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ΝοΜοΣ ΥΠ'ΑΡΙοΜ.lΗ72

ΣυνταξιοδοτικÝò διατÜξειò Δημοσßου και τρο-
ποποßηση διατÜξεων του ν. 4387/2016, μÝτρα
εφαρμογÞòτων δημοσιονομικþν στüχων και με-
ταρρυθμßσεωψ μÝτρα κοινωνικÞò στÞριξηò και
εργασιακÝò ρυθμßσειò Μεσοπρüθεσμο Πλαßσιο
ΔημοσιονομικÞò ΣτρατηγικÞò 20º 8-202'Ι και λοι-
πÝò διατÜξειò.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδßδομε τον ακüλουθο νüμο που ψÞφισε η ΒουλÞ:

ΜΕΡοΣΑ,
ΣγΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΡοποΠοΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387 /2ο16
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑιοΑ,
ΣγΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

¶ρθρο º

Τροποποßηση διατÜξεων του ν. 4387/20º 6

για τιò συντÜξειò Δημοσßου
º. Η παρ, 2 του Üρθρου º 0 του ν, 43871201 (Α'85)

αντικαθßσταται ωò εξÞò;
«2. Για üσουò λαμβÜνουν σýνταξη μÝχρι την Ýναρξη

ισχýοò του παρüντοò καθþò και για τα πρüσωπα τηò
περßπτωσηò α'τηò παραγρÜφου 1 του Üρθρου 6, η οι-
κογενειακÞ παροχÞ εξακολουθεß, Ýωò 31.º 2.201 8,να συ-

γκαταβÜ)ιλεται με τη σýνταξη, σýμφωνα με τιò οικεßεò δι-
ατÜξειò, üπωò αυτÝò ßσχυαν μÝχρι την Ýναρξη ισχýοò του
παρüντοò.Απü 1,1,201 9 καιεφεξÞò καταβÜλλεται σýμφω-
να με τα προβλεπüμενα στην παρÜγραφο 1 . Η περßπτω-
ση ε' τηò παρ, 2 του Üρθρου º του ν. 402 4/2Ο1 1 (Α' 226)
δεν Ýχει εφαρμογÞ στα πρüσωπα των περιπτþσεων β'
και γ' τηòπαραγρÜφου º του Üρθρου 6 του παρüντοò.»:

2, Η περßπτωση β' τηò παρ. 2 του Üρθρου Ι 4 του ν. 4387l
20] 6 αντικαθßσταται ωò εξÞò:

«β. Απü την º ,1 .201 9, αν το καταβαλλüμενο ποσü των
συντÜξεων αυτþν εßναι μεγαλýτερο απü αυτü που προ-
κýτπει απü τον υπολογισμü τουò βÜσει τηò παραγρÜφου
1, το υπερβÜλλον ποσü περικüπτεται. Το ποσü που πε-

ρικüτπεται κατÜ τα ανωτÝρω δεν μπορεß να υπερβαßνει

το δεκαοκτþ τοιò εκατü (Ι 8Ο/ο) τηò καταβαλλüμενηò κατÜ
την Ýναρξη ισχýοò του παρüντοò κýριαò σýνταξηò του
δικαιοýχου. Αν μετÜ την εφαρμογÞ τηò ρýθμισηò του
ανωτÝρω εδαφßου, το καταβαλλüμενο ποσü των συ\ττÜ-

ξεων εßναι μεγαλýτερο απü αυτü που προκýπτει απü τον
υπολογισμü τουò βÜσει τηò παραγρÜφου 'Ι 

, το επιπλÝον
ποσü εξακολουθεß να καταβÜλλεται στον δικαιοýχο ωò
προσωπικÞ διαφορÜ, συμΨηφιζüμενο κατ'Ýτοò και μÝχρι
την πλÞρη εξÜλειψÞ του με την εκÜστοτε αναπροσαρμο-
γÞ των συντÜξεων, üπωò αυτÞ προκýτπει κατ'εφαρμογÞ
τηò παραγρÜφου 3.».

3, Στην παρ, 2 του Üρθρου Ι4 του ν. 4387/2016 προ-
στßθενται περιπτþσειò γ' και δ' ωò εξÞò:

«γ. Αν το καταβαλλüμενο ποσü των συντÜξεων εßναι

μικρüτερο απü αυτü που προκýπτει απü τον υπολογισμü
τουò βÜσει τηò παραγρÜφου 'Ι 

, τüτε αυτü προσαυξÜνεται,
απü την I.'l .2019, κατÜ º/5 τηò διαφορÜò σταδιακÜ και
ισüποσα εντüò πÝντε (5) ετþν.

δ.Τα στοιχεßα που προκýπτουν απü τιò περιπτþσειò β'
και γ' αποτυπþνονται απü την 1,º.201 8 για κÜθε ασφα-
λισμÝνο στο οικεßο πληροφοριακü σýστημα.».

4. Η περßπτωση α' τηò παρ. 3 του Üρθρου 1 4 του ν. 4387/
20º 6 τροποποιεßται ωò εξÞò:

«α. Το συνολικü ποσü τηò σýνταξηò που καταβÜλλε-
ται μετÜ τη θÝση σε ισχý του παρüντοò αυξÜνεται, απü
την 1,º.2022 κατ'Ýτοò με κοινÞ απüφαση των Υπουρ-
γþν Οικονομικþν και Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò
και ΚοινωνικÞò Αλληλεγγýηò, με βÜση συντελεστÞ που
διαμορφþνεται κατÜ πενÞντα τοιò εκατü (50Ο/ο) απü τη

μεταβολÞ του ΑΕΠ και κατÜ πενÞντα τοιò εκατü (500/ο)

απü τη μεταβολÞ του Δεßκτη Τιμþν ΚαταναλωτÞ του
προηγοýμενου Ýτουò και δεν υπερβαßνει την ετÞσια με-
ταβολÞ του Δεßκτη Τιμþν ΚαταναλωτÞ.»,

ΚΕΦΑΛΑιο Β,
ΤΡοΠοΠοΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤοΥ ν. 4387 Ι2ο1 6
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

¶ρθρο 2
Τροποποßηση διατÜξεων του ν. 4387/201 6
για τιò συντÜξειò ασφαλιστικþν φορÝων

º, Το τελευταßο εδÜφιο τηò παρ, 3 του Üρθρου 2/ του
ν.4387 /2016 αγτικαθßσταται ωò εξÞò:

«Πα üσουò λαμβÜνουν σýνταξη μÝχρι την Ýναρξη ισχý-
οò του νüμου αυτοý, το επßδομα συζýγου εξακολουθεß να
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4. ΕΛΤΑ Α.Ε.»,
4. ΜετÜ το ΠαρÜρτημα Ε' του ν.4389/2016 (Α' 94),

προστßθεται ΠαρÜρτημα ΣΤ',το οποßο αποτελεß αναπü-
σπαστο μÝροò του ν.4389/20] 6:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' (ΕπιχειρÞσειò που μεταβιβÜζονται
στην ΕΔΗΣ- ΟμÜδα Γ'):

1. ΔιεθνÞò ΑερολιμÝναò Αθηνþν Α.Ε,
2. ΕλληνικÝò ΑλυκÝò Α,Ε.
3, ΕΤΒΑ BιnE Α.Ε.
4. Ανιßνυμη Εταιρεßα Διþρυγαò Κορßνθου (ΑΕΔΙΚ)

5. Οργανισμüò Κεντρικþν Αγορþν και Αλιεßαò Α.Ε.
(ο,Κ.Α.Α, ΑΕ)

6. ΚεντρικÞ ΑγορÜ Θεσσαλονßκηò (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)

7. ΔΕΘ _ΗΕLΕΧΡο Α.Ε.
8. ΚαταστÞματα ΑφορολογÞτων Ειδþν Α.Ε.».

¶ρθρο 82
ΚαταβολÞ προμÞθειαò για την υπερβÜλλουσα
αναβαλλüμενη φορολογικÞ απαßτηση

Στο Üρθρο 27Ατου ν.4172/2Ο13 (Α' 167)προστßθεται
νÝα παρÜγραφοò ] 2, ωò εξÞò:

«] 2. Για το υπερβÜλλον ποσü τηò εγγυημÝνηò απü το
Ελληνικü Δημüσιο αναβαλλüμενηò φορολογικÞò απαß
τησηò üπωò αυτü προκýπτει απü τη θετικÞ διαφορÜ
μεταξý του ισχýοντοò φορολογικοý συντελεοτÞ και του

φορολογικοý συντελεοτÞ που εφαρμüζονταν πριν την
ισχý του ν,4334/20Ι 5, τα νομικÜ πρüσωπα των παραγρÜ-

φων 5,6 και 7 του Üρθρου 26 καταβÜλλουν στο Ελληνικü
Δημüσιο ετÞσια προμÞθεια.

Το ποσü τηò προμÞθειαò υπολογßζεται πολλαπλασιÜ-
ζονταò με συντελεστÞ º,5Οlο το γινüμενο τηò διαφορÜò
μεταξý του ισχýοντοò συντελεστÞ φορολüγησηò και
του συντελεστÞ φορολüγησηò 26Οlο που εφαρμüζονταν
πριν την ισχý του ν. 433 4/2015 διÜ του ßδιου συντελεστÞ
26Οlο επß το συνολικü ποσü εγγυημÝνηò απü το Ελληνικü
Δημüσιο αναβαλλüμενηò φορολογικÞò απαßτησηò ανÜ
υπüχρεο πρüσωπο.

[ΠρομÞθεια = 1,5Ο/ο χ (ισχýον φορολογικüò συντελε-
στÞòο/ο-26ο/οJ/26οlο] χ συνολικü ποσü εγγυημÝνηò απü το
ΕΜηνικü Δημüσιο αναβαλλüμενηò φορολογικÞò απαß-
τησηò ανÜ υπüχρεο πρüσωπο].

Η καταβολÞ τηò προμÞθειαò γßνεται εντüò Ýξι (6) μηνþν
απü το τÝλοò κÜθε φορολογικοý Ýτουò, για üσο χρονικü
διÜστημα ο φορολογικüò συντελεστÞò που εφαρμüζεται
στα υπüχρεα πρüσωπα εßναι μεγαλýτεροò του 26Ο/ο, σε
λογαριασμü του Ελληνικοý Δημοσßου που τηρεßται στην
ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò και αποτελεß Ýσοδο του Κρατικοý
Προýπολογισμοý. ΚατÜ την πρþτη εφαρμογÞ τηò πα-
ροýσαò παραγρÜφου, η προμÞθεια καταβÜλλεται Ýωò
τιò 30.6,2017.

Με απüφαση του Υπουργοý Οικονομικþψ κατüπιν Ýγ-

γραφηò ενημÝρωσηò απü την ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò για
τουò υπüχρεουò και το συνολικü ποσü τηò εγγυημÝνηò
απü το Ελληνικü Δημüσιο αναβαλλüμενηò φορολογι-
κÞò απαßτησηò ανÜ υπüχρεο πρüσωπο, üπωò το ποσü
αυτü βεβαιþνεται απü τον ορκωτü ελεγκτÞ του μετÜ
τη δημοσßευση των ετÞσιων οικονομικþν καταστÜσεων
κÜθε Ýτουò, καθορßζεται απü το Γενικü ΛογιστÞριο του
ΚρÜτουò το ακριβÝò ποσü τηò προμÞθειαò ανÜ υπüχρεο
πρüσωπο, σýμφωνα μετον παραπÜνω τýπο.».

¶ρθρο 83

Στον,4172/2ο13 (Α' 167) μετÜ το Üρθρο 39 προστßθε-
ται νÝο Üρθρο 39Α ωò εξÞò:

«¶ρθρο 39Α
Εισüδημα απü βραχυχρüνια μßσθωση ακινÞτων
στο πλαßσιο τηò οικονομßαò διαμοιρασμοý

º,Το εισüδημα που αποκτÜται, απü φυσικÜ πρüσωπα,
απü τη βραχυχρüνια μßσθωση ακινÞτου τηò οικονομßαò
διαμοιρασμοý, üπωò αυτÞ ορßζεται στο Üρθρο 'Ι ] 1 του
ν.4446/2016 (Α'167), üπωò ισχýει, εßναι εισüδημα απü
ακßνητη περιουσßα και εφαρμüζονται οι διατÜξειò του Üρ-
θρου 39 και τηò παρ. 4 του Üρθρου 40 του ν. 4172/2013
(Α' 167), üπωò ισχýουψ εφüσον τα ακßνητα εκμισθþνο-
νται επιπλωμÝνα χωρßò την παροχÞ οποιασδÞποτε υπη-

ρεσßαò πλην τηò παροχÞò κλινοσκεπασμÜτων. Σε περß-
πτωση που παρÝχονται οποιεσδÞποτε Üλλεò υπηρεσßεò
το εισüδημα αυτü αποτελεß εισüδημα απü επιχειρημα-
τικÞ δραστηριüτητα του Üρθρου 2] του ν,4172Ι2013,
üπωò ισχýει.

2. Το εισüδημα που αποκτÜται απü νομικÜ πρüσω-
πα Þ νομικÝò οντüτητεò απü τη βραχυχρüνια μßσθωση
ακινÞτου τηò οικονομßαò διαμοιρασμοý, üπωò ορßζεται
στην προηγοýμενη παρÜγραφο, θεωρεßται εισüδημα
απü ακßνητη περιουσßα.

3. Οι διατÜξειò των προηγοýμενων παραγρÜφων ισχý-
ουν γιατα εισοδÞματα που αποκτþνται απü το φορολο-
γικü Ýτοò που αρχßζει απü 1 .1 .2017 και εφεξÞò,»,

Το Üρθρο ] 'Ι ] του ν.4446/2016 (Α' 240) αντικαθßσταται
ωò εξÞò:

«¶ρθρο 1 1 1

Ρυθμßσειò για τη βραχυχρüνια μßσθωση ακινÞτων
στο πλαßσιο τηò οικονομßαò του διαμοιρασμοý
º, Πατουò σκοποýòτου παρüντοò Üρθρου ωò ακßνητο

νοεßται:
α)το διαμÝρισμα,
β) η μονοκατοικßα, εξαιρου μÝνων των μονοκατοικιþν

οι οποßεò Ýχουν χαρακτηριστεß ωò τÝτοιεò λüγω τηò κα-
τÜργησηò τηò σýστασηò οριζüντιαò ιδιοκτησßαò,

γ) οποιαδÞποτε Ü)ιλη μορφÞ οικÞματοò με δομικÞ και
λειτουργικÞ αυτοτÝλεια,

δ)τα δωμÜτια εντüò διαμερισμÜτων Þ μονοκατοικιþν,
Ωò οικονομßα του διαμοιρασμοý ορßζεται κÜθε μο-

ντÝλο üπου οι ψηφιακÝò πλατφüρμεò δημιουργοýν μια
ανοικτÞ αγορÜ για την προσωρινÞ χρÞση αγαθþν Þ υπη-

ρεσιþν που συχνÜ παρÝχουν ιδιþτεò.
Ωò ψηφιακÝò πλατφüρμεò ορßζονται οι ηλεκτρονικÝò,

διμερεßò Þ πολυμερεßò αγορÝò, üπου δýο Þ περισσüτερεò
ομÜδεò χρηστþν επικοινωνοýν μÝσω διαδικτýου με τη

μεσολÜβηση του διαχειριστÞ τηò πλατφüρμαò προκειμÝ-
νου να διευκολυνθεß μßα συναλλαγÞ μεταξý τουò.

Ωò βραχυχρüνια μßσθωση ορßζεται η μßσθωση ακινÞ-
του που συνÜτπεται μÝσω των ψηφιακþν πλατφορμþν

για συγκεκριμÝνη χρονικÞ διÜρκεια, μικρüτερη του
Ýτουξ.

ΤροποποιÞσειò του Üρθρου 1 1 º
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Ωò διαχειριστÞò ακινÞτου βραχυχρüνιαò μßσθωσηò
(στο εξÞò «διαχειριστÞò ακινÞτου») ορßζεται το φυσικü
Þ νομικü πρüσωπο Þ κÜθε εßδουòνομικÞ οντüτητα, που
αναλαμβÜνει την διαδικασßα ανÜρτησηò ακινÞτου στιò
ψηφιακÝò πλατφüρμεò με σκοπü τη βραχυχρüνια μßσθω-
ση και γενικÜ μεριμνÜ για τη βραχυχρüνια μßσθωση του
ακινÞτου. ΔιαχειριστÞò ακινÞτου δýναται να εßναι εßτε
κýριοò του ακινÞτου Þ νομÝαò Þ επικαρπωτÞò Þ υπεκ-
μισθωτÞò Þ τρßτοò.

2. ΠροβλÝπεται δυνατüτητα βραχυχρüνιαò μßσθωσηò
ακινÞτου, μÝσω των ψηφιακþν πλατφορμþν στο πλαßσιο
τηò οικονομßαò του διαμοιρασμοý, υπü τιò ακüλουθεò
προýποθÝσειò:

α. Ο διαχειριστÞò ακινÞτου να Ýχει εγγραφεß στο «Μη-
τρþο ΑκινÞτων Βραχυχρüνιαò ΔιαμονÞò» που τηρεßται
στην ΑνεξÜρτητη ΑρχÞ Δημοσßων Εσüδων (Α,Α.Δ,Ε.).

β. Ο αριθμüò εγγραφÞò στο Μητρþο ΑκινÞτων Βραχυ-
χρüνιαò ΔιαμονÞò υποχρεωτικÜ να συνοδεýει την ανÜρ-
τηση του ακινÞτου, σε εμφανÝò σημεßο, στιò ψηφιακÝò
πλατφüρμεò καθþò και σε κÜθε μÝσο προβολÞò.

γ, Στιò περιπτþσειò που οι διαχειριστÝò ακινÞτων δια-
θÝτουν Ειδικü ΣÞμα Λειτουργßαò (Ε.Σ.Λ.) σýμφωνα με τιò
διατÜξειò των Üρθρων º Ýωò 4 του ν. 4276/2Ο14 (Α'º 55)
και τηò παρ. 5 του Üρθρου 46 τουν,417θ/2Ο13 (Α'º 75),
δεν υποχρεοýνται να εγγραφοýν στο Μητρþο ΑκινÞτων
Βραχυχρüνιαò ΔιαμονÞò Ýχουν üμωò την υποχρÝωση να
αναγρÜφουψ σε εμφανÝò σημεßο, τον αριθμü του Ειδικοý
ΣÞματοò Λειτουργßαò (Ε,Σ,Λ.) κατÜ την ανÜρτηση του
ακινÞτου στιò ψηφιακÝò πλατφüρμεò, καθþò και σε κÜθε
μÝσο προβολÞò.

Η καταχþρηση στο Μητρþο ΑκινÞτων Βραχυχρüνιαò
ΔιαμονÞò πραγματοποιεßται ανÜ εκμισθοýμενο ακßνητο.

3.α, Το εισüδημα που αποκτÜται στο πλαßσιο των δια-
τÜξεων του Üρθρου 39Ατου ν.4Ι 72/2Ο13 (Α'l 67) απαλ-
λÜσσεται του ΦΠΑ.

β, Ο διαχειριστÞò ακινÞτου που δεν διαθÝτει Ειδικü
ΣÞμα Λειτουργßαò (Ε,Σ.Λ.) υποχρεοýται στην υποβο-
λÞ ΔÞλωσηò Βραχυχρüνιαò ΔιαμονÞò σε ηλεκτρονικÞ
εφαρμογÞ που θα δημιουργηθεß απü την Α.Α.Δ.Ε. και
δεν υποβÜλλει Δηλþσειò Πληροφοριακþν Στοιχεßων
Μßσθωσηò Ακßνητηò Περιουσßαò.

Στην ßδια υποχρÝωση υποβολÞò ΔÞλωσηò Βραχυχρü-
νιαò ΔιαμονÞò υπüκεινται και τα πρüσωπα τηò παρ. 5 του
Üρθρου, 46 του ν.417θ/2013,

4.α. Ο κýριοòτου ακινÞτου Þ ο νομÝαò Þ ο επικαρ-
πωτÞò Þ ο υπεκμισθωτÞò εφüσον αναθÝτει σε τρßτο τη
διαχεßριση του ακινÞτου του με σκοπü τη βραχυχρüνια
μßσθωση, Ýχει υποχρÝωση υποβολÞò ΔÞλωσηò Πληρο-
φοριακþν Στοιχεßων Μßσθωσηò Ακßνητηò Περιουσßαò
στην οποßα θα καταχωρÞσει τα στοιχεßα του διαχειριστÞ
του ακινÞτου. Σε περßπτωση μη υποβολÞò αυτÞò, θεω-
ρεßται ο ßδιοò διαχειριστÞò του ακινÞτου.

β, Σε περßπτωση συνιδιοκτησßαò ακινÞτου, üταν δια-
χειριστÞò του ακινÞτου εßναι Ýναò εκ των συνιδιοκτητþγ
οι υπüλοιποι συνιδιοκτÞτεò δεν υποχρεοýνται στην υπο-
βολÞ ΔÞλωσηò Πληροφοριακþν Στοιχεßων Μßσθωσηò
Ακßνητηò Περιουσßαò,

γ. Ο κýριοòτου ακινÞτου Þ ονομÝαò Þ ο επικαρπωτÞò
Þ ο υπεκμισθωτÞò εφüσον εκμισθþνει ακßνητο με δικαß-

ωμα υπεκμßσθωσηò εξακολουθεß να Ýχει την υποχρÝωση
υποβολÞòτηò ΔÞλωσηò Πληροφοριακþν Στοιχεßων Μß-
σθωσηò Ακßνητηò Περιουσßαò, σýμφωνα με τιò κεßμενεò
διατÜξειò,

5,α. Σε περßπτωση μη τÞρησηò των προýποθÝσεων
των οριζüμενων στιò παραγρÜφουò 2 και 8 επιβÜ)ιλεται
αυτοτελÝò διοικητικü πρüστιμο ýψουò πÝντε χιλιÜδων
(5.000) ευρþ στουò διαχειριστÝò ακινÞτων,Το πρüστιμο
αποτελεß δημüσιο Ýσοδο, επιβÜλλεται και εισπρÜττεται
σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Κ,Ε.Δ.Ε, απü την Α,Α.Δ.Ε..
Απü τη διαπßστωση τηò παρÜβασηò ο διαχειριστÞò
ακινÞτου βραχυχρüνιαò μßσθωσηò υποχρεοýται εντüò
δεκαπÝντε (1 5) ημερολογιακþν η.μερþν να προβεß στιò
απαραßτητεò ενÝργειεò συμμüρφωσηò, Σε περßτπωση μη
τÞρησηò εκ νÝου προýποθÝσεων των παραγρÜφων 2 και
8, εντüò ενüò Ýτουò απü την Ýκδοση τηò πρÜξηò επιβο-
λÞò του προστßμοψ το πρüστιμο αυτü επιβÜλλεται στο
διπλÜσιο και στην περßτπωση κÜθε επüμενηò ßδιαò πα-
ρÜβασηò, στο τετραπλÜσιο του αρχικþò επιβληθÝντοò,

β, Σε περßπτωση μη υποβολÞò Þ υποβολÞò ανακριβοýò
ΔÞλωσηò Βραχυχρüνιαò ΔιαμονÞò επιβÜΜεται στον δι-
αχειριστÞ ακινÞτου πρüστιμο ßσο με το διπλÜσιο του
μισθþματοò üπωò αυτü εμφανßζεται στην ψηφιακÞ πλατ-
φüρμα κατÜ την ημÝρα που πραγματοποιεßται ο Ýλεγχοò.

γ. Σε περßπτωση εκπρüθεσμηò ΔÞλωσηò Βραχυχρüνιαò
ΔιαμονÞò επιβÜλλεται αυτοτελÝò διοικητικü πρüστιμο
ýΨουò εκατü (1 00) ευρþ.

δ. Σε περßπτωση μη ανταπüκρισηò στο αßτημα τηò
Α.Α,Δ.Ε., κατÜ την παρÜγραφο 7 επιβÜλλονται τα πρü-
στιμα των περιπτþσεων γ' και δ' τηò παρ.2 του Üρθρου
54 του ν,4174/2Ο13 (Α' º 70).

6. Πα την εφαρμογÞ του παρüντοò Üρθρου, μπορεß να
διενεργοýνται Ýλεγχοι και απü μικτÜ συνεργεßα ελÝγχου
που αποτελοýνται απü υπαλλÞλουò τηò Α.Α.Δ,Ε. και του
Υπουργεßου Τουρισμοý. ΕπιπλÝον μπορεß να ζητεßται η
συνδρομÞ τηò ΟικονομικÞò Αστυνομßαò.

7. Η Α,Α,Δ.Ε. μπορεßνα ζητεßαπü κÜθε ψηφιακÞ πλατ-
φüρμα, η οποßα δραστηριοποιεßται στην οικονομßατου
διαμοιρασμοý, κÜθεπληροφορßα η οποßα εßναι απαραß-
τητη για την ταυτοποßηση των διαχειριστþν ακινÞτωγ
καθþò και των ακινÞτων που αναρτþνται σε αυτÝò,

8. Με κοινÞ απüφαση των Υπουργþν Οικονομßαò και
ΑνÜπτυξηò Οικονομικþν καιΤουρισμοý μπορεß, για λü-
γουò που σχετßζονται με την προστασßα τηò κατοικßαò,
να καθοριστοýν γεωγραφικÝòπεριοχÝò üπου θα ισχýουν
περιορισμοß στη διÜθεση ακινÞτωνγια βραχυχρüνια μß
σθφση ωò εξÞò:

α. Να μην επιτρÝπεται η βραχυχρüνια μßσθωση Üνω
των δýο (2) ακινÞτων ανÜ Α.Φ.Μ. δικαιοýχου εισοδÞ-
ματοò.

β. Η μßσθωση κÜθε ακινÞτου να μην υπερβαßνει τιò
ενενÞντα (90) ημÝρεò ανÜ ημερολογιακü Ýτοò και για
νησιÜ κÜτω των δÝκα χιλιÜδων (10.00Ο) κατοßκων τιò
εξÞντα (60) ημÝρεò ανÜ ημερολογιακü Ýτοò. ΥπÝρβαση
τηò διÜρκειαò του προηγοýμενου εδαφßου επιτρÝπεται,
εφüσον το συνολικü εισüδημα του εκμισθωτÞ Þ του
υπεκμισθωτÞ, απü το σýνολο των ακινÞτων που διαθÝ-
τει για μßσθωση Þ υπεκμßσθωση, δεν ξεπερνÜ τιò δþδεκα
χιλιÜδεò (] 2.000) ευρþ κατÜ το οικεßο φορολογικü Ýτοò.
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9. Με κοινÞ απüφαση των Υπουργþν Οικονομικþν
και Τουρισμοý και του ΔιοικητÞ τηò Α.Α.Δ.Ε., ορßζονται
οι üροι συνεργασßαò του Ελληνικοý Δημοσßου με την
εκÜστοτε ψηφιακÞ πλατφüρμα,

t 0. Με απüφαση του ΔιοικητÞ τηò Α.Α.Δ.Ε. καθορß-
ζονται οι λεπτομÝρειεò για την Ýναρξη ισχýοò και τη
λειτουργßα του Μητρþου ΑκινÞτων Βραχυχρüνιαò Δτ
αμονÞò και για τη διαδικασßα υποβολÞò τηò ΔÞλωσηò
Βραχυχρüνιαò ΔιαμονÞò τη διενÝργεια του ελÝγχου,
τα üργανα επιβολÞò των κυρþσεων τηò παραγρÜφου
5, καθþò και κÜθε Üλλη αναγκαßα λεπτομÝρεια για την
εφαρμογÞ του παρüντοò Üρθρου,».

ΚΕΦΑΛΑΙοΖ,
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
γΠογΡΓΕιοΥ ΥΓΕΙΑΣ

¶ρθρο 85
Αδειοδüτηση, διοικητικÞ εποτπεßα και Ýλεγχοò
λειτουργßαò ιδιωτικþν φορÝων
παροχÞò υπηρεσιþν ΠΦΥ

1 . Αρμüδια αρχÞ για τη χορÞγηση, αναστολÞ και ανÜ-
κληση βεβαßωσηò λειτουργßαò ιατρεßου, πολýß¼τρεßου,
διαγνωστικοý εργαστηρßου και εργαστηρßου φυσικÞò
ιατρικÞò και αποκατÜστασηò ορßζεται ο κατÜ τüπον Ια-

τρικüò Σýλλογοò, Στην περßπτωση που το διαγνωστικü
εργαστÞριο διαθÝτει αποκλειστικÜ και μüνο μηχανÞματα
ιοντßζουσαò ακτινοβολßαò κατηγορßαò Χ.Οδ., αρμüδιοò
για τη χορÞγηση βεβαßωσηò λειτουργßαò εßναι ο κατÜ
τüπον Οδοντιατρικüò Σýλλογοò. Αρμüδια αρχÞ για τη χο-
ρÞγηση, αναστολÞ και ανÜκληση βεβαßωσηò λειτουργßαò
οδοντιατρεßου και πολυοδοντιατρεßου ορßζεται ο κατÜ
τüπον Οδοντιατρικüò Σýλλογοò, Στο πλαßσιο τηò Üσκη-
σηòτηò διοικητικÞò εποτπεßαò και ελÝγχου οι Ιατρικοß και
Οδοντιατρικοß ΣýΜογοι επιβÜλλουν τιò προβλεπü μενεò
κατÜ τα Üρθρα 1 3 και 1 7 του π,δ. 84/2001 (Α'70) διοικη-
τικÝò κυρþσειò και πρüστιμα, üπωò κÜθε φορÜ ισχýουν.

2. ¼λεò οι πρÜξειò τηò προηγοýμενηò παραγρÜφου
πρÝπει να εκδßδονται σε αποκλειστικÞ προθεσμßα ενüò
(1) μηνüò απü την κατÜθεση σε αυτοýò των σχετικþν
εγγρÜφωψ αιτÞσεων και δικαιολογητικþν και των ειση-

γÞσεων τηò ΕπιτροπÞò τηò παραγρÜφου 3 του παρüντοò
Üρθρου περß επιβολÞò διοικητικþν κυρþσεων και προ-
στßμων και σε αποκλειστικÞ προθεσμßα δýο (2) μηνþν
απü την κατÜθεση των καταγγελιþν που υποβÜλλονται
σε αυτοýò και αφοροýν σε φορεßò αρμοδιüτητÜò τουò.
Αν παρÝλθουν Üπρακτεò οι προθεσμßεò αυτÝò, αρμüδιοò
για την Ýκδοση των πρÜξεων τηò παραγρÜφου 'Ι καθß-
σταται ο κατÜ τüπον οικεßοò ΠεριφερειÜρχηò. Στην πε-

ρßτπωση που το Δ.Σ. του Ιατρικοý Þ του Οδοντιατρικοý
Συλλüγου αποφασßσει αρνητικÜ επß αßτησηòγια Ýκδοση
πρÜ€ηC τηò παραγρÜφου 1 Þ αποφασßσει την μη επι-

βολÞ διοικητικÞò κýρωσηò Þ προστßμου Þ ανÜκλησηò
τηò βεβαßωσηò, ο κατÜτüπον αρμüδιοò ΠεριφερειÜρχηò

μπορεß να επιληφθεß τηò υπüθεσηò και να εκδþσει τιò
πρÜξειòτηòπαραγρÜφου'Ι εντüòδýο (2) μηνþν απüτην
κοινοποßηση τηò απüφασηò του Δ,Σ. και των σχετικþν

γνωμοδοτÞσεων τηò ΕπιτροπÞò τηò παραγρÜφου 3 του
παρüντοò Üρθρου. ΟποιοδÞποτε πρüσωπο Ýχει Ýννομο

συμφÝρον μπορεß να υποβÜλει ενδικοφανÞ προσφυγÞ
ενþπιον του αρμüδιου ΠεριφερειÜρχη κατÜ των πρÜ-
ξεων τηò παραγρÜφου Ι εντüò ενüò (Ι) μηνüò απü την
κοινοποßηση Þ την αποδεδειγμÝνη λÞψη γνþσηò των
πρÜξεων αυτþν, Οι πρÜξειò τηò παραγρÜφου 1, μετÜ των
σχετικþν γνωμοδοτÞσεων κοινοποιοýνται υποχρεωτικÜ
στην κατÜτüπον αρμüδια ΠεριφÝρεια και ΠεριφερειακÞ
Ενüτητα και στο Υπουργεßο Υγεßαò. Οι πρÜξειò του Πε-

ριφερειÜρχη, μετÜ των σχετικþν γνωμοδοτÞσεων, τηò
παροýσαò παραγρÜφου κοινοποιοýνται υποχρεωτικÜ
στο Υπουργεßο Υγεßαò και στουò κατÜ τüπον αρμüδιουò
Ιατρικοýò Þ Οδοντιατρικοýò Συλλüγουò.

3. Στην Ýδρα κÜθε Ιατρικοý και Οδοντιατρικοý Συλ-
λüγου συνιστÜται ΕπιτροπÞ, η οποßα αποτελεßται απü:

α. ¸να μÝλοò του Δ.Σ. του οικεßου Ιατρικοý Þ Οδονττ
ατρικοý Συλλüγου αντßστοιχα.

β. 
'Εναν διπλωματοýχο μηχανικü σχετικÞò ειδικüτηταò

τηò οποßαò το γνωστικü αντικεßμενο Þ τα επαγγελματικÜ
δικαιþματα συνÜδουν με τιò αρμοδιüτητεò τηò παρα-
γρÜφου 1, ο οποßοò ορßζεται απü τον οικεßο Ιατρικü Þ
Οδοντιατρικü Σý}λογο μετÜ απü πρüταση τουΤεχνικοý
Επιμελητηρßου Ε}ιλÜδοò (Τ.Ε.Ε,) Þ του οικεßου περιφερει
ακοý τμÞματοò αυτοý.ΤοΤ.Ε,Ε, Þ το οικεßο περιφερειακü
τμÞμα αυτοý οφεßλει μÝσα σε διÜστημα δεκαπÝντε (] 5)

ημερþν απü το αßτημα του οικεßου Συλλüγου να προτεß-
νει το μÝλοò αυτü. ΜετÜ την πÜροδο του ωò Üνω διαστÞ-

ματοò ορßζεται απü τον οικεßο Σýλλογο, χωρßò πρüταση
του Τ.Ε.Ε. Þ του οικεßου περιφερειακοý τμÞματοò αυτοý.

γ. 'Εναν ιατρü Þ οδοντßατρο του οικεßου Þ σε περß-
ιπωση αδυναμßαò üμορου Ιατρικοý Þ Οδοντιατρικοý
Συλλüγου.

Η ΕπιτροπÞ συγκροτεßται με απüφαση του Δ.Σ. του
Συλλüγου. Με την ßδια απüφαση ορßζοι;ται τα αναπλη-

ρωματικÜ μÝλη και τυχüν αμοιβÞ των μελþν που κατα-

βÜλλεται απü το Σýλλογο.
4. ¸ργο τηò ΕπιτροπÞò τηò προηγοýμενηò παραγρÜ-

φου εßναι:
α. Η γνωμοδüτηση για την Ýκδοση των πρÜξεων τηò

παραγρÜφου º των κατÜ τüπον αρμüδιων Ιατρικþν και
Οδοντιατρικþν Συλλüγων τηò, μετÜ απü επιτüπιο Ýλεγχο,

β. Η εποπτεßα και ο Ýλεγχοò των φορÝων τηò παραγρÜ-

φου 1 κατÜ τη λειτουργßα τουò.
ΧρÝη γραμματÝα τηò ΕπιτροπÞò ανατßθενται σε υπÜλ-

ληλο του οικεßου Συλλüγου κατηγορßαò ΔΕ,ΤΕ Þ ΠΕ Þ
ελλεßψειτοýτου σε υπÜλληλο των αντßστοιχων κατηγο-

ριþν με σýμβαση ορισμÝνου χρüνου Þ Ýργου Þ σε Ýνα
εκ των μελþν τηò ΕπιτροπÞò.

ΚÜτÜ την κρßση του ΣυΜüγου, ανÜλογα με τιò ανÜγκεò,
μπορεß να συσταθοýν περισσüτερεò τηò μßαò ΕπιτροπÝò
η κÜθε μßα üμωò καλýτπει συγκεκριμÝνη γεωγραφικÞ
περιοχÞ.

5. Στην Ýδρα κÜθε ΠεριφÝρειαò συνιστÜται ΕπιτροπÞ,

η οποßα αποτελεßται απü:
α, ¸ναν ιατρü τηò Διεýθυνσηò Υγεßαò και Δημüσιαò Yyr

εινÞòτηò ΠεριφÝρειαò Þ Ýναν ιατρü που υπηρετεß σε νο-
σοκομεßο του Ε,Σ.Υ. που εδρεýει στην οικεßα ΠεριφÝρεια.

β. ¸ναν διπλωματοýχο μηχανικü σχετικÞò ειδικüτηταò
τηò οποßαòτογνωστικü αντικεßμενο Þ τα επαγγελματικÜ
δικαιþματα συνÜδουν με τιò αρμοδιüτητεò τηò παραγρÜ-


