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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα υποδομής του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, καθώς και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή
του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

2

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 148334 ΕΞ 2020
(1)
Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα υποδομής του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά,
καθώς και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A΄ 133).
2. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 131).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την παρ. 4 του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα
ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70), όπως αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 74 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα
για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία,
τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 146).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), σε
συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012
(Α΄ 70) για την ειδική διαδικασία υλοποίησης των έργων
υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –
Αγ. Κοσμά, όπως αυτά ορίζονται στο ίδιο άρθρο, καθώς
και των συνοδών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων
αυτών, από τους φορείς υλοποίησής τους.
2. Διευκρινίζεται ότι ως φορείς υλοποίησης του έργου
νοούνται τα πρόσωπα που ορίζει το ανωτέρω άρθρο,
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δηλαδή η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή/και ο Αγοραστής
ή/και ο Εγγυητής, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στην από
14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ)
για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την
από 19-7-2016 τροποποιητική σύμβαση και κυρώθηκε
με τον ν. 4422/2016 (Α΄ 181), καθώς και οι θυγατρικές
εταιρείες τους.
Άρθρο 2
Προσόντα Ανεξάρτητου Μηχανικού
1. Ως Ανεξάρτητος Μηχανικός ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
α. Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά την τελευταία δεκαετία, σε καθήκοντα ανεξάρτητου μηχανικού, και
ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας έργων, στον έλεγχο μελετών και
στην επίβλεψη κατασκευής σε τουλάχιστον δύο (2) έργα
ανάλογα με το έργο υποδομής που υλοποιεί ο αντίστοιχος φορέας και πάντως σε τουλάχιστον ένα (1) ανάλογο
έργο της κατηγορίας 1.1 του Παραρτήματος Ι της παρ. 2
του άρθρου 74 του ν. 4712/2020, όπως προστέθηκε στο
τέλος του ν. 4062/2012 και τα συνοδά έργα, κτήρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις αυτών. Ως ανάλογο, νοείται
έργο αντίστοιχου αντικειμένου, μεγέθους και κλίμακας.
β. Λειτουργεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη στο πλαίσιο πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου).
γ. Είναι ασφαλισμένο κατά κινδύνων επαγγελματικής
ευθύνης για ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €) ανά γεγονός και δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €) αθροιστικά.
δ. Διαθέτει κύκλο εργασιών, ο οποίος ανέρχεται
αθροιστικά κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη
τουλάχιστον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(5.000.000 €).
2. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με
τους φορείς υλοποίησης με σχέση, η οποία να δημιουργεί
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, δεν
πρέπει να έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον με τους φορείς υλοποίησης,
το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, η σύγκρουση
συμφερόντων ελέγχεται στους συζύγους και συγγενείς εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού. Σε περίπτωση
νομικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται
στα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτών,
στα πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό
άνω του 5% στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού.
3. Για την πλήρωση των κριτηρίων της περ. α΄ της
παρ. 1, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δύναται να στηρίζεται
σε τρίτους φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της
μεταξύ τους σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποδεικνύει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια
της σχετικής σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους των τρίτων φορέων.
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4. Οι φορείς υλοποίησης των έργων υποδομής επιλέγουν τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μεταξύ προσώπων
που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια με διαδικασία
που καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης.
Η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων αποδεικνύεται
με την προσκόμιση των εγγράφων που ορίζονται στο
Παράρτημα Ι.
Άρθρο 3
Διαδικασία ενημέρωσης Γραφείου Ελληνικού
1. Πριν από την υπογραφή σύμβασης με Ανεξάρτητο
Μηχανικό, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν έγγραφη
γνωστοποίηση στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6
του ν. 4062/2012 αναφορικά με την επιλογή προσώπου
ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων
του άρθρου 2 της παρούσας και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
2. Το Γραφείο Ελληνικού μπορεί να αντιτεθεί στην επιλογή, κατά την έννοια και με τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 6Α του ν. 4062/2012, κοινοποιώντας στους φορείς υλοποίησης σχετικό έγγραφο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της γνωστοποίησης
της παρ. 1, στο οποίο αναφέρεται σαφώς ποιο κριτήριο
του άρθρου 2 της παρούσας δεν πληρούται. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείου
Ελληνικού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8.
3. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω
προθεσμίας, η επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού θεωρείται οριστική και οι φορείς υλοποίησης μπορούν να
προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 4
Καθήκοντα και όρια αρμοδιοτήτων
Τα καθήκοντα και όρια αρμοδιοτήτων τού Ανεξάρτητου Μηχανικού προσδιορίζονται ως εξής:
1. Στη φάση εκπόνησης των αναγκαίων μελετών,
ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:
α. Ελέγχει ότι οι προς έγκριση μελέτες είναι σύμφωνες με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3 του
ν. 4062/2012 και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και ότι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας.
β. Ζητά την εκπόνηση οποιασδήποτε πρόσθετης μελέτης, ή/και τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των
προς έγκριση μελετών, ώστε οι υποβληθείσες μελέτες
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ. Εγκρίνει τις μελέτες και εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από την υποβολή τους ή, σε περίπτωση εφαρμογής της
περ. β΄, από την υποβολή των πρόσθετων ή συμπληρωμένων ή τροποποιημένων μελετών. Μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης είναι δυνατή η έναρξη
των εργασιών, με την τήρηση τυχόν λοιπών νόμιμων
προϋποθέσεων.
Μετά από την έγκριση των μελετών, κάθε τροποποίησή τους πρέπει να εγκρίνεται από τον φορέα υλοποίησης
του έργου και από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν δύναται να ξεκινήσει την κατασκευή οποιουδήποτε έργου ή τμήματος
αυτού, εάν πρώτα δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί οι αντίστοιχες μελέτες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα
με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012.
2. Στη φάση εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός:
α. Ελέγχει τις εργασίες και τη συμμόρφωση αυτών με
τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και με τις προδιαγραφές
που ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ εργολάβων και
φορέων υλοποίησης των έργων.
β. Παρακολουθεί την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση του φορέα
υλοποίησης με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας
του περιβάλλοντος.
γ. Εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των
εργολάβων και επιβλέπει την πιστή τήρησή του.
δ. Εισηγείται αιτιολογημένα πρόσθετες εργασίες, εφόσον είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των έργων με
τις εγκεκριμένες μελέτες ή την κείμενη νομοθεσία.
ε. Ζητά την εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου για
τις εκτελούμενες εργασίες, εφόσον ευλόγως απαιτούνται
πέραν αυτών που εκτελούνται στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργολάβων.
στ. Ελέγχει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο σχεδιασμό
του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου δεν θα
επηρεάζει κατά μόνιμο τρόπο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν.
Τυχόν παρεμβάσεις που γίνονται προσωρινά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν, αποκαθίστανται με έξοδα και
ευθύνη του φορέα υλοποίησης.
ζ. Συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές για την πρόοδο
υλοποίησης των έργων, καθώς και έκτακτες αναφορές
για προβλήματα που αναφύονται κατά την εκτέλεσή
τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στους φορείς
υλοποίησης των έργων και στο Γραφείο Ελληνικού.
η. Παρακολουθεί ότι οι εργολάβοι και οι φορείς υλοποίησης λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την
τήρηση των οικείων κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
3. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή αυτοτελούς
τμήματος αυτού, ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον
Ανεξάρτητο Μηχανικό αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης
Περαίωσης, η οποία συνοδεύεται από:
α. Περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου.
β. Καταγραφή των εγκεκριμένων μελετών και των τροποποιήσεών τους.
γ. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» του έργου, και
δ. αντίγραφα αρχείων δοκιμών ποιοτικού ελέγχου,
εφόσον υπάρχουν.
4. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία
του έργου, ή του ολοκληρωμένου αυτοτελούς τμήματος αυτού, ως προς τις εγκεκριμένες μελέτες και, εφόσον
διαπιστώσει ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, εκδίδει Βεβαίωση Περαίωσης εντός
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή
της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων.
5. Εφόσον το έργο υποδομής ή τμήμα αυτού είναι ή
προορίζεται να είναι κοινόχρηστο, η Βεβαίωση Περαίω-
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σης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Παραρτήματος Ι της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4712/2020,
όπως προστέθηκε στο τέλος του ν. 4062/2012, από τον
φορέα υλοποίησης του έργου, συνοδευόμενη από την
πρόσκληση της περ. γ΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 6Α.
6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του,
ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:
α. Μπορεί να γνωμοδοτεί σχετικά με τις μεθόδους και
τεχνικές που χρησιμοποιούνται, καθώς και για την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος
των φορέων υλοποίησης του έργου.
β. Δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες.
γ. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις εύλογες υποδείξεις του φορέα υλοποίησης του έργου.
δ. Σε περίπτωση άρνησης έγκρισης μελετών, αιτήματος τροποποίησης μελετών ή εργασιών, καθώς και
άρνησης αποδοχής εκτελεσθεισών εργασιών, η σχετική
άρνηση ή το αίτημα του Ανεξάρτητου Μηχανικού πρέπει
να είναι έγγραφα, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα.
ε. Καταρτίζει και τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία
αναφορικά με όλα τα ανειλημμένα καθήκοντά του.
7. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τους εργολάβους του έργου με οποιαδήποτε
σχέση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 2.
8. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται έναντι των
φορέων υλοποίησης και του Ελληνικού Δημοσίου με
υποχρέωση πίστης και ιδιαίτερης επιμέλειας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, και οφείλει να εκτελεί
εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά.
9. Για το έργο ή τα τμήματα αυτού που είναι ή προορίζονται να είναι κοινόχρηστα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4712/2020, όπως
προστέθηκε στο τέλος του ν. 4062/2012, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό
πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν,
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου.
Άρθρο 5
Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης
Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Ανεξάρτητου
Μηχανικού και φορέων υλοποίησης του έργου πρέπει
να έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο:
1. Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης, με σαφή καθορισμό
των έργων υποδομής, για τα οποία προσλαμβάνεται
ο Ανεξάρτητος Μηχανικός.
3. Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού που προβλέπονται
στην παρούσα, καθώς και τυχόν πρόσθετων, συμβατικά
προβλεπόμενων, υποχρεώσεων.
4. Το είδος ή/και το ύψος της αμοιβής τού Ανεξάρτητου
Μηχανικού και τον τρόπο καταβολής της.
5. Όρο περί υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικής ευθύνης του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
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για ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €) ανά γεγονός, και δεκαπέντε
εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €) αθροιστικά καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
6. Όρο περί ευθύνης του Ανεξάρτητου Μηχανικού
για τις ενέργειες ή παραλείψεις του ιδίου ή και των προσώπων που τυχόν προσλαμβάνει για την εκτέλεση των
καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την
εν λόγω σύμβαση, είτε η πρόσληψή τους στηρίζεται σε
σύμβαση εργασίας είτε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών
είτε σε οποιοδήποτε άλλο είδος σχέσης.
7. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού
να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να ενεργεί
ανεξάρτητα, δίκαια και αμερόληπτα.
8. Όρο περί υποχρέωσης πίστης, καθήκοντος ιδιαίτερης επιμέλειας του Ανεξάρτητου Μηχανικού και ευθύνης του έναντι του Δημοσίου καθώς και του φορέα
υλοποίησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
καθώς και περί έγκαιρης και προσήκουσας εκτέλεσης
των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προσδιορίζονται
στην παρούσα και συμβατικά, ευθυνόμενος έναντι αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.
9. Όρο σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης
είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή αμοιβών και
λοιπών δαπανών και εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το δε Δημόσιο δεν θα έχει καμία ευθύνη για τις
δαπάνες αυτές.
10. Καταγραφή των λόγων καταγγελίας, λύσης ή/και
αναστολής της σύμβασης και των συνεπειών αυτών, σε
συμφωνία με την παρούσα.
11. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε
οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών
του και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
12. Όρο ότι από την εν λόγω σύμβαση δεν γεννάται
οποιοδήποτε δικαίωμα των συμβαλλομένων έναντι του
Ελληνικού Δημοσίου.
13. Όρο που ορίζει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό
ουσιαστικό δίκαιο και καθορίζει τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας επίλυσης διαφορών.
14. Περιγραφή όλων των παραδοτέων (εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.), τα οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να εκδώσει ή να παραδώσει
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
15. Δήλωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ότι κατά
το χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας με τους
φορείς υλοποίησης. Πρόβλεψη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα πρέπει να
μην τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας, με τους φορείς υλοποίησης και τους εργολάβους. Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο θεωρεί ότι τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον φορέα υλοποίησης και το Γραφείο
Ελληνικού του άρθρου 6 ν. 4062/2012.
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Άρθρο 6
Αντικατάσταση Ανεξάρτητου Μηχανικού
1. Αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι
δυνατή μετά από καταγγελία ή από λύση για οποιαδήποτε αιτία της σχετικής σύμβασης, ιδίως εάν ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός πάψει να πληροί τα προσόντα του άρθρου 2
ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 4 καθήκοντά του.
2. Εάν το Γραφείο Ελληνικού διαπιστώσει ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έπαψε να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2
ή ότι παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του σχετικά
με έργο υποδομής ή τμήμα αυτού που είναι ή προορίζεται
να είναι κοινόχρηστο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
φορέα υλοποίησης την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου
Μηχανικού. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείου Ελληνικού, εφαρμόζεται το άρθρο 8.
3. Εάν ο φορέας υλοποίησης προβεί σε αντικατάσταση
του Ανεξάρτητου Μηχανικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 2,
4 και 5, και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία και του
άρθρου 3.
Άρθρο 7
Υπεργολάβοι του Ανεξάρτητου Μηχανικού
1. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει αρμοδιότητες, ούτε να αναθέσει εν μέρει ή εν όλω
τις ανατιθέμενες σε αυτόν αρμοδιότητες σε υπεργολάβο,
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον φορέα υλοποίησης του έργου.
2. Εφόσον η αξία της σύμβασης υπεργολάβου υπερβαίνει το 30% της αξίας της σύμβασης του Ανεξάρτητου
Μηχανικού, το Γραφείο Ελληνικού έχει το δικαίωμα να
αρνηθεί την ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε
υπεργολάβο, εάν:
α. Ο υπεργολάβος δεν πληροί το κριτήριο της παρ. 2
του άρθρου 2 της παρούσας, ή
β. ο υπεργολάβος δεν έχει εμπειρία σε τουλάχιστον
δύο (2) έργα ανάλογα με αυτό που του ανατίθεται.
Για την απόδειξη της πλήρωσης της εμπειρίας του, ο υπεργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα οποία υποβάλλονται
στο Γραφείο Ελληνικού κατά τη διαδικασία του άρθρου 3.
Τυχόν διαφωνία μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείο
Ελληνικού επιλύεται με τη διαδικασία του άρθρου 8.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
παραμένει υπεύθυνος κατά την έννοια της παρ. 8 του
άρθρου 4 και δεν απαλλάσσεται από καμία από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του εκ του γεγονότος ότι μέρος των
υποχρεώσεών του εκτελείται από υπεργολάβο.
Άρθρο 8
Επίλυση διαφορών
1. Κάθε διαφωνία μεταξύ Ανεξάρτητου Μηχανικού
και φορέων υλοποίησης των έργων επιλύεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο.
Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα
της διαιτησίας η ελληνική.
2. Κάθε διαφωνία μεταξύ Γραφείου Ελληνικού και φορέα
υλοποίησης επιλύεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα της διαιτησίας η ελληνική.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) για την απόδειξη της πλήρωσης
των κριτηρίων του άρθρου 2 είναι τα εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ταυτότητα ΑΜ/
Νομιμοποιητικά έγγραφα

Φυσικά πρόσωπα:
- Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, και
- Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Νομικά πρόσωπα:
- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.
- Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., και
- Απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί αποδοχής των καθηκόντων και
των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του.

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πίνακας έργων, συνοδευόμενος από αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης ή/και καλής
εκτέλεσης των κυρίων των έργων.

Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας
(περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο για την τελευταία πενταετία.

Ασφάλιση
(περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Βεβαίωση ασφάλισης κατά κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης, για
ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(7,500.000 €) ανά γεγονός και δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15,000,000 €)
αθροιστικά.

Ασφαλιστικές εισφορές

Βεβαίωση από τον οικείο φορέα ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Χρηματοοικονομική επάρκεια
(περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Φυσικά πρόσωπα: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα
για τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
Νομικά πρόσωπα: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού,
αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης κερδών (σε εταιρικό και, εφόσον υπάρχουν, σε ενοποιημένο επίπεδο) για τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων
(παρ. 2 του άρθρου 2)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα δεν τελούν σε σχέση με τον φορέα υλοποίησης, η οποία δημιουργεί
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2
της παρούσας.

Στήριξη σε τρίτους φορείς
(παρ. 3 του άρθρου 2)

Σε περίπτωση που ο ΑΜ στηρίζεται σε τρίτους φορείς, προσκομίζει επιπλέον των
ανωτέρω:
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει το αντικείμενο, για
το οποίο στηρίζεται σε τρίτους φορείς και
- Έγγραφη δέσμευση των αντίστοιχων φορέων, με την οποία αναλαμβάνουν να
θέσουν στη διάθεση του ΑΜ τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

Συνδρομή γενικών
προϋποθέσεων καταλληλότητας

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι:
- δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, και
- δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης
υποχρεώσεων εμπόρων και δεν έχει κινηθεί σχετική ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.
Εφόσον ο ΑΜ είναι νομικό πρόσωπο, στην Υπεύθυνη Δήλωση ο ΑΜ θα δηλώνει
επιπλέον ότι:
- δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
- δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής,
- δεν υφίσταται σχέδιο αναδιοργάνωσης,
- δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,
- δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, και
- δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.
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1. Όλα τα δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους στο Γραφείο Ελληνικού.
2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού.
3. Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου και εφόσον κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασής του, αυτό αντικαθίσταται από άλλο αντίστοιχο, ή από δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα
της χώρας εγκατάστασής του, με την οποία βεβαιώνεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από
τη χώρα αυτή καθώς και η συμμόρφωση του ΑΜ με τους αντίστοιχους όρους της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που ο ΑΜ υποβάλει δήλωση ότι στηρίζεται σε τρίτους φορείς, κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 2, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απαιτούμενη εμπειρία υποβάλλονται για τον εκάστοτε τρίτο φορέα,
ανάλογα με το αντικείμενο για το οποίο γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων του. Τα δικαιολογητικά των κατηγοριών
«Ταυτότητα ΑΜ/Νομιμοποιητικά έγγραφα», «Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων» και «Συνδρομή γενικών προϋποθέσεων καταλληλότητας» υποβάλλονται τόσο για τον ΑΜ, όσο και για τους τρίτους φορείς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 7, τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο υπεργολάβος είναι
τα εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ταυτότητα ΑΜ/
Νομιμοποιητικά έγγραφα

Φυσικά πρόσωπα:
- Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, και
- Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των
αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας
Νομικά πρόσωπα:
- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.
- Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., και
- Απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 της παρούσας.

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης του ΑΜ.

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πίνακας έργων, συνοδευόμενος από αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης
ή/και καλής εκτέλεσης των κυρίων των έργων.

Απουσία σύγκρουσης
συμφερόντων (παρ. 2 του άρθρου 2)

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι
τα ελεγχόμενα πρόσωπα δεν τελούν σε σχέση με τον φορέα υλοποίησης,
η οποία δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

Συνδρομή γενικών
προϋποθέσεων καταλληλότητας

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι:
- δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, και
- δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων και δεν έχει κινηθεί σχετική ή άλλη
αντίστοιχη διαδικασία.
Εφόσον ο ΑΜ είναι νομικό πρόσωπο, στην υπεύθυνη δήλωση ο ΑΜ θα
δηλώνει επιπλέον ότι:
- δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
- δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής,
- δεν υφίσταται σχέδιο αναδιοργάνωσης,
- δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,
- δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, και
- δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.
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Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 148348 ΕΞ 2020
(2)
Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164,
(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 148),
β) της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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3. Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06-11-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών» (Β΄ 4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ).
4. α) Την υπό στοιχεία 147410 ΕΞ 2020/23-12-2020
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
β) Το υπ’ αρ. 2/82813/24-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το από 11-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάστηκε
στην Υπηρεσία αίτημα του Γραφείου του Υφυπουργού
Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου περί έκδοσης
της παρούσας απόφασης.
6. Το γεγονός ότι:
α) Από την παράταση της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020
προθεσμίας, δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το επόμενο
οικονομικό έτος, και
β) από την παράταση των προβλεπόμενων στην παρ. 6
του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προθεσμιών προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-207-0000000 και
ΑΛΕ 2120208003), καθ’ υπέρβαση των ψηφισμένων ορίων, ποσού ύψους € 281.200,00 κατ’ ελάχιστον για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί από τα περιθώρια
των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Α. Την παράταση της προβλεπόμενης στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, από
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έως και τις 31 Μαρτίου 2021.
Β. Την παράταση των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του
άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προθεσμιών ως εξής:
α) της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εξέτασης των
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 28 Μαΐου 2021
το αργότερο, έως τις 29 Οκτωβρίου 2021,
β) της προθεσμίας έκδοσης των πρακτικών εξώδικης
επίλυσης από τις 31 Ιουλίου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του
Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και
των Γραμματέων.
Γ. Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής
στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02058253012200008*

