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<< 1 Ο. Στους ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι εξετά
ζουν ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνιμοι ή με σύμ

βαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή μη συμβεβλημένοι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους 

κανονισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα αν παραπέ

μπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για παραβά

σεις σχετικά με: α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζή

τηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, β) κατευθυνόμε

νη συνταγογράφηση, γ) υπερβολική ή κατευθυνόμενη 

διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, δ) άρνηση εξυπη

ρέτησης ασφαλισμένων, ε) λήψη αμοιβής πέραν της νό

μιμης και στ) παραβίαση των διατάξεων του π.δ. 

121/2008 όπως ισχύει, επιβάλλεται με απόφαση του 
προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αφαίρεση του δικαιώματος 

της, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για 

χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη. Η απόφαση του 
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει να ισχύει με την πάρο

δο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφα

σης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω α

πόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται, αφού 

προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξη

γήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προ

θεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης 
της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει 

και τις εκκρεμείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρμογή 

σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.>> 

Άρθρο πέμπτο 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 
53 του ν. 4021/2011 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής: 

<<Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισ

σότεροι του ενός, αρμόδιος είναι ο Προίστάμενος της 

Δ. Ο. Υ. φορολογίας εισοδήματος ενός εξ αυτών. Η βεβαί

ωση του τέλους πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου 

ή επικαρπωτή με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτη

σίας ή άλλως στο όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο 

οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνι

διοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που 

τους αναλογεί.>> 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα · του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του 

ν. 4021/2011, όπως η υποπερίπτωση αυτή αναριθμήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγρά

φου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομο
θετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώ

το του παρόντος νόμου, προστίθενται, από τότε που ί

σχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις: 
<<,καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της 

συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμε

νων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερι

σμάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του 

ΕΟΤ σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το σύστημα των 

κλειδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 
(Α' 281), όπως ισχύει.>> 

3. Η περίπτωση α· της παραγράφου 6 του άρθρου 53 
του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

<<α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έ
ως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον, κατά 
το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, 

τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις 

του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(ν. 2238/1994, Α' 151), και το οικογενειακό εισόδημα 
δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ>>. 

4.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρ
θρου 53 του ν. 4021/2011, μετά τις λέξεις <<Ο οποίος προ
βαίνει>> προστίθενται οι λέξεις<<, ύστερα από εντολή του 

Υπουργείου Οικονομικών,>>. 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 
53 του ν. 4021/2011, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 
πρώτο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 
16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυ
ρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντι

καθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως ε
ξής: 

<<Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτι

κοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέ

λευση τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης 
πληρωμής της πρώτης δόσης του Ε.ΕΤΗ.Δ.Ε., αφού δη

λωθούν σε αυτούς τα στοιχεία του κύριου ή επικαρπωτή 

του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές 

ως προς το Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε., αποστέλλουν κατάσταση στη 

Γ.Γ.Π.Σ. και μέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέ

λος και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μεριμνούν για την είσπραξη 

του τέλους αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.>> 

γ. Το προοίμιο του τελευταίου εδαφίου της παραγρά

φου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

<<Ο Προίστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια 

για τη φορολογία του εισοδήματος, εξετάζει αν:». 

5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρ
θρου 53 του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την πα
ράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο 

πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής: 

<<Για τις διαπιστώσεις του ο Προίστάμενος της Δ.Ο.Υ. 

εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιεί

ται στον αιτούντα και, εφόσον η πράξη είναι θετική, ει

σηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών την αναστολή δια

κοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.>> 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 
του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 
του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του 

παρόντος νόμου, μετά από τις λέξεις <<μπορεί, εκτός από 

την>> προστίθενται οι λέξεις <<εισήγηση για>>. 

6. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011 προστίθεται παρά
γραφος 15 ως εξής: 

<< 15. Κατά της απόφασης του Προίσταμένου της 

Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την κοινοποίηση αυτής στον αιτούντα, η ο

ποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται 

στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία μετέχουν ως 

Πρόεδρος Προίστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύ

θυνσης Φορολογίας και ως μέλη αυτής δύο (2) υπάλλη
λοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέ

λη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ο τρόπος 

λειτουργίας, οι αρμοδιότητες αυτής και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικο

νομικών.>> 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4024/2011 (Α· 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

<<Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν 

για αποφάσεις που αφορούν υπερωριακή εργασία έτους 

2011.>> 
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