναι σύννομη, 
εφόσον η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξασφαλίσει τις 
συναινέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και επιπλέον ικα-
νοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22.»

2. Στην παρ. β’ του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 προ-
στίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η διαγραφή οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική 
Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ τρί-
των, γίνεται από τη Φορολογική Διοίκηση».

3. Στην παρ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 προ-
στίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, 
με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από 
απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται 
έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβο-
λής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογι-
στικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις 
της ρύθμισης που προεξοφλούνται».

4. Στην περ.  iii της παρ.  α’ του άρθρου  23 του 
ν. 4738/2020 διαγράφονται οι λέξεις, «καθώς και η προ-
βλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)» και 
η περ. iii της παρ. α’ του άρθρου 23 του ν. 4738/2020 
διαμορφώνεται ως εξής:

«iii. κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης 
αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξο-
φληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνά-
μει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο 
τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και 
γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, 
εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθε-
σμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η 
Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη 
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δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση 
αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις 
επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές 
και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που 
γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύ-
ονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων 
που γεννήθηκαν πριν από αυτήν, αποδίδονται στο Δημό-
σιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω 
κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές 
τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη 
γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτη-
θέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται 
έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα 
χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφει-
λές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση 
του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχι-
στον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού 
προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις 
περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν 
αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν επιστρέφονται.»

Άρθρο 43

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις - 

Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738/2020

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) προστίθεται 
παρ. 2 ως εξής:

«2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρό-
ντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί 
τη χορήγηση της βεβαίωσης για τις χρηματικές οφειλές 
του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση. 
Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για 
την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων 
του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορο-
λογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 
(Α’ 206).»

2. Στο άρθρο 74 του ν. 4738/2020: α) τροποποιείται ο 
τίτλος σε «Τελικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου» και 
β) προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η υπο-
βολή νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδι-
καστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων, ακόμα και εάν 
δεν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες από τη με οποιον-
δήποτε τρόπον ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφα-
λαίου Α’ που είχε εκκινήσει με την αρχική αίτηση. Με τη 
νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν οφειλές 
προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που 
βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιή-
θηκαν για οποιονδήποτε λόγο. Οι ρυθμίσεις που έχουν 
επιτευχθεί με συμβάσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο 
της αρχικής αίτησης διατηρούνται στο ακέραιο, εκτός 
και αν έχουν τροποποιηθεί οι βεβαιωμένες οφειλές που 
ρυθμίστηκαν με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, οπότε και 
υπολογίζονται εκ νέου από το υπολογιστικό εργαλείο 
του άρθρου 71. Εάν μετά την υποβολή της νέας αίτη-
σης προκύψει από τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα 

στοιχεία ότι δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω οφειλές 
που δικαιολογούν την υποβολή της, αυτή αυτοδίκαια 
θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. Αν η διαδικασία 
του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχει ολοκληρωθεί, με την 
οριστική υποβολή της νέας αίτησης, ακυρώνεται η αρχι-
κή αίτηση του οφειλέτη, προκειμένου να συμπεριληφθεί 
το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η 
υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδι-
καστικής ρύθμισης οφειλών του Κεφαλαίου Α’ σε οφει-
λέτες που δεν είχαν παραιτηθεί από τη διαδικασία του 
ν. 4469/2017 (Α’ 62), χωρίς να υπαχθούν στον νόμο αυτόν, 
ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του 
ν. 4469/2017 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει επιτευ-
χθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

Άρθρο 44

Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την 

παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου 

σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική 

αποκατάσταση των παλιννοστούντων 

Ομογενών από τις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης - Αναδρομική ισχύς των 

αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 

και υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005

1. Η υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 772), με την 
οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων 
Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
ισχύει αναδρομικά από την 8η.5.2003 και καταλαμβά-
νει και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν 
από την 8η.5.2003 έως και την 17η.6.2003 από πιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της υπ’ αρ. 96629/6295/5.5.2003 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 560).

2. Η υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1070), με την 
οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου 
για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων 
ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
ισχύει αναδρομικά από την 7η.10.2004 και καταλαμβάνει 
και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από 
την 7η.10.2004 έως και την 29η.7.2005 από πιστωτικά 
ιδρύματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της υπ’ αρ. 14979/4.10.2004 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1510).

3. Αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθη-
καν από την 8η.5.2003 έως την 17η.6.2003 και από την 
7η.10.2004 έως την 29η.7.2005, τα οποία υποβλήθηκαν 
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από πιστωτικά ιδρύματα και απορρίφθηκαν για λόγους 
που αφορούν στη μη ισχύ της εγγύησης του ελληνικού 
δημοσίου, επανεξετάζονται χωρίς να απαιτείται η εκ νέου 
υποβολή του αιτήματος κατάπτωσης από το πιστωτικό 
ίδρυμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται 
να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πα-
ρόντος.

Άρθρο 45

Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από 

επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών 

προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές 

συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή 

τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 

και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και 

τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 ν. 4738/2020

1. Στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 293 
του ν. 4738/2020 (Α’ 207), μετά τη φράση «κατ’ εξουσιο-
δότηση του ν.», αντικαθίσταται η εσφαλμένη αναγραφή 
του αριθμού του νόμου και του αριθμού δημοσίευσης, 
στο ορθό «2322/1995 (Α’ 143)», και η παρ. 1 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, 
Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά 
δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες 
έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής 
της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, κατ’ εξουσιοδό-
τηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης 
της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότη-
τας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν 
καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως 
τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτω-
σης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται 
να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες 
δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν 
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φο-
ρολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι 
την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με 
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν 
ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις 
με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό 
(95%).

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, 
με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό 
(85%).

δ) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μη-
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 
εκατό (80%).

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μη-
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%).

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 
πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες 
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%).

η) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%).

θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%).

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%).».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις και διορθώσεις:

α) η νυν ισχύουσα ρύθμιση αριθμείται σε περ. «α.»,
β) στην περ. «α.», μετά τη φράση «κατ’ εξουσιοδότη-

ση του ν.», αντικαθίσταται η εσφαλμένη αναγραφή του 
αριθμού του νόμου, στο ορθό «2322/1995»,

γ) στην περ. «α.», μετά τις λέξεις «τα οποία», αντικαθί-
σταται η λέξη «είχαν» από τη λέξη «έχουν»,

δ) στην περ. «α.», οι λέξεις «τις 7 Οκτωβρίου 2019» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «την 1η Φεβρουαρίου 2023»,

ε) προστίθεται περ. β’, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«7. α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπά-
γονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι 
οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια 
και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και 
το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγ-
γύησης του ελληνικού δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση 
του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας 
με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» 
(πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανά-
πτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
Α.Ε. (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 
1η Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα 
κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων 
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης 
σύμφωνα με την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια 
υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη 
της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την 
καταχώριση των οφειλών αυτών.

β. Οι οφειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωρι-
σθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής 
Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουαρίου 2023 και δεν έχουν 
υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβα-
νομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του 
ν. 4152/2013 (Α’ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθ-
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μίσεις του παρόντος μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κα-
τόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής 
Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.»

Άρθρο 46

Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που 

υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του 

άρθρου 267 ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)] τροπο-
ποιούνται ως προς την υπαγωγή σε αυτές των ναυτικών 
που υπηρετούν στα πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 
του ν. 4555/2018 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από 
μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του 
Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά ναυπηγήματα του 
άρθρου 267 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και το οποίο φο-
ρολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%), και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του 
Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά ναυπηγήματα του 
άρθρου 267 του ν. 4555/2018 και το οποίο φορολογείται 
με φορολογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί 
αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική 
κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που εί-
ναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία απο-
ζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με 
φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
και

δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών 
του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) για τη μηνιαία 
αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται 
με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιού-
χων τους μόνο για αυτά.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώ-
νται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπε-
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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