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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συνημμένος πίνακας 
διανομής  
 

 
 

 
ΘΕΜΑ : « Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου 
απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών 
φυλάκων – Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 
του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής 
Απόφασης » 

 
 
Σχετ.:   1. Οι   υπ’αριθμ. 66/ 2014 και 19/2015  εγκύκλιοι και το Γ.Ε.    

Γ23/4/17-3-2015 ΙΚΑ- ΕΤΑΜ . 
               2.Τα με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 13288/202/31.3.2015 και 

Φ80000/15308/305/22.5.2015 έγγραφα. 
 

Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4329/2015 
(ΦΕΚ  53 τ.Α΄/2-6-2015) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από 
διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και 
άλλες διατάξεις » και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
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Όπως είναι γνωστό, με τις  διατάξεις του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 

(ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014 ) « Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις » καθώς και 
την υπ’αριθμ. Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 ( ΦΕΚ 3169/τ.Β΄/26-11-2014) 
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  
η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, δόθηκε η 
δυνατότητα στο προσωπικό που έως τη θέση σε ισχύ του ν.4172/2013, 
υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, να αναγνωρίσει ως 
συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, το χρόνο 
απασχόλησής του στα προγράμματα εργασιακής  εμπειρίας,  δυνάμει των 
διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998. (Σχετ. η υπ’αριθμ. 66/ 
2014  εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ). 
 

Οι ανωτέρω διατάξεις όριζαν ότι, η σχετική  αίτηση αναγνώρισης  
έπρεπε  να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από τη 
δημοσίευση της κοινοποιούμενης Υ.Α.,  ήτοι  μέχρι  την 26/2/2015, η οποία 
στη συνέχεια με τις διατάξεις του  άρθρου 31 παρ.1 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ  
29 τ.Α΄/19-3-2015) παρατάθηκε μέχρι την 26/5/2015.  (Σχετ. η υπ’αριθμ. 19/ 
2015 εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ). 
 

Με  τις  κοινοποιούμενες διατάξεις δόθηκε νέα παράταση διάρκειας 
τριών (3) μηνών από τη λήξη της και  ως εκ τούτου η νέα καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης έληξε 26/8/2015.

 
         Κατόπιν τούτου, σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης  που έχουν κατατεθεί 
στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστημα από  26/5/2015  
έως  26/8/2015  , εφόσον :  
α) δεν έχουν εξεταστεί, να διεκ/θούν σύμφωνα με τα ανωτέρω   
β) έχουν απορριφθεί , λόγω εκπρόθεσμης υποβολής , να ανακληθούν , άμεσα, 
οίκοθεν  οι σχετικές αποφάσεις απόρριψης και να ενημερωθούν σχετικά οι 
ενδιαφερόμενοι. 
 

Β. Όσον αφορά στις συμπληρωματικές οδηγίες του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς την 
ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και της σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης (σχετ. τα με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 
13288/202/31.3.12015 και Φ80000/15308/305/22.5.2015 έγγραφα) 
διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος των εν λόγω διατάξεων δεν αξιοποιείται 
για την κατοχύρωση ή τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της νομοθεσίας που ίσχυε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
πριν από την τροποποίησή της με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Και τούτο 
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διότι μέχρι τις 31.12.2010 δεν υπήρχε το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου 
αυτού και δεν είχαν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.  

Ωστόσο, ο εν λόγω χρόνος είναι επιτρεπτό να αξιοποιηθεί για την 
κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  με τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
από 1.1.2011 και εξής με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010, με το σκεπτικό 
ότι η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων (άρθρο 40 του Ν. 3996/2011) 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που 
διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και μετά μπορεί να υποβληθεί 
οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα από το έτος του οποίου τις 
προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι (όχι όμως και 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης). 
Υπενθυμίζεται ότι με την Φ11321/19937/1443/20.11.2014 Υπουργική 
Απόφαση καθορίστηκε ότι οι περιορισμοί ως προς το σύνολο του 
αναγνωριζόμενου χρόνου που τίθενται από το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011 
ισχύουν και για το χρόνο αναγνώρισης των σχολικών φυλάκων, 
συμπεριλαμβανομένων έως και 5 ετών για την απασχόλησή τους αυτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα πρέπει να λαμβάνετε πλέον υπόψη τα 
αναφερόμενα στη δεύτερη παράγραφο του Γ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Γ23/4/17.3.2015.

2. Η ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την 
πενταετία που προηγείται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για 
τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης καλύπτεται περιοριστικά μόνο με 
πραγματική και προαιρετική ασφάλιση, καθώς και με το χρόνο επιδότησης 
λόγω τακτικής ανεργίας που διανύεται εντός της κρίσιμης πενταετίας. 
Επομένως, ελλείψει ρητής διάταξης, δεν καλύπτεται με τον αναγνωριζόμενο 
χρόνο των διατάξεων του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014. Το ίδιο ισχύει και 
για τη συμπλήρωση των 600 ημερών ασφάλισης την πενταετία πριν από την 
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή πριν από την 
ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας, δεδομένου ότι μόνο χρόνος 
πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη. 

3. Δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 
συνιστούν ευνοϊκή μεταβολή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο των 
αρχών της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, ο αναγνωριζόμενος 
χρόνος των διατάξεων του Ν. 4281/2014 είναι επιτρεπτό να ληφθεί υπόψη 
για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης εάν πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου αυτού (8.8.2014) είχε ήδη υποβληθεί από 
ασφαλισμένο αίτηση συνταξιοδότησης, είτε αυτή βρίσκεται σε εκκρεμότητα 
είτε όχι. 

Εάν έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης, οι υπολειπόμενες δόσεις 
για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου κατά το μέρος που αφορούν την 
εισφορά του ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη σύνταξή του (1/4), ενώ ο 
εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν 
εφάπαξ εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, 
οπότε τα οικονομικά αποτελέσματα για την προσαύξηση της σύνταξης 
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αρχίζουν από την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, υπό την 
προϋπόθεση της εξόφλησης της οφειλής του εργοδότη, ενώ δεν μπορούν σε 
καμία περίπτωση να ενεργοποιηθούν πριν από την 8.8.2014. 

 
Συν. : 2φ.                   

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                             

                                                                          ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. Υποδιοικητών 
2. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών 
3. Γρ. Διευθυντή Παροχών 
4. Γρ. Διευθυντή Ασφ/σης-Εσόδων 

  

  

    

 

 
            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ              

                  
 

            
     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 

 
 
1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση 
αυτών     και   των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. 
Επιχειρήσεων κ.α.) 

6. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

8. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15 
9. Γρ. Υποδιοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15 
10. Σ.Ε.Β. 

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 
11. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  

Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 
12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 

Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 
13. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα 
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  
15. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) 

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα 
16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 
17. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
18. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 
19. Γ.Σ.Ε.Ε. 

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
21. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
22. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 
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23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

27. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

28. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

29. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

30. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

31. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα  

32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

33. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

34. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

35. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

38. 
 

Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΟΠΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 53
 2 Ιουνίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4329
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική 

σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής 
συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομί−
ας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 
(Α΄ 97), προστίθεται τρίτο τμήμα για τη διαδικασία έκ−
δοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές 
συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής 
συναλλαγής, ως εξής: 

«ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 272Α
Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις 
μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 (EE L 143) μπορεί να ζη−
τηθεί εφόσον: α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που 
έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά 
την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου 
Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και β) 
έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής 
δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της. 

Άρθρο 272Β
Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι ο δικα−
στής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου της έδρας 
του αντισυμβαλλόμενου φορέα, κατά του οποίου ζητεί−
ται η έκδοσή της και προκειμένου για το Δημόσιο, της 
έδρας της υπηρεσίας που συμβλήθηκε για λογαριασμό 
του (εφεξής «αντισυμβαλλόμενος»). 

Άρθρο 272Γ
Αίτηση, κοινοποίηση, αποδεικτικά έγγραφα

1. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του δικαιούχου της αξίωσης, που υπογράφεται κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας και κατατίθεται στη γραμματεία του αρμό−
διου Δικαστηρίου. Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να 
γίνει και στη γραμματεία οποιουδήποτε από τα διοικη−
τικά πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του 
αρμόδιου διοικητικού εφετείου. Στην τελευταία αυτήν 
περίπτωση, η γραμματεία του πρωτοδικείου, στο οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση, τη διαβιβάζει, μέσα σε προθεσμία 
οκτώ (8) ημερών από την κατάθεση, στη γραμματεία του 
αρμόδιου εφετείου. Για την κατάθεση συντάσσεται πρά−
ξη πάνω στην κατατιθέμενη αίτηση, η οποία διαλαμβάνει 
τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του 
υπαλλήλου που την παρέλαβε και του προσώπου που 
την κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό της καταχώρισης 
της αίτησης στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο 
κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον 
υπάλληλο που την παραλαμβάνει και από τον καταθέτη. 

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) τα στοιχεία της 
παρ. 1 του άρθρου 45, μεταξύ των οποίων και τον αριθ−
μό φορολογικού μητρώου του αιτούντος, β) τα πλήρη 
στοιχεία εκείνου, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση 
διαταγής πληρωμής, γ) αίτημα για την έκδοση διαταγής 
πληρωμής και δ) την αιτία πληρωμής και το ακριβές 
ποσό, κατά κεφάλαιο και τόκους. 

3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυ−
νάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
αξίωση και το ύψος της. 

4. Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος δι−
καστικού ενσήμου, το οποίο κατατίθεται, με ποινή το 
απαράδεκτο, έως και την τριακοστή (30ή) ημέρα από 
την κοινοποίηση της αίτησης στον αντισυμβαλλόμενο. 

5. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμ−
βαλλόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεσή 
της, με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος υποχρεούται 
επιπλέον να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του 
Δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης. Ο αντι−
συμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει στη γραμμα−
τεία του Δικαστηρίου, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της αίτησης, βεβαίωση της υπηρεσίας, 
που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση 
της εντολής πληρωμής, ως προς την ολοκλήρωση ή 
μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου όπου 
αυτός προβλέπεται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
του προηγούμενου εδαφίου ή αν, εντός της ως άνω 
προθεσμίας, αναφέρεται ότι ο προληπτικός έλεγχος 
συνεχίζεται, τότε τεκμαίρεται ότι αυτός έχει αποβεί 

583

ΑΔΑ: 7ΙΟΗ4691ΩΓ-ΗΤ5



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 585

Άρθρο 272Θ
Απόφαση επί της ανακοπής

1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και είναι 
εν όλω ή εν μέρει βάσιμη, το Δικαστήριο ακυρώνει ή 
μεταρρυθμίζει αναλόγως τη διαταγή πληρωμής. Δια−
φορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη 
διαταγή πληρωμής. 

2. Αν παρέλθει άπρακτη η κατά το άρθρο 272Η προ−
θεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής 
πληρωμής ή ο ανακόπτων παραιτηθεί από την ασκη−
θείσα ανακοπή, πριν από την εκδίκασή της, η διαταγή 
πληρωμής υπόκειται μόνο σε αίτηση αναθεώρησης, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 101 επ.. 

Άρθρο 272Ι
Διακοπή και αναστολή της παραγραφής

1. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την 
παραγραφή της σχετικής αξίωσης.

2. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, η παραγραφή 
θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της δι−
αταγής πληρωμής έως τη δημοσίευση οριστικής από−
φασης επί της ανακοπής του άρθρου 272Η.»

Άρθρο 2

Στο τέλος της παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
42 του ν. 4249/2014 (A΄ 73) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 53 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157), προστίθεται περί−
πτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχό−
ντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων 
αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους 
κατάταξης στις οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνο−
μίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι 
υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία αί−
τηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν 
η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις 
ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης 
διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδι−
ες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν 
τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή 
των ως άνω επιτυχόντων στις σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας.»

Άρθρο 3

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας μετά 
τις λέξεις «η διαφορά» προστίθεται εδάφιο δεύτερο 
ως εξής:

«Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε αρχής 
του δικαιώματος υπογραφής, η αρμοδιότητα του προη−
γούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την περιφέρεια του 
οργάνου το οποίο υπογράφει με εντολή του.»

2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται 
περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) αν πρόκειται για διαφορές που δημιουργήθηκαν 
από Πράξεις Επιβολής Προστίμου του ν. 2556/1997 (Α΄ 
270), εκείνο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η 
επιχείρηση ή δραστηριοποιείται ο εργοδότης, σε βάρος 
της οποίας ή του οποίου αντίστοιχα επιβάλλεται το 
πρόστιμο, ανεξαρτήτως της έδρας του εκδόντος την 
πράξη οργάνου.»

Άρθρο 4

Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
248 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) προθεσμία των τριών μηνών 
για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου απα−
σχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας ως 
σχολικού φύλακα, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 31 
παρ. 1 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) παρατείνεται για τρεις 
επιπλέον μήνες από τη λήξη της.

Άρθρο 5

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για την υποβολή της αίτησης υπα−
γωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση 
της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους 
οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.

2. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου δεν 
ισχύει για οφειλές που οφείλονται σε οφειλές από μι−
σθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των ΦΚΑ.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις του άρθρου 1 αρχίζουν να ισχύουν από 
16 Σεπτεμβρίου 2015. Οι διατάξεις των λοιπών άρθρων 
αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
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