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Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α" 51)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 17, αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής

Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη
εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και
ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να
δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώ-
νονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για
το σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων
βεβαιώνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της του-
ριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται
να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια
υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται
η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαxεί~
ριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων
ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δη-
μοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών.
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται

αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που
αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθί-
σταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του
άρθρου 23του Π.δ.122/2017 και, στην περίπτωση αυτή,
η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνε-
ται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του Π.δ. 122/2017 (Α"149)

1.Στην υποπερίπτωση αβ' της περίπτωσης α' της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 18μετά τη φράση «προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αγ' της περίπτωσης α' της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και ως
προς τη μίσθωση ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αδ' της περίπτωσης α' της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αε' της περίπτωσης α' της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωσηαστ' της περίπτωσης α' της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».
2.Στο τέλος της περίπτωσης γγ'της παραγράφου 3του

άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Γιατην εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται

τη μίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.».
3.Μετά την υποπερίπτωση γε' της παραγράφου 3 του

άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γστ' ως εξής
«γστ.Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της σε επιτροπές

παρακολούθησης προγραμμάτων, δράσεων και συμβά-
σεων μίσθωσης,».
4. Στην υποπερίπτωση κε' της περίπτωσης κ' της παρ.

9 του άρθρου 26 οι λέξεις «κε. τον χειρισμό θεμάτων»
αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κε. Τη σύνταξη των
καταστάσεων».
5.Στην παράγραφο 3του άρθρου 28προστίθεται εδά-

φιο, ως εξής:
«Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από τη μετακίνη-

σή τους οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την
κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η
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τοποθέτηση και συντήρηση των μέσων μέτρησης τηι:;
παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των επιτιθέ-
μενων σφραγίδων.
γ) Οι οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίαι:; και οι εξομοι-

ούμενοι προι:;αυτούς επιτηδευματίει:; των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου 5, οι οποίοι δεν αναφέρουν εντόι:;
τηι:;προβλεπόμενηι:; στην υποπαράγραφο 2 τηι:;παρα-
γράφου Β' του άρθρου 7 προθεσμίαι:; στις αρμόδιει;,
Τελωνειακή και Χημική, Υπηρεσίει:; την, λόγω βλάβηι:;
ή ανωτέραι:; βίας, αιφνίδια διακοπή τηι:;λειτουργίαι:; του
εργοστασίου τους ή τη διακοπή για άλλον λόγο,
δ) Όποιοι μεταφέρουν χύμα κάθε είδους αιθυλική αλ-

κοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, χωρίς το
προβλεπόμενο, ειδικό κατά περίπτωση, δελτίο χημικής
ανάλυσης.
ι) Όποιοι χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του άρ-

θρου 8 κατέχουν, διαθέτουν ή χρησιμοποιούν χύμα κάθε
είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα ως και προϊόντα
απόσταξης.».
16.Ηπερίπτωση ζ' τηι:;παραγράφου 3 του άρθρου 11

αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ.Οι οιγοπνευματοποιοί Α' κατηγορίαι;, οι οινοπνευ-

ματοποιοί Β' κατηγορίαι;, οι προι:;αυτούς εξομοιούμενοι
επιτηδευματίει:; των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5
και οι αποσταγματοποιοί, που δεν δηλώνουν αμέσωι:;
στις αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή, Υπηρεσίει:; κάθε
βλάβη που συμβαίνει στα μηχανήματά τους και στις το-
ποθετημένει:; σφραγίδες, από την οποία μπορεί να προ-
κληθεί διαρροή αιθυλικής αλκοόληι:; και αλκοολούχων
υγρών, παντός είδους.»,
17. Οι περιπτώσειι:; δ', στ' και ζ' του άρθρου 12 αντι-

καθίστανται ως εξής:
«δ) Όποιοι χρησιμοποιούν μεθυλική αλκοόλη ή άλλη

αλκοόλη ως υποκατάστατο τηι:; αιθυλικής αλκοόληι:;
γεωργικής προέλευσης, με εξαίρεση τη μετουσιωμένη
συνθετική αιθυλική αλκοόλη και τη μετουσιωμένη αιθυ-
λική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, όπου από τη
νομqθεσία επιτρέπεται η χρήση τους.
στ) Όποιοι επιφέρουν μετατροπές ή αλλοιώσεις στους

τοποθετημένουι:; στα αποστακτικά μηχανήματα μετρη-
τές ή άλλα μέσα μετρήσεως, καθώς και όποιοι παρα-
βιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή απομιμούνται τις
τοποθετημένες σφραγίδες στα αποστακτικά και λοιπά
μηχανήματα, στους μετρητέι;, στους δειγματολήπτες και
στα δοχεία συλλογήΙ:;και αποθήκευσης των αποσταγμα-
τοποιών, των οινοπνευματοποιών Α' κατηγορίαι;, των
οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας και των προςτούτους
εξομοιουμένων επιτηδευματιών των παραγράφων 6 και
7 του άρθρου 5.
ζ) Οι oινoπνεuματoπoιoί Α' κατηγορίαι:; οι οινοπνευμα-

τοποιοί Β' κατηγορίαι:; και οι προι:;αυτούς εξομοιούμενοι
επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5,
ως και οι αποσταγματοποιοί, οι οποίοι παρουσιάζουν
αδικαιολόγητα έλλειμμα μεγαλύτερο από τις νόμιμες
φύρες αποθήκευσης στις εισαγόμενες για κατεργασία
στα εργοστάσιά τους πρώτες ύλες.».

Άρθρο 56
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση

του Υπουργού Οικονομικών, δύνανται να κωδικοποιού-

νται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας των νόμων
περί τηι:;αιθυλικής αλκοόληι:;και των αλκοολούχων προ-
ϊόντων» οι διατάξεις νόμων, βασιλικών και προεδρικών
διαταγμάτων σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα
αλκοολούχα προϊόντα,
Κατάτην κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση,

όπου κρίνεται απολύτωι:;αναγκαία για την ακριβέστερη
νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων
που δεν έχουνπεδίο εφαρμογήc;. η νέα αρίθμηση των
άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγρά-
φων και των εδαφίων τουζ, η υποδιαίρεση άρθρων σε
περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των υπό κω-
δικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική
κατάστρωσή τουι;, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση, η
προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιό-
τητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο
οργανωτικό σχήμα των υπηρεσιών, καθώς και η προ- .
σαρμογή των διατάξεων με τις πράξειι:; των αρμόδιων
οργάνων της Ε,Ε.που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή.
Αν υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδι-
κοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης
που κωδικοποιήθηκε,

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α'167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθω-

σης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογίαι:; Εισοδήματος που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α'151), μέχρι τον χρόνο
λήξης αυτών,»,

Άρθρο 58
Τροποποίηση Παραρτήματος 111
του Κώδικα Φ.Π.Α.

1, Ηπαρ. 1 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»του Πα-
ραρτήματοι:; 111 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ,Π.Α.),ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών

για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).».
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από

1.1.2019.

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 13 του v. 2238/1994

1.Στο τελευτο.ίο εδάφιο τηι:;περίπτωσηι:;α' της παρ. 1
του άρθρου 13του ν. 2238/1994 (Α'151), η φράση «μετά
του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού» αντικαθίσταται με
τη φράση <<μετάμίσθωσης ή αγοράς του τυχόν υφιστά-
μενου εξοπλισμού».
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κα-

ταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόνΤΟζ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠρόεδΡΟζ της Δημοκρατίαζ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Πρωθυπουργός και
Υπουργός ΕξωΤΕρικών

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικήζ Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εξωτερικών

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓιΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας

ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤιΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞENOΓlANNAKOΠOyΛOy

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΜετανασΤΕυτικής Πολιτικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΩΤιΟΣ-ΦΑΝΟΥΡIΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τουρισμού

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάmυξης και Τροφίμων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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