
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 224
 12 Νοεμβρίου 2012

  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρ−

μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την εκπλήρωση των υποχρεώσε−
ων του κράτους, που αποτελούν προαπαιτούμενη ενέργεια.

3. Το ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016  Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222)

Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της πε−
ρίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου

Ζ. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013− 2016» 
(Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή−
τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα 
ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής 
και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετή−
σιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».

2. Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της πε−
ρίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου 
Ζ του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή−
τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα 
ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής 

και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετή−
σιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».

Άρθρο 2

1. Από την διάταξη της υποπερίπτωσης α’ της περί−
πτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ 
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(Α΄ 222) διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνι−
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

2. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υπο−
παραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222) διαγράφεται.

3. Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 7 της υποπαρα−
γράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016» (Α΄ 222) αναριθμείται ως υποπερίπτωση β .́ 
Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται οι φρά−
σεις: «Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο 
ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας, της Κυβέρνη−
σης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρε−
σία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του 
ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/49212/0022/
31−07−2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την 
ημερομηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν θίγονται είτε 
πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής 
απόφασης».

Άρθρο 3

1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 
(Α΄222) τροποποιείται ως εξής: 

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ−
ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ»
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2. Το εδάφιο γ΄ της περιπτ. 5 της υποπαραγράφου Η.2 
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζο−
νται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου 
να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της 
περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.»

3. α.Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της 
παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «του 
άρθρου 2» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω 
υποπαραγράφου 3».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υπο−
παραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 
(Α 222) η φράση «EURO 1V» αντικαθίσταται με τη φράση 
«EURO IV».

γ. Στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου 4 της 
παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) η φράση «του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται με τη 
φράση «της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παρα−
γράφου».

δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) η φράση «του άρθρου 2 του πα−
ρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω 
υποπαραγράφου 3».

ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) η φράση «με τις περιπτώσεις 1 και 
2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10» αντικαθίσταται με 
τη φράση «με τις υποπαραγράφους 8 και 9».

στ. Στην περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου 7 της 
παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) η φράση «σύμ−
φωνα με το άρθρο 6» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμ−
φωνα με τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω».

ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) η φράση «του άρθρου 4» αντικαθί−
σταται με τη φράση «της υποπαραγράφου 5».

4. Η υποπαράγραφος I.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)τρο−
ποποιείται κατά τα εξής:

α. Περίπτωση 1
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 

που αντικαθίσταται με την περίπτωση 1, η λέξη «μέσα» 
μετακινείται στο τέλος της φράσης.

β. Περίπτωση 3
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 

που προστίθεται με την περίπτωση 3:
Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των 

σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος 
του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την 
ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί 
και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από την 
φράση «Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέ−
ρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την 
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»,

Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η 
φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και πο−
σότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με 
την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων».

γ. Περίπτωση 5
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 

που αντικαθίσταται με την περίπτωση 5, η φράση «και 
φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. 

Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών δια−
τάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα 
των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς 
καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» 
αντικαθίσταται από τη φράση «και φέρει την αποκλει−
στική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των 
προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.».

δ. Περίπτωση 6
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 

που αντικαθίσταται με την περίπτωση 6, στο τέλος, 
διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλει−
στική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την 
ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν 
και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επι−
φύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων».

ε. Περίπτωση 7
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 

που αντικαθίσταται με την περίπτωση 7:
Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη 

των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε 
κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που 
διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται 
από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και 
την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει»,

Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φρά−
ση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότη−
τα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους 
τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών 
αγορανομικών διατάξεων».

στ. Περίπτωση 8 
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 

που αντικαθίσταται με την περίπτωση 8:
Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθμηση «α.», 
Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο με την αρίθ−

μηση β.

Άρθρο 4 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 9 Noεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, 
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ       
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