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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Ε. Σκαρτσάρη
Α. Κοσμέα
Αριθ. τηλ.:
210 52 85 518 - 615
210 52 85 642- 639-536
Fax:
210 52 36 558
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6Υ47465ΧΠΙ-Φ1Η

08/04/2019

Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 18

ΠΡΟΣ:
1.΄Ολες τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
2. Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
Λ. Κηφισίας 178, Χαλάνδρι
(για τυχόν ενέργειες)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
Πειραιώς 28, Αθήνα
2. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
& Επικοινωνιών
Παπαδιαμαντοπούλου 87, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω
ληξιπρόσθεμων οφειλών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του N.4603/2019 (ΦΕΚ 48/
τ.Α΄/14-03-2019), με τις οποίες ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.
3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους.
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των
εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλαν τις
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αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, η υποβολή των Α.Π.Δ.
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή
CD), στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., στην
ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.
Προς απόδειξη της προσκόμισης των Α.Π.Δ., θα αποδίδεται στα ανωτέρω
πρόσωπα, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής.
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές Υπηρεσίες
Ε.Φ.Κ.Α., ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι
υπάλληλοι της Τοπικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αντλούν από το Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ τα κάτωθι στοιχεία απασχόλησης:
•
•
•
•
•
•

Έντυπο Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης.
Έντυπο Ε4 Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Ετήσιου
Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τροποποιητικού Αποδοχών.
Έντυπο Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και εκ
Περιτροπής Εργασίας.
Έντυπο Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου
Χρόνου ή Έργου.
Έντυπο Ε5 Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών.
Έντυπο Ε6 Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η άντληση
τους από το από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη.
Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ.
και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης:
I. Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρόνο υποβολής των
Α.Π.Δ.,
II. Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε.
2

ΑΔΑ: 6Υ47465ΧΠΙ-Φ1Η

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των Α.Π.Δ., είναι η
διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον
απαιτείται και ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε
να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.
Τονίζεται ότι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τοπικών Υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να εξετάζουν την υποβολή όλων των απαιτητών Α.Π.Δ., υπό την
προϋπόθεση της ύπαρξης απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη υποβολή, ενδιάμεσων περιόδων, των
υποβληθεισών Α.Π.Δ., εφόσον απορρέει η υποχρέωση αυτή λόγω απασχόλησης, να
προβαίνουν:
• Στην αναζήτησή τους από τον εργοδότη, κατόπιν προσκλήσεως με
αποδεικτικό παραλαβής,
• Εφόσον ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί έκτακτος
ουσιαστικός έλεγχος, για την αυτεπάγγελτη ασφαλιστική τακτοποίηση των
εργαζομένων.

3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Α. Η καταχώρηση των Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη
υποβολή Α.Π.Δ.), για τις μισθολογικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των
κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων έως τον
02/2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/05/2019.
Β. Για τις Α.Π.Δ. που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω
ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την
αντικατάσταση της από την παρ. 4 του αρθρ. 9 του Ν.3232/2004 ( ΦΕΚ 48/τ. Α΄/122-2004) και του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.4075/2012 ( ΦΕΚ 89/τ. Α΄/11-4-2012),
όπως ισχύουν.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα ανωτέρω για την
ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου, θα αποστέλλεται
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έγγραφο προς τη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών - Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και
Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax 2105236558), ως το συνημμένο υπόδειγμα.
Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται παράδειγμα ως προς τη συμπλήρωση του
εντύπου ενεργοποίησης Α.Π.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Μέχρι την ενεργοποίηση, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα εξακολουθεί να
πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης, μήνα.
Εφόσον οι Α.Π.Δ.
προβλεπόμενες κυρώσεις.

υποβληθούν

εκπρόθεσμα,

θα

επιβάλλονται

οι

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι οδηγίες των Γενικών Εγγράφων της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., περί της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εξακολουθούν να
ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις:
- Μη πραγματικής απασχόλησης (εικονική ασφάλιση).
(Ε40/196/27-04-2010, E41/42/07-02-2011, Γ99/1/87/20-05-2011, Ε40/463/06-072011, Ε40/740/23-11-2011)
- Μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης.
(Γ99/1/13/16-01-2012)
Β. Στην περίπτωση που οι Α.Π.Δ. δεν υποβληθούν από το Νόμιμο
Εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. λογιστή), η
εξουσιοδότηση θα πρέπει να ελέγχεται ως προς:
-το λόγο για τον οποίο προσκομίζεται,
-την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής,
-τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.) καθώς και
-την ιδιότητα ή τη σχέση του εξουσιοδοτούμενου με την επιχείρηση.
Γ. Σε ότι αφορά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση του
πραγματικού της απασχόλησης, τη διαχείριση των υποβληθεισών Καταγγελιών από
4
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τους εργαζόμενους σε βάρος των επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η
δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, που εκκρεμούν καθώς και των ήδη
διεκπεραιωμένων Καταγγελιών, θα δοθούν σχετικές οδηγίες, από την Γενική
Διεύθυνση Ελέγχων Ε.Φ.Κ.Α..
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Συν/να: (1) φύλλο
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έστω ότι μία επιχείρηση υπέβαλλε Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου έως το 2/2017.
Από την καρτέλα Εργοδότη του ΟΠΣ/τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διαπιστώνεται η
υποβολή Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο στο Υποκ/μα, για τη χρονική περίοδο 03/2017 05/2018.
Ο αρμόδιος υπάλληλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, θα προβεί σε
καταχώρηση των Α.Π.Δ., για τη χρονική περίοδο 06/2018-02/2019, χωρίς την
επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων, εφόσον υποβληθούν μέχρι 10/05/2019.
Η συμπλήρωση του εντύπου ενεργοποίησης θα γίνει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Μ.Ε.
Α.Φ.Μ.
1.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ Α.Π.Δ.
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2.ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
Α.Π.Δ. ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΟ
ΥΠΟΚ/ΜΑ
(Καταχωρημένων)
3.ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
Α.Π.Δ.
(Σύμφωνα με τον Ν.4603/2019)

ΧΧΧ
ΧΧΧ
ΧΧΧ
ΕΩΣ
02/2017
ΑΠΟ

ΕΩΣ

03/2017

05/2018

ΑΠΟ

ΕΩΣ

06/2018

02/2019
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.

Γρ. κ. Διοικητή

2.

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών

3.
4.

Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα
Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα
Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671, Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564, Αθήνα
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434, Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος
Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671, Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624, Θεσ/νίκη

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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19. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531, Πειραιάς
20. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624, Θεσ/νίκη
21. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46-52, 26221, Πάτρα
22. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα
23. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679, Αθήνα
24. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531, Πειραιάς
25. Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών
Ελευθέρων
Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα
26. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Κολοκοτρώνη 4, 10561, Αθήνα
27. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα
28. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών
Δημ. Έργων
Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα
29. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών &
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Φειδίου 14-16, 10678, Αθήνα
30. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρω Τάξεως
Πινδάρου 4, 10671, Αθήνα
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Ημερομηνία :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

/

Αριθ. Πρωτ. :

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΦΚΑ :

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΞ
ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Μ.Ε.
Α.Φ.Μ.
1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ Α.Π.Δ. ΜΕ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
(Καταχωρημένων)

ΕΩΣ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

3. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ Α.Π.Δ
(Σύμφωνα με το Ν.4603/2019)

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατόπιν ελέγχου στον ανωτέρω εργοδότη, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενεργοποίηση
δυνατότητας υποβολής μέσω διαδικτύου.
Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/Α
ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Φ.Κ.Α.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4603
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
(Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports
Committee (P.S.C.)».
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α., η
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος
και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται
κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
Η Ε.Ε.Α. είναι αρμόδια να:
(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 60 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12,

Αρ. Φύλλου 48

(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.)
και τα Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15. Μέσα στα
πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής και εν γένει
κείμενης νομοθεσίας,
(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δημοσίου,
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και
των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους
αθλητικού σωματείου,
(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., σύμφωνα
με το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,
(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι
αγώνες ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών
στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας
που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύμφωνα με το άρθρο 17,
(ζ) ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και
τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις
πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγματοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 18,
(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του
ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 43
του παρόντος,
(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49),
(ι) αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,
(ια) γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της,
ύστερα από ερώτημα: αα) του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, ββ) εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας
που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή και γγ) επαγγελματικού συνδέσμου,
(ιβ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με νόμο
στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
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περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 4174/2013.
στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου
Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική
ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους
υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή
τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198
του ν. 2717/1999 (Α΄ 97).».
2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη
ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών
οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
3. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄έως η΄της παρ. 2 του
άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργούνται.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και
φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε.
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του
και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής
στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή
ή άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του
Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή
απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα
υποδοχής, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής,
που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών
θέσεων της Αρχής.
β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Οι αρμοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016, ασκούνται από
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής.
γ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή
με ειδικές διατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση
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του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης,
μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων
της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης.».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση
των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηματοποιεί
αυτές σε ομάδες και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και
υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών
της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής
δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά
κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των
θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή
τους σε ομάδες, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον
βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε
θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις
συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή
αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά
προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων
εργασίας.
β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του
παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της
Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και
οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων.
γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν
θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25
και 26 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και των διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα.».
Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40
και 64 του ν. 4172/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα
τοις εκατό (10%).».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν
εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.
Άρθρο 66
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται.

