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Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−

μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις ΦΠΑ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, 
Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από 
τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον 
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο 
ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί−
σταται, ως εξής:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση 
τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό 
διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της 
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 
εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος 
στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, 
έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην πε−
ρίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. 
Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις κατα−
στροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή 
δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης 

δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία 
διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέ−
μπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα 
με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 
33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

5. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».
6. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής:
«i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν 

μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε 
περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη 
δυνατή ή,».

7. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταρ−
γείται.

8. Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38
Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες 
πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις 
οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισρο−
ών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπό−

χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, 
καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες 
για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
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Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of
territorial units for statistics - NUTS) του δημόσιου φορέα.
Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογε-

νώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυ-
τόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
γ. Η μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων της

παραπάνω περίπτωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλλη-
λο που έχει την ευθύνη για την καταχώριση.
δ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη

δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5.
4. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της πα-

ραγράφου 3 του  παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε  άλ-
λο στοιχείο που ορίζεται  από την υπουργική απόφαση
της παραγράφου 5, που αφορούν  στις ένοπλες δυνά-
μεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο πλη-
ροφοριακό υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη
της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εθνικής Άμυνας,
ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρό-
σβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμί-
ζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία
και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής
του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό,
και τα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδο-
σης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περί-
πτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης
αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την κα-
ταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της
προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται
ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του
τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών κα-
ταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), δημοσίων συμβάσε-
ων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου.

6. Οι πράξεις των περιπτώσεων  γ΄, δ΄ και ε΄ της πα-
ραγράφου 3 που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν
από την καταχώρισή τους σε αυτό. Οι ρυθμίσεις του
προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονο-
μικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και
βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοι-
κητικές προσφυγές.

7. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών  Διαδικτυακής Ανάρ-
τησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα  που
θα καταχωρίζονται στο  ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς  θα
συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πρά-
ξεις. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία
της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύ-
παρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό
που απαιτείται και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247). Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του
κειμένου που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κει-
μένου της πράξης, ισχύει το κείμενο που καταχωρίστηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου
που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι ανα-

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρό-
πος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλει-
τουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μη-
τρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 139
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων Συμ-
βάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του  άρθρου 11 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204) το οποίο αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως
σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίη-
ση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις
που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φο-
ρείς και κεντρικές αρχές προμηθειών του παρόντος νό-
μου, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας α-
νάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην συναρ-
μόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος τίτλου.

2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί  υπό την επιφύλα-
ξη των διατάξεων  του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και του άρ-
θρου 22 του παρόντος. Η πρόσβαση στα  στοιχεία του
ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την  επιφύλαξη των δια-
τάξεων για  την προστασία του ατόμου από την επεξερ-
γασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου α-
πορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.

3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από  τις αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες  φορείς και τις κεντρικές αρχές
προμηθειών ηλεκτρονικά στοιχεία  των ακόλουθων στα-
δίων για  όλες τις δημόσιες συμβάσεις: α) το πρωτογε-
νές αίτημα, β) το εγκεκριμένο αίτημα, ήτοι ανάληψη υπο-
χρέωσης ή/και δέσμευση πίστωσης, γ) οι προκηρύξεις,
σύμφωνα με τo άρθρo 152 και η διακήρυξη με τα παραρ-
τήματά της, δ) η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης, ε)
η σύμβαση, στ) κάθε εντολή πληρωμής και ζ) το αποδει-
κτικό κάθε πληρωμής. Η καταχώριση περιλαμβάνει του-
λάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: (1) το όνομα
του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της σύμβασης,
ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο, (4) τον προϋπολογι-
σμό, (5) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η
δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄
94), (6) την αξία της σύμβασης, (7) την ιθαγένεια – εθνι-
κότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η
σύμβαση, (8) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε
περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, α-
ναφορά στη νομική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, (9) τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που
συνήφθησαν, (10) τoν κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών
κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων
(Common Procurement Vocabulary - CPV) και (11) τη γε-
ωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των
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Άρθρο 141
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

1. Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, τη

διαδικασία με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, τον ανταγωνιστικό διάλογο,
β) το συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο

143 ή
γ) την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 144.
2. Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους μπορούν να συ-

νάπτονται και μέσω του συστήματος προεπιλογής του
άρθρου 120, ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται από
αναθέτουσα αρχή του άρθρου 18 ή αναθέτοντα φορέα
του άρθρου 19.

Άρθρο 142
Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης

1. Για σύναψη των συμβάσεων του  παρόντος μέρους,
οι αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες φορείς επιλέγουν
ελεύθερα είτε την ανοικτή  ή κλειστή διαδικασία είτε  τη
διαδικασία διαπραγμάτευσης  με προκήρυξη διαγωνι-
σμού είτε  τον ανταγωνιστικό διάλογο είτε το σύστημα
προεπιλογής του άρθρου 120.

2. Για την προσφυγή στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση  προκήρυξης διαγωνισμού ισχύουν  οι
προϋποθέσεις του άρθρου 51, όταν συνάπτονται από α-
ναθέτουσα  αρχή του άρθρου 18 ή της παραγράφου 3
του άρθρου 105, όταν συνάπτονται από αναθέτοντα φο-
ρέα του άρθρου 19.

3. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων  συμβάσεων
του παρόντος μέρους, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων
φορέας  μπορεί να περιορίζει τα έγγραφα  της σύμβασης
που καθορίζονται  στο άρθρο 39 και να μην επιβάλει ελά-
χιστες απαιτήσεις ως προς την χρηματοοικονομική ή οι-
κονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή/και τεχνική
ικανότητα των οικονομικών φορέων, παρά μόνον εφό-
σον αυτό αιτιολογείται ειδικά από τυχόν ιδιαιτερότητες
της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της
αρχής της αναλογικότητας.

Άρθρο 143
Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Προσφυγή στη διαδικασία του  συνοπτικού διαγωνι-
σμού επιτρέπεται  όταν η εκτιμώμενη αξία της  σύμβα-
σης είναι ίση ή κατώτερη  από το ποσό των εξήντα χιλιά-
δων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημά-
των σύμβασης μεγαλύτερης αξίας, εφόσον η συνολική
εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υ-
περβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το
είκοσι τοις εκατό (20 %) της συνολικής αξίας όλων των
τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμε-
νης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου γίνεται, σύμφωνα με όσα ο-
ρίζονται στο άρθρο 25. Το ποσό των τμημάτων που έ-
χουν τυχόν ανατεθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 144 συνυπολογίζεται για την ε-
φαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΚΗΜΔΗΣ. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαιρού-
νται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επί-
κληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίω-
ση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επι-
κοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

8. Η δημοσίευση της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά
την υποχρέωση δημοσίευσης στο  Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων  Συμβάσεων της Εφημερίδας της  Κυβερνήσε-
ως.

9. Το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί το επίσημο εθνικό πληροφο-
ριακό σύστημα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή
προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων (eSenders) στο
Tenders Electronic Daily (TED).

10. Το ΚΗΜΔΗΣ διασυνδέεται υποχρεωτικά και αδιά-
λειπτα με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμ-
βάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Για τη διασύνδεση του ΚΗΜΔΗΣ
με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ισχύουν οι διατάξεις
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 136.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περί-
πτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφο-
ρούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜ-
ΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το Μητρώο
Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το
ΕΣΗΔΗΣ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα πα-
ρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς
και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται α-
παραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες
του Δημοσίου της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των
δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς
στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕ-
ΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 140
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος  Μέρους εφαρμόζονται:
α. Στις δημόσιες συμβάσεις χαμηλής αξίας, όπως ορί-

ζονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου και
β. στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών χαμηλής προ-

τεραιότητας, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος  Μέρους μπορούν να μην

εφαρμόζονται  στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων, σύμφωνα με τα ειδικότερα  οριζόμενα στα έγγρα-
φα της  σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά, στις συμβάσεις  της παραγράφου 1
εφαρμόζονται οι  διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά  στα επιμέρους άρθρα αυτού.

γκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5343

Άρθρο 253
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των άρθρων 222 έως και 230 του νόμου 
αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015.

2. Η υπαγωγή των νέων κατηγοριών υπόχρεων προσώ−
πων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πε−

ρίπτωση α΄ του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται με το 
άρθρο 224 του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής του άρθρου 3Α, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015.

Οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 8 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ.α.α.

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

  
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ.α.α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


