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βολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε 
εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2000, χωρίς την προσκόμιση 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του πι-
στοποιητικού του προϊσταμένου της δημόσιας οικονο-
μικής υπηρεσίας του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών 
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ώστε η προβλεπόμενη προθεσμία για τη σύ-
νταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινή-
των σε εκτέλεση προσυμφώνων να παραταθεί έως την 
30ή.6.2023, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε 
βα) η προβλεπόμενη προθεσμία να εναρμονιστεί προς 
την ανωτέρω τροποποίηση του πρώτου εδαφίου και 
ββ) για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μετα-
βίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να μην 
απαιτείται ούτε η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότη-
τας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο, γ) στο τρίτο εδάφιο 
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, δ) μετά από το υφιστά-
μενο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και 
η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών 
συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε 
εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή 
δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον 
αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυ-
τού, εφόσον συνταχθούν έως την 30ή.6.2023. Κατά τη 
σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται η προσκόμιση του 
αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και του 
πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών 
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), ούτε η 
προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 
29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού φορο-
λογικού μητρώου του πωλητή. Για τα προσύμφωνα που 
έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, δεν 
απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η 
αναγραφή του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που 
καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με 
ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη 
φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της 
φορολογικής διοίκησης.».

Άρθρο 15

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών

1. Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερού-
μενες, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίες οφείλονται από επι-

χειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 
(Α’ 150), οι οποίες έχουν Κύριους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτι-
κών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψή-
φιων ΚΑΔ, ρυθμίζονται ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιόδου απασχόλησης μέχρι την 
30ή.6.2022, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές 
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, 
κεφαλαιοποιούνται.

β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφα-
λιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό 
διάστημα από την 1η.7.2022 μέχρι και την 31η.5.2023, 
χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθε-
των τελών και άλλων προσαυξήσεων.

γ) Οι εισφορές των περ. α) και β) εξοφλούνται σύμφω-
να με την υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107), αρχής γενομένης από την πρώ-
τη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η 
αναστολή. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση 
υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

2. Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι προθεσμίες κατα-
βολής απαιτητών, έως την δημοσίευση του παρόντος, 
δόσεων ενεργών ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. πα-
ρατείνονται μέχρι και τις 31.5.2023. Η πρώτη δόση της 
ρύθμισης από τις δόσεις, για τις οποίες χορηγείται παρά-
ταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δό-
σης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες 
της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης ασφαλιστικών 
οφειλών.

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων χορηγεί 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αρχείο με τα στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. 
των επιχειρήσεων με ΚΑΔ 79.11 (δραστηριότητες τα-
ξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανο-
μένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και 
οκταψήφιων ΚΑΔ, οι οποίες υπάγονται στο άρθρο 118 
του ν. 4964/2022 και στο άρθρο 168 του ν. 4972/2022.

Άρθρο 16

Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης 

υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου 

Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων 
του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι διορίσθηκαν με τις 
υπ’ αρ. 324/2000 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 231) και 87/2001 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 
207) αποφάσεις του Δημάρχου Περιστερίου και για τους 
οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 
οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και 
εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και 
εφάπαξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσί-
ας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβλη-
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