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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Η χώρα µας αντιµετω̟ίζει τα α̟οτελέσµατα της µεγαλύτερης κρίσης της 
̟ρόσφατης ιστορίας της. Η ̟ροσ̟άθεια ̟ου καταβάλλεται α̟ό το σύνολο του 
ελληνικού λαού  στην κατεύθυνση της αντιµετώ̟ισης χρόνιων στρεβλώσεων 
και αδυναµιών της οικονοµίας, αλλά και του τρό̟ου οργάνωσης της 
κοινωνίας µας, είναι εντατική και α̟οδίδει µε αργά αλλά σταθερά βήµατα 
τους ̟ρώτους καρ̟ούς. Για το Υ̟ουργείο Οικονοµικών α̟οτελεί 
̟ροτεραιότητα η  εµ̟έδωση ενός κλίµατος διαφάνειας και εµ̟ιστοσύνης µε 
τους φορολογούµενους ̟ολίτες και τις ε̟ιχειρήσεις και ̟αράλληλα η 
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και η εύρυθµη λειτουργία της 
αγοράς. Στα ̟λαίσια αυτού του ενιαίου σχεδιασµού ̟ου στηρίζεται στη 
διαφάνεια, τον έλεγχο και την ενίσχυση των υ̟ηρεσιών και των εργαλείων 
̟ου διαθέτει η χώρα µας ̟ροτείνεται το ̟αρόν νοµοσχέδιο. 
Με το ̟αρόν νοµοσχέδιο ̟ροωθούνται ρυθµίσεις, η εφαρµογή των ο̟οίων θα 
συµβάλει στην υιοθέτηση ενός ευρύτερου ̟λαισίου διοικητικής συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών, ̟ου θα διασφαλίσει την α̟οτελεσµατική 
αντιµετώ̟ιση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων της διαρκώς αυξανόµενης 
̟αγκοσµιο̟οίησης της εσωτερικής αγοράς και ιδίως αυτών της φοροδιαφυγής 
και φοροα̟οφυγής δια της ανταλλαγής ̟ληροφοριών και άλλων 
̟ροβλε̟όµενων µέσων (Μέρος Πρώτο), στην ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της 
Ε.Λ.Τ.Ε. και τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών ελέγχου ̟ου αυτή διενεργεί 
ε̟ί των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων ̟ροκειµένου να 
λειτουργεί οµαλότερα η αγορά, (Μέρος ∆εύτερο) καθώς και στην 
α̟οτελεσµατικότερη λειτουργία των υ̟ηρεσιών και ιδίως του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτος ̟ροκειµένου αυτό να αντα̟οκρίνεται στις αυξηµένες 
α̟αιτήσεις, ̟ου η ̟αρούσα συγκυρία δηµιουργεί για την εξασφάλιση των 
συµφερόντων του δηµοσίου αλλά και των ιδιωτών δια της εξωδικαστικής 
οδού (Μέρος Τρίτο).   
Με το Μέρος Τέταρτο εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών µε στόχο ενδεικτικά τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την 
α̟οτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης, την ̟ροώθηση των 
α̟οκρατικο̟οιήσεων, τη διόρθωση ̟αραδροµών σε υφιστάµενες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και ε̟ιµέρους ρυθµίσεις. Ε̟ίσης, εισάγονται ρυθµίσεις των 
Υ̟ουργείων Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και Ε̟ικρατείας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ 
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 25, ̟ου α̟οτελούν το Μέρος Πρώτο του 
̟αρόντος νόµου, ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του 
Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία 
στον τοµέα της φορολογίας (ΕΕ L 64 της 11.3.2011). Με την Οδηγία 
2011/16/ΕΕ αντικαθίσταται η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης 
∆εκεµβρίου 1977 ̟ερί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµόδιων αρχών των 
κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων ε̟ί των 
ασφαλίστρων (ΕΕ L 336 της 27.12.1977), ό̟ως ισχύει, η ο̟οία ενσωµατώθηκε 
στην εσωτερική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990 (Α’ 178), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε α̟ό τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου 
του ν. 3312/2005 (Α’ 35) και του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3453/2006 (Α’ 74). 
Με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας θεσ̟ίζεται ένα ευρύτερο ̟λαίσιο 
διοικητικής συνεργασίας, ̟ου θα διασφαλίσει την α̟οτελεσµατική 
αντιµετώ̟ιση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων της διαρκώς αυξανόµενης 
̟αγκοσµιο̟οίησης της εσωτερικής αγοράς. Η αύξηση των διασυνοριακών 
συναλλαγών των φορολογουµένων στο έδαφος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
δυσχεραίνει τον ορθό ̟ροσδιορισµό των οφειλόµενων φόρων εκ µέρους του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, γεγονός ̟ου συνε̟άγεται τη δι̟λή 
φορολόγηση και ε̟ιτείνει τα φαινόµενα της φοροδιαφυγής και της 
φοροα̟οφυγής. 
Η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ, ό̟ως ισχύει κατό̟ιν των διαδοχικών τρο̟ο̟οιήσεών 
της1, δεν ̟ροσφέρει ̟λέον ικανά εργαλεία αντιµετώ̟ισης των ̟ροκλήσεων 
του νέου διεθνο̟οιηµένου οικονοµικού ̟εριβάλλοντος και ως εκ τούτου, 
κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή της α̟ό µία εµ̟λουτισµένη νοµική 
̟ράξη, ̟ου θα θέτει σαφέστερους και ακριβέστερους κανόνες διοικητικής 
συνεργασίας, σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α της διαφάνειας και της 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών για φορολογικούς σκο̟ούς ̟ου έχουν γίνει 
α̟οδεκτά α̟ό τα κράτη µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανά̟τυξης (ΟΟΣΑ) και συνιστούν το σύγχρονο ̟ρότυ̟ο διοικητικής 
συνδροµής σε διµερές ή ̟ολυµερές ε̟ί̟εδο. Σηµειώνεται ότι, ενδεικτική της 
βούλησης της ελληνικής ̟λευράς για ενίσχυση της α̟οτελεσµατικότητας της 
διοικητικής συνεργασίας είναι η ̟ρόσφατη κύρωση µε το ν. 4153/2013 (Α’ 
116) της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης και του ΟΟΣΑ σχετικά µε 
την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του 

                                                           
1 Η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες: 79/1070/ΕΟΚ, 92/12/ΕΟΚ, 2003/93/ΕΚ, 
2004/56/ΕΚ, 2004/106/ΕΕ, και 2006/98/ΕΚ. Ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το 
ν.1914/1990 (Α’ 178), ο οποίος τροποποιήθηκε µε το ν. 3312/2005 (Α’ 35) και το ν. 3453/2006 (Α’ 
74). 
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Πρωτοκόλλου τρο̟ο̟οίησης αυτής. Στην εν λόγω Σύµβαση, η ο̟οία 
καταλαµβάνει ένα ευρύτατο ̟εδίο εφαρµογής, ̟ροσχωρούν κράτη µέλη του 
ΟΟΣΑ ή/και του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, καθώς και τρίτα κράτη, γεγονός 
̟ου σηµατοδοτεί την έναρξη συµβατικής σχέσης της Ελλάδας µε χώρες µε τις 
ο̟οίες αδυνατούσε έως σήµερα να ανα̟τύξει διοικητική συνεργασία στον 
τοµέα της φορολογίας. 
 
Η νέα Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η ο̟οία αξιο̟οιεί τα ε̟ιτεύγµατα της Οδηγίας 
77/799/ΕΟΚ (ό̟ως ισχύει) και εκσυγχρονίζει το υφιστάµενο ̟λαίσιο 
διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, διαλαµβάνει ένα 
ευρύ ̟εδίο εφαρµογής αφού ισχύει για όλους τους φόρους ̟αντός τύ̟ου και 
για όλα τα φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α της Ένωσης, συµ̟εριλαµβανοµένου 
όλου του φάσµατος νοµικών µορφωµάτων ̟ου υ̟όκεινται στους φόρους ̟ου 
καλύ̟τονται α̟ό την εν λόγω Οδηγία. Α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της νέας 
Οδηγίας ρητώς εξαιρούνται ο φόρος ̟ροστιθέµενης αξίας, οι δασµοί, οι 
ειδικοί φόροι κατανάλωσης ̟ου καλύ̟τονται α̟ό άλλη νοµοθεσία της ΕΕ 
̟ερί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, οι υ̟οχρεωτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ληρωτέες ̟ρος το κράτος µέλος ή µια 
διοικητική υ̟οδιαίρεσή του ή ̟ρος τα ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων 
δηµοσίου δικαίου.   
Με στόχο αφενός, την ανταλλαγή ̟ληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών 
κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό και ταυτόχρονα, τη µη κατάχρηση των 
δυνατοτήτων ̟ου ̟αρέχει η διοικητική συνεργασία, στη νέα Οδηγία ρητώς 
α̟οτυ̟ώνεται το κριτήριο της «εύλογης συνάφειας» των ̟ληροφοριών ̟ου 
ανταλλάσσονται µε την εφαρµογή και ε̟ιβολή της εγχώριας νοµοθεσίας του 
κράτους µέλους ως ̟ροσδιοριστικός ̟αράγοντας αυτών των ̟ληροφοριών, 
̟ροκειµένου τα κράτη µέλη να µην ̟ροβαίνουν σε «αλίευση ̟ληροφοριών» 
̟ου δεν σχετίζονται µε τις φορολογικές υ̟οθέσεις ενός φορολογούµενου. 
Α̟οβλέ̟οντας στην έγκαιρη και συνε̟ώς, α̟οτελεσµατική διοικητική 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, οι διατάξεις της νέας Οδηγίας 
θεσ̟ίζουν ειδικότερους κανόνες ανταλλαγής ̟ληροφοριών, ̟ροβλέ̟οντας 
̟ροθεσµίες εντός των ο̟οίων οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οφείλουν 
να ενεργήσουν κατά την εφαρµογή της Οδηγίας. Ε̟ι̟λέον, εισάγεται για 
̟ρώτη φορά σε νοµική ̟ράξη του ̟αράγωγου κοινοτικού δικαίου ρητή 
διάταξη σύµφωνα µε την ο̟οία αίρεται το τρα̟εζικό α̟όρρητο. Ειδικότερα, η 
λαµβάνουσα αρχή ενός κράτους µέλους δεν µ̟ορεί να αρνηθεί την ̟αροχή 
̟ληροφοριών α̟οκλειστικά και µόνο ε̟ειδή κάτοχος των ̟ληροφοριών 
αυτών είναι τρά̟εζα, άλλο χρηµατο̟ιστωτικό ίδρυµα, εξουσιοδοτηµένος 
αντι̟ρόσω̟ος ή ̟ρόσω̟ο ̟ου ενεργεί υ̟ό την ιδιότητα του ̟ράκτορα ή του 
διαχειριστή ή ε̟ειδή οι ̟ληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συµφέροντα 
̟ροσώ̟ου. 
Ε̟ι̟ροσθέτως, µε τις διατάξεις της νέας Οδηγίας καθίσταται σαφέστερη η 
διαδικασία της αυτόµατης ανταλλαγής ̟ληροφοριών, η ο̟οία θεσ̟ίζεται για 
ορισµένες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται 
η δυνατότητα ενός κράτους µέλους να δηλώνει ότι δεν ε̟ιθυµεί να λαµβάνει 
κατ’ αυτόµατο τρό̟ο ̟ληροφορίες για τις ̟ροβλε̟όµενες στην Οδηγία 
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κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου. Παράλληλα, η µη ε̟ιθυµία ενός 
κράτους µέλους τεκµαίρεται σε ̟ερί̟τωση µη ενηµέρωσης της Ε̟ιτρο̟ής για 
οιαδή̟οτε µεµονωµένη κατηγορία για την ο̟οία διαθέτει ̟ληροφορίες, 
γεγονός ̟ου υ̟οδεικνύει την τήρηση της αρχής της αµοιβαιότητας στη 
διοικητική συνεργασία. 
Κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος η 
λαµβάνουσα αρχή κοινο̟οιεί τις αιτούµενες ̟ληροφορίες στην αιτούσα αρχή 
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της εξάντλησης των συνήθων ̟ηγών ̟ληροφόρησης στις 
ο̟οίες οφείλει να ̟ροσφύγει το αιτούν κράτος µέλος ̟ριν ̟ροβεί σε αίτηµα 
διοικητικής συνεργασίας. Η λαµβάνουσα αρχή δύναται, ε̟ίσης, να αρνηθεί 
τη διαβίβαση των αιτούµενων ̟ληροφοριών σε ορισµένες ρητώς οριζόµενες 
στις διατάξεις της Οδηγίας ̟ερι̟τώσεις, σε καµία όµως ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί 
να γίνει ε̟ίκληση εκ µέρους της λαµβάνουσας αρχής της α̟ουσίας εγχώριου 
φορολογικού ενδιαφέροντος.  
Υ̟ό το ̟νεύµα της α̟λούστευσης και της οριοθέτησης των διαδικασιών 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών, οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
̟ροβλέ̟ουν τη χρήση τυ̟ο̟οιηµένων εντύ̟ων, µορφοτύ̟ων και διαύλων 
ε̟ικοινωνίας, ενώ για ̟ρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία της ε̟ικουρίας της 
Ε̟ιτρο̟ής α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου λειτουργεί κατά τα οριζόµενα στην α̟όφαση 
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 184 της 17.7.1999) για τον καθορισµό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων ̟ου ανατίθενται στην 
Ε̟ιτρο̟ή. Η εν λόγω ε̟ιτρο̟ή θεσ̟ίζει τις ̟ρακτικές ρυθµίσεις ̟ου 
σχετίζονται µε την αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών, τη διαδικασία της 
ανατροφοδότησης, τα τυ̟ο̟οιηµένα έντυ̟α και τους µορφοτύ̟ους της 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών, το δίαυλο µέσω του ο̟οίου ανταλλάσσονται οι 
̟ληροφορίες, καθώς και µε τη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της 
διοικητικής συνεργασίας.   
Πλέον των ̟ροηγουµένων, τα κράτη µέλη δύνανται να ̟ροβούν σε 
ταυτόχρονους ελέγχους - έκαστο στο έδαφός του - για ̟ρόσω̟α κοινού 
ενδιαφέροντος, διαδικασία η ο̟οία ήδη ̟ροβλε̟όταν α̟ό την Οδηγία 
77/799/ΕΟΚ µετά την τρο̟ο̟οίησή της α̟ό την Οδηγία 2004/56/ΕΚ (ΕΕ L 
127 της 29.4.2004), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Κεφάλαιο 
Β’ του ν. 3453/2006. Η νέα Οδηγία 2011/16/ΕΕ εισάγει τη δυνατότητα 
̟αρουσίας εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων της αιτούσας αρχής στις 
διοικητικές υ̟ηρεσίες του κράτους µέλους της λαµβάνουσας αρχής, καθώς και 
στις διοικητικές έρευνες ̟ου διεξάγονται στο έδαφος του κράτους µέλους της 
λαµβάνουσας αρχής.  
Στο ̟λαίσιο της εν λόγω Οδηγίας η διοικητική συνεργασία ενθαρρύνεται 
ε̟ι̟λέον αφενός, α̟ό το µέσο της διοικητικής κοινο̟οίησης, η ο̟οία 
̟ροβλε̟όταν ήδη α̟ό την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό 
την Οδηγία 2004/56/ΕΕ και αφορά την κοινο̟οίηση α̟ό ένα κράτος µέλος 
στον φορολογούµενο ̟ράξεων ή α̟οφάσεων άλλου κράτους µέλους σχετικά 
µε την εφαρµογή στο έδαφος του τελευταίου της φορολογικής νοµοθεσίας ̟ου 
καλύ̟τεται α̟ό την Οδηγία 2011/16/ΕΕ  και αφετέρου, α̟ό τη διαδικασία 
της ανατροφοδότησης ̟ου οφείλει να ̟αρέχει το αιτούν κράτος µέλος στο 
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λαµβάνον κράτος µέλος, σχετικά µε τις ̟ληροφορίες ̟ου διαβίβασε το 
τελευταίο και κατό̟ιν σχετικού αιτήµατός του ̟ρος το αιτούν κράτος µέλος.   
Κατό̟ιν των ̟ροαναφερόµενων ε̟ιβάλλεται η έκδοση νόµου για την 
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας ̟ρος την Οδηγία 2011/16/ΕΕ και 
̟ροτείνεται η κατάργηση των άρθρων 19 έως 24α του ν. 1914/1990, ως ισχύει. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 
Ο ρόλος της Ε̟ιτρο̟ής Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ως 
αρµόδιας διοικητικής αρχής για την ε̟ο̟τεία των νοµίµων ελεγκτών και των 
ελεγκτικών γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3148/2003, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, και του ν. 3693/2008,  αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως 
σηµαντικός στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας οικονοµικής και κοινωνικής 
συγκυρίας και στο ̟λαίσιο αυτό εισάγονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 26 - 38. 
Η α̟οτελεσµατική άσκηση ε̟ο̟τείας ε̟ί των νοµίµων ελεγκτών και των 
ελεγκτικών γραφείων θα ενισχύσει την εµ̟ιστοσύνη των ε̟ενδυτών, των 
δανειστών και λοι̟ών εµ̟λεκόµενων στην αγορά ̟ροσώ̟ων και φορέων στις 
ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ̟ου συντάσσουν τα 
υ̟όχρεα ̟ρος τούτο νοµικά ̟ρόσω̟α, µε α̟οτέλεσµα την οµαλότερη 
λειτουργία της αγοράς. Ε̟ι̟ροσθέτως, η θεσµοθέτηση του φορολογικού 
̟ιστο̟οιητικού συνε̟άγεται αυξηµένες αρµοδιότητες για την Ε.Λ.Τ.Ε. µέσω 
της ε̟ο̟τείας και της διενέργειας ̟οιοτικών ελέγχων ε̟ί των εργασιών των 
νοµίµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και κατά τούτο η διασφάλιση της 
α̟οτελεσµατικής της λειτουργίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για την ε̟ιτυχή 
άσκηση των εν λόγω αρµοδιοτήτων.  
Εντούτοις, ̟αρά τον ανωτέρω σηµαντικό ρόλο ̟ου της έχει ανατεθεί, το 
υφιστάµενο νοµοθετικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τη λειτουργία της Ε.Λ.Τ.Ε. 
εξακολουθεί να διαλαµβάνει ορισµένες α̟αρχαιωµένες ρυθµίσεις, οι ο̟οίες 
δηµιουργούν σηµαντικά ̟ροσκόµµατα και ̟ρακτικές δυσλειτουργίες στην 
άσκηση των ε̟ο̟τικών της αρµοδιοτήτων. Ιδίως, όσον αφορά στην 
̟ειθαρχική διαδικασία το γεγονός ότι αυτή είχε εισαχθεί στο ̟λαίσιο 
λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και όχι στο ̟λαίσιο λειτουργίας 
της Ε.Λ.Τ.Ε., ως αρµόδιας ε̟ο̟τικής αρχής ε̟ί των εργασιών των νοµίµων 
ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, α̟οτελεί τροχο̟έδη για την έγκαιρη 
και α̟οτελεσµατική κίνηση της διαδικασίας και  ε̟ιβολής κυρώσεων.  
Με τις ̟ροτεινόµενες ρυθµίσεις ε̟ιχειρείται η αναµόρφωση της ̟ειθαρχικής 
διαδικασίας κατά το ̟ρότυ̟ο του «κατηγορητικού συστήµατος» της ̟οινικής 
δικονοµίας, µε την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος ετερο̟ροσω̟ίας  των 
οργάνων στα ο̟οία ανατίθεται η διακρίβωση και αξιολόγηση των 
̟αραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας αφενός και η α̟όφαση ε̟ί της 
̟ροσα̟τόµενης ̟αράβασης και την ε̟ιβολή ̟οινής αφετέρου. Στο ̟λαίσιο 
του συστήµατος αυτού, δύο αυτοτελή όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε. ε̟ιλαµβάνονται 
της ̟ειθαρχικής διαδικασίας, το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου ε̟ιφορτίζεται 
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µε την αρµοδιότητα διερεύνησης των υ̟οθέσεων για τη δια̟ίστωση της 
συνδροµής ή µη ̟αράβασης της νοµοθεσίας και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ε.Λ.Τ.Ε., αναβαθµιζόµενο σε δικαιοδοτικό όργανο, α̟οφασίζει ε̟ί της 
̟ροσα̟τόµενης ̟αράβασης και την ε̟ιβολή κυρώσεων. 
Ε̟ι̟λέον, µε την τρο̟ο̟οίηση των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τη σύνθεση, τη 
συγκρότηση και τις αρµοδιότητες των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. και ιδίως του 
Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου, οργάνου ε̟ιφορτισµένου κατά την 
ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία µε τη διενέργεια ̟οιοτικών ελέγχων ε̟ί του 
έργου των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, ε̟ιχειρείται η 
ενίσχυση της λειτουργικής αυτονοµίας και ανεξαρτησίας της Ε.Λ.Τ.Ε., 
̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αδιακώλυτη εκ̟λήρωση των 
αρµοδιοτήτων της.  
Τέλος, σηµειώνεται ότι οι ̟ροτεινόµενες διατάξεις α̟οτέλεσαν αντικείµενο 
ευρείας διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς.  
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ   
 
 
Στην ε̟οχή της ̟αγκοσµιο̟οίησης, του διαδικτύου και της ραγδαίας και 
διαρκώς εξελισσόµενης τεχνολογίας, το Κράτος και οι µηχανισµοί του ̟ρέ̟ει 
να εξελίσσονται, να εκσυγχρονίζονται και να ̟ροσαρµόζονται διαρκώς, 
̟ροκειµένου να αντα̟οκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Συνε̟ώς, και το  
Ν.Σ.Κ. για να µ̟ορέσει να αντα̟οκριθεί στην όλο και ̟ιο α̟οτελεσµατική 
εξυ̟ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, ̟ρέ̟ει να εκσυγχρονίσει τη 
λειτουργία του και να δηµιουργήσει τις θεσµικές δοµές για την ανά̟τυξη ενός 
διαρκούς συστήµατος ενηµέρωσης και µετεκ̟αίδευσης, ̟ου θα εµ̟λουτίζει 
διαρκώς τα µέλη του µε νέες γνώσεις σε ε̟ίκαιρα θέµατα και αντικείµενα της 
νοµικής ε̟ιστήµης, σκέψης και ̟ρακτικής, ό̟ως  συµβάσεις µε διεθνή όργανα 
και ∆ιεθνείς Αρχές, χρηµατοοικονοµικές διευθετήσεις, ιδιωτικο̟οιήσεις, 
̟αραχωρήσεις, µνηµόνια, συµβάσεις για µεγάλα ανα̟τυξιακά έργα, 
συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα, ηλεκτρονικά εγκλήµατα και άλλες 
σύγχρονες µορφές οικονοµικών εγκληµάτων κλ̟., αντικείµενο των άρθρων 

39-61 του νόµου αυτού. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Με το Μέρος Τέταρτο (άρθρα 62-79) εισάγονται ε̟ιµέρους ρυθµίσεις των 
Υ̟ουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ε̟ικρατείας. 
Ενδεικτικά, στο ̟λαίσιο βελτίωσης και α̟οτελεσµατικότητας της φορολογικής 
διοίκησης, θεσµοθετείται το Σύστηµα Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών 
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και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το ο̟οίο ̟ροσφέρεται σε 
φορείς του δηµόσιου τοµέα ̟ου ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, 
̟αρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοµατο̟οιηµένης ̟ρόσβασης σε ορισµένα 
στοιχεία τρα̟εζικών λογαριασµών, λογαριασµών ̟ληρωµών και δανείων 
(άρθρο 62), ενώ ̟αράλληλα λαµβάνεται µέριµνα, µε τη συµ̟ερίληψη 
̟οινικών διατάξεων στην ενίσχυση των εγγυήσεων ̟ροστασίας των 
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (άρθρο 63). Βελτιώνονται διατάξεις του 
Κ.Φ.Ε. (άρθρο 64), τρο̟ο̟οιείται ο Κ.Ε.∆.Ε. µε τη διεύρυνση και τον 
εκσυγχρονισµό των δυνατοτήτων του ∆ηµοσίου, ώστε να ε̟ιβάλλει 
κατασχέσεις χρηµατικών καταθέσεων στα χέρια των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, 
ως τρίτων, µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, 
την ασφαλή διακίνηση των σχετικών δεδοµένων (άρθρο 66). Αναθεωρείται το 
θεσµικό ̟λαίσιο για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης 
των Εσόδων του Κράτους (άρθρο 68). 
Ακόµη, τίθενται ρυθµίσεις µε στόχο την καλύτερη αξιο̟οίηση της 
εκκλησιαστικής ̟εριουσίας (άρθρο 69) και την ̟ροώθηση των 
α̟οκρατικο̟οιήσεων (άρθρα 70 και 71), συµ̟ληρώνονται διατάξεις της 
χρηµατο̟ιστωτικής νοµοθεσίας (άρθρο 72), ̟ροσαρµόζονται οι διατάξεις 
αναφορικά µε τις ̟ραγµατικές συνθήκες υλο̟οίησης των ̟ροβλέψεων για το 
Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών (ΕΣΥΠ – άρθρο 75), διορθώνονται διαδικασίες, 
̟αραδροµές και συµ̟ληρώνονται ισχύοντα νοµοθετήµατα (άρθρα 65, 67, 73, 
74, 76, 79).  
Ε̟ίσης, εισάγονται ρυθµίσεις ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεµότητες 
̟ου ̟ροκαλούν στους ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη των ε̟ιχειρήσεων ̟ου είχαν 
συστήσει µε την α̟οσαφήνιση της αναγκαίας διαδικασίας (άρθρο 77), για 
λόγους εξοικονόµησης κρατικών ̟όρων, ρυθµίζονται τα θέµατα των κέντρων 
µεταλυκειακής εκ̟αίδευσης και των ̟εριοδικών σχολών ̟ρο̟ονητών ̟ου 
δύναται να λειτουργούν σε κάθε αθλητική οµοσ̟ονδία (άρθρο 78). 
 
 
 
Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Με το άρθρο 1 ορίζεται ο σκο̟ός του Μέρους Πρώτου του ̟αρόντος νόµου, 
µε τον ο̟οίο ενσωµατώνεται η 2011/16/ΕΕ Οδηγία του Συµβουλίου της 15ης 
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Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ L 64/11.3.2011), σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία 
στον τοµέα της φορολογίας και µε την κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ 
(ΕΕ L 336 της 27.12.1977) σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων 
αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων ε̟ί 
των ασφαλίστρων, η ο̟οία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 
του ν. 1914/1990 (Α’ 178), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε α̟ό τις 
διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν.3312/2005 (Α’ 35) και του Κεφαλαίου 
Β’ του ν. 3453/2006 (Α’ 74).  
 
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 2 [άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] ορίζει ως 
αντικείµενο του Μέρους Πρώτου του ̟αρόντος νόµου τη συνεργασία των 
ελληνικών αρχών µε  τις αρχές των κρατών µελών µε στόχο την ανταλλαγή 
̟ληροφοριών, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της εύλογης συνάφειας των ̟ληροφοριών 
αυτών µε την εφαρµογή και την ε̟ιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας ή της 
εγχώριας νοµοθεσίας των κρατών µελών. Ε̟ι̟λέον, οι ̟ληροφορίες ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό την εν λόγω διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών 
µελών µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για την εκτίµηση και ε̟ιβολή άλλων 
φόρων και δασµών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το άρθρο 296 του ν. 4072/2012 (Α’ 
86), ο ο̟οίος ενσωµατώνει το άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ ̟ερί 
αµοιβαίας συνδροµής για την είσ̟ραξη α̟αιτήσεων σχετικών µε φόρους, 
δασµούς και άλλα µέτρα (ΕΕ L 84 της 31.3.2010), ή για την εκτίµηση και 
ε̟ιβολή υ̟οχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  
Με την ̟αράγραφο 2 καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 
25 του ̟αρόντος νόµου δεν θίγουν την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ Ελλάδας 
και κρατών µελών ̟ου λαµβάνει χώρα σε ̟οινικές υ̟οθέσεις, καθώς ούτε και 
τις υ̟οχρεώσεις της Ελλάδας έναντι  των κρατών µελών ̟ου α̟ορρέουν α̟ό 
ευρύτερη διοικητική συνεργασία βάσει άλλων νοµικών εργαλείων σε διµερές 
ή ̟ολυµερές ε̟ί̟εδο. 
 

Το άρθρο 3 αφορά στο Πεδίο εφαρµογής του Μέρους Πρώτου [άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 25 του ̟αρόντος 
νόµου διαλαµβάνουν τους φόρους ̟αντός τύ̟ου ̟ου εισ̟ράττονται α̟ό την 
Ελλάδα ή α̟ό κράτος µέλος ή α̟ό εδαφικές ή διοικητικές υ̟οδιαιρέσεις του, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των το̟ικών αρχών του. Α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής του 
̟αρόντος νόµου ρητώς εξαιρούνται: 

� ο φόρος ̟ροστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), 
� οι δασµοί, 
� οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ̟ου καλύ̟τονται α̟ό άλλη νοµοθεσία 

της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
� οι υ̟οχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ληρωτέες ̟ρος την 

Ελλάδα ή κράτος µέλος ή µια διοικητική υ̟οδιαίρεσή του ή ̟ρος 
ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου, 

� τέλη, ό̟ως για ̟ιστο̟οιητικά ή άλλα έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις 
δηµόσιες αρχές και  

� οφειλές συµβατικού χαρακτήρα. 
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Στο άρθρο 4 [άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] διατυ̟ώνονται οι 
α̟αραίτητοι ορισµοί για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 
25 του ̟αρόντος νόµου. 
 
Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 [άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

ορίζουν ως «αρµόδια αρχή» της Ελλάδας για τους σκο̟ούς της εφαρµογής 
των άρθρων 1 έως και 25 του  ̟αρόντος νόµου, τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών  
Οικονοµικών Σχέσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και ως «κεντρική 
υ̟ηρεσία διασύνδεσης» της Ελλάδας το Τµήµα Γ’ ∆ιεθνούς ∆ιοικητικής 
Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
Στις ̟αραγράφους 2 και 3 καθορίζονται οι αρµοδιότητες της κεντρικής 
υ̟ηρεσίας διασύνδεσης, ήτοι οι αρµοδιότητες  οι ο̟οίες α̟ορρέουν εκ του 
γεγονότος ότι αυτή ενεργεί ως «αιτούσα» και ως «λαµβάνουσα» αρχή εξ 
ονόµατος της αρµόδιας αρχής, καθώς και η συνεργασία της µε κάθε αρµόδια 
φορολογική ή τελωνειακή αρχή για τους σκο̟ούς εφαρµογής των διατάξεων 
των άρθρων 1 έως και 25 του ̟αρόντος νόµου. 
Με την ̟αράγραφο 4 ορίζονται δύο τµήµατα διασύνδεσης (∆ιεύθυνση 
Ελέγχων  και ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών), 
α̟οκλειστικά για τους σκο̟ούς εφαρµογής των άρθρων 12 (̟αρουσία σε 
διοικητικές υ̟ηρεσίες και συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες σε ένα κράτος 
µέλος υ̟αλλήλων αρµόδιων αρχών άλλων κρατών µελών) και 13 
(ταυτόχρονοι έλεγχοι). Η αρµόδια αρχή της Ελλάδας δύναται, ωστόσο, να 
ορίσει τµήµατα διασύνδεσης, ̟λέον των ως άνω αναφερόµενων, κατά τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 5 του ̟αρόντος άρθρου. Σηµειώνεται ότι, η 
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων διαλαµβάνει τις 
̟ερι̟τώσεις ελέγχου ε̟ί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ̟ου δεν καλύ̟τονται 
α̟ό άλλη νοµοθεσία της ΕΕ ̟ερί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών 
µελών. 
Οι ε̟όµενες ̟αράγραφοι 6 και 7 αφορούν τις υ̟οχρεώσεις των τµηµάτων 
διασύνδεσης έναντι της κεντρικής υ̟ηρεσίας διασύνδεσης.  
Με την τελευταία ̟αράγραφο του άρθρου 5, η κεντρική υ̟ηρεσία 
διασύνδεσης και τα τµήµατα διασύνδεσης ορίζονται ως αρµόδιες αρχές κατ’ 
ανάθεση, ό̟ως ορίζει η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 του ̟αρόντος νόµου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ Α’ 

Ανταλλαγή ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος  
 
Το άρθρο 6 [άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] α̟οσαφηνίζει τη διαδικασία 
της ανταλλαγής ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος µεταξύ της αιτούσας αρχής 
άλλου κράτους µέλους και της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής. Κατά τα 
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οριζόµενα σε αυτή τη διάταξη, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινο̟οιεί στην 
αιτούσα αρχή άλλου κράτους µέλους οιαδή̟οτε ̟ληροφορία αναφέρεται στο 
άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 του ̟αρόντος νόµου. Αντίστοιχη διαδικασία 
ακολουθείται µεταξύ της αιτούσας ελληνικής αρχής και της λαµβάνουσας 
αρχής άλλου κράτους µέλους. 
 
Με την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 7 [άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
θεσ̟ίζεται η υ̟οχρέωση της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να ̟ροβαίνει σε 
τυχόν διοικητικές ενέργειες ̟ου α̟αιτούνται για τη συγκέντρωση των 
αιτούµενων ̟ληροφοριών στο ̟λαίσιο της ανταλλαγής ̟ληροφοριών 
κατό̟ιν αιτήµατος. 
Το αίτηµα ανταλλαγής ̟ληροφοριών µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει αιτιολογηµένο 
αίτηµα για τη διενέργεια ελέγχου ή άλλων συγκεκριµένων διοικητικών 
ενεργειών, κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2. Η λαµβάνουσα ελληνική 
αρχή δύναται να µην ̟ροβεί στον αιτούµενο έλεγχο ή στην άλλη διοικητική 
ενέργεια ̟ου αιτείται η αιτούσα αρχή άλλου κράτους µέλους, κατό̟ιν 
αιτιολόγησης της θέσης της στην αιτούσα αρχή. 
Εν συνεχεία, οι διαδικασίες στις ο̟οίες ̟ροβαίνει η λαµβάνουσα ελληνική 
αρχή ̟ρος ικανο̟οίηση του αιτήµατος ανταλλαγής ̟ληροφοριών 
εξοµοιώνονται ρητώς µε τις διαδικασίες στις ο̟οίες ̟ροβαίνει όταν ενεργεί µε 
δική της ̟ρωτοβουλία ή κατό̟ιν αιτήµατος άλλης αρχής ̟ου έχει την έδρα 
της στην Ελλάδα.  
Κατά τα οριζόµενα στην τελευταία ̟αράγραφο του άρθρου 7, η λαµβάνουσα 
ελληνική αρχή  υ̟οχρεούται στην κοινο̟οίηση ̟ρωτότυ̟ων εγγράφων ̟ρος 
την αιτούσα αρχή κράτους µέλους, κατό̟ιν συγκεκριµένου αιτήµατος της 
τελευταίας και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτό δεν είναι αντίθετο ̟ρος τις 
διατάξεις της κείµενης   νοµοθεσίας. 
 
Σκο̟ός του άρθρου 8 [άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] είναι η θέσ̟ιση 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος εντός του ο̟οίου οφείλουν να 
ενεργήσουν οι ελληνικές αρχές, για τους σκο̟ούς εφαρµογής της ανταλλαγής 
̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος και ως εκ τούτου, η ενίσχυση της 
α̟οτελεσµατικότητας της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών 
µελών. 
Ειδικότερα, η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 8 θεσ̟ίζει την υ̟οχρέωση της 
λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να ̟αράσχει τις αιτούµενες σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 ̟ληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι µηνών 
α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του αιτήµατος ανταλλαγής ̟ληροφοριών. 
Στην ̟ερί̟τωση, ωστόσο, ό̟ου οι ̟ληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιµες, η 
υ̟οχρέωση διαβίβασης α̟ό τη λαµβάνουσα ελληνική αρχή ορίζεται σε 
διάστηµα δύο µηνών α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του αιτήµατος 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών. 
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 8 ̟αρέχει την ευχέρεια στο αιτούν και το 
λαµβάνον κράτος µέλος να συµφωνήσουν ̟ροθεσµίες διαφορετικές α̟ό τις 
̟ροβλε̟όµενες στην ̟αράγραφο 1. 
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Η ̟αράγραφος 3 ορίζει ̟ως η λαµβάνουσα ελληνική αρχή υ̟οχρεούται να 
ε̟ιβεβαιώσει - ει δυνατόν µε ηλεκτρονικά µέσα - την ̟αραλαβή του 
αιτήµατος ανταλλαγής ̟ληροφοριών στην αιτούσα αρχή άλλου κράτους 
µέλους άµεσα και σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός ε̟τά εργασίµων ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία ̟αραλαβής αυτού του αιτήµατος. 
Σε ̟ερί̟τωση ελλείψεων του αιτήµατος ανταλλαγής ̟ληροφοριών, η 
λαµβάνουσα ελληνική αρχή οφείλει, κατά την ̟αράγραφο 4, να κοινο̟οιήσει 
το γεγονός αυτό στην αιτούσα αρχή και να αιτηθεί συµ̟ληρωµατικές βασικές 
̟ληροφορίες, εντός ενός µηνός α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής αυτού του 
αιτήµατος. Οι ̟ροβλε̟όµενες στην  ̟αράγραφο 1 ̟ροθεσµίες εκκινούν σε 
αυτήν την ̟ερί̟τωση την ε̟οµένη της ̟αραλαβής των συµ̟ληρωµατικών 
βασικών ̟ληροφοριών ̟ου ζήτησε η λαµβάνουσα ελληνική αρχή α̟ό την 
αιτούσα αρχή.  
Με την ̟αράγραφο 5 δίδεται η δυνατότητα µη τήρησης των ̟ροβλε̟όµενων 
στην ̟αράγραφο 1 ̟ροθεσµιών, σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της λαµβάνουσας 
ελληνικής αρχής να α̟αντήσει στο αίτηµα εµ̟ροθέσµως. Σε αυτήν την 
̟ερί̟τωση, ωστόσο, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ενηµερώνει αµέσως την 
αιτούσα αρχή και το αργότερο εντός τριών µηνών α̟ό την ηµεροµηνία 
̟αραλαβής του αιτήµατος αιτιολογώντας την καθυστέρηση της α̟άντησής 
της και αναφέροντας την ηµεροµηνία έως την ο̟οία θεωρεί ότι ενδεχοµένως 
θα είναι σε θέση να α̟αντήσει. 
Παρά τα ως άνω αναφερόµενα, εάν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν 
διαθέτει τις αιτούµενες ̟ληροφορίες και δεν είναι σε θέση να α̟αντήσει στο 
αίτηµα ανταλλαγής ̟ληροφοριών ή αρνείται να α̟αντήσει για τους λόγους 
αδυναµίας ή άρνησης ̟αροχής αυτών των ̟ληροφοριών, ̟ου ρητώς 
̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 17 του ̟αρόντος νόµου, υ̟οχρεούται να ενηµερώσει 
αµέσως την αιτούσα αρχή άλλου κράτους µέλους και το αργότερο εντός ενός 
µηνός α̟ό την ̟αραλαβή του αιτήµατος, σύµφωνα µε τη τελευταία 
̟αράγραφο αυτού του άρθρου.   
Οι ̟αράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, οι ο̟οίες 
ενσωµατώνονται µε τις ̟αραγράφους 5 και 6 του ̟αρόντος άρθρου, 
εµ̟νέονται α̟ό  το ̟ρότυ̟ο Συµφωνίας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε 
Φορολογικά Ζητήµατα του 2002, ̟ου έχει καταρτίσει ο ΟΟΣΑ. 
 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
Αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 

 
Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 9 [άρθρο 8 της Οδηγίας 

2011/16/ΕΕ] καθορίζεται το ̟εδίο της αυτόµατης ανταλλαγής ̟ληροφοριών 
̟ου λαµβάνει χώρα µεταξύ της αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών και των αρµόδιων αρχών των  κρατών µελών, η ο̟οία θα 
αφορά φορολογικές ̟εριόδους α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής και 
διαλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου: 
α) εισόδηµα α̟ό α̟ασχόληση 
β) αµοιβές διευθυντών 
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γ) ̟ροϊόντα ασφάλειας ζωής ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό άλλες νοµικές ̟ράξεις 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή ̟ληροφοριών και άλλα 
̟αρόµοια µέτρα   
δ) συντάξεις  
ε) ακίνητη ̟εριουσία και εισόδηµα α̟ό αυτήν.  
Οι ̟ληροφορίες αυτές αφορούν φορολογικούς κατοίκους του κράτους µέλους 
στο ο̟οίο αυτές κοινο̟οιούνται και η κοινο̟οίησή τους διενεργείται 
τουλάχιστον ά̟αξ ανά έτος, εντός έξι µηνών α̟ό το τέλος του φορολογικού 
έτους κατά τη διάρκεια του ο̟οίου κατέστησαν διαθέσιµες, κατά τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2. 
Σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 9, η αρµόδια αρχή του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών οφείλει να ενηµερώσει την Ε̟ιτρο̟ή ̟ριν την 1η 
Ιανουαρίου 2014 σχετικά µε τις κατηγορίες εισοδήµατος ή κεφαλαίου ̟ου 
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 και για τις ο̟οίες διαθέτει ̟ληροφορίες, 
γνωστο̟οιεί δε στην Ε̟ιτρο̟ή ο̟οιεσδή̟οτε µεταγενέστερες µεταβολές.  
Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών δύναται να δηλώνει ότι δεν 
ε̟ιθυµεί να λαµβάνει ̟ληροφορίες ̟ου δεν υ̟ερβαίνουν ένα οριακό ̟οσό 
και ενηµερώνει σχετικά την Ε̟ιτρο̟ή, κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4.  
Εν συνεχεία, η ̟αράγραφος 5 ορίζει τις υ̟οχρεώσεις της αρµόδιας αρχής του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να 
εκ̟ληρώσει έως την 1η Ιουλίου 2016. 
Ε̟ι̟λέον, µε σκο̟ό τη µελλοντική ε̟έκταση της ανταλλαγής ̟ληροφοριών σε 
κατηγορίες ̟έραν των ̟ροβλε̟όµενων στην ̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος 
άρθρου, στην ̟αράγραφο 6 εισάγεται διάταξη η ο̟οία ̟αρέχει τη 
δυνατότητα στην Ελλάδα να ̟ροβεί σε διµερή ή ̟ολυµερή συµφωνία µε 
κράτη µέλη για εκτεταµένη αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών. 
Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 9 εξουσιοδοτεί τον Υ̟ουργό Οικονοµικών να 
καθορίσει τα ̟ληροφοριακά µέσα, την ̟αροχή στατιστικών στοιχείων και 
κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια σχετικά µε την ανταλλαγή ̟ληροφοριών 
όσον αφορά τις αναφερόµενες στην ̟αράγραφο 1 κατηγορίες εισοδήµατος 
και κεφαλαίου, για τις ο̟οίες θα διενεργείται αυτόµατη ανταλλαγή 
̟ληροφοριών α̟ό την Ελλάδα ̟ρος τα κράτη µέλη και α̟ό τα κράτη µέλη 
̟ρος την Ελλάδα. Η εν λόγω ̟αράγραφος ̟αρα̟έµ̟ει στο άρθρο 26 της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, µε το ο̟οίο εισάγεται για ̟ρώτη φορά στον τοµέα της 
άµεσης φορολογίας η διαδικασία της «Ε̟ιτρο̟ολογίας». Σύµφωνα µε αυτή τη 
διαδικασία (η ο̟οία κατά το χρόνο υ̟ογραφής της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
̟ροβλε̟όταν α̟ό την Α̟όφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων ̟ου ανατίθενται στην Ε̟ιτρο̟ή, ΕΕ L 184 της 17.7.1999) η 
Ε̟ιτρο̟ή, κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων,  
ε̟ικουρείται α̟ό ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία λαµβάνει α̟οφάσεις µε τον κανόνα της 
ειδικής ̟λειοψηφίας. Στην ̟ερί̟τωση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου λειτουργεί για τους 
σκο̟ούς της εφαρµογής της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, η ε̟ιτρο̟ή αυτή 
ονοµάζεται «Ε̟ιτρο̟ή ∆ιοικητικής Συνεργασίας για τη Φορολογία» 
(Committee on the Administrative Cooperation for Taxation).      
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Στην τελευταία ̟αράγραφο 8 του άρθρου 9 ορίζεται ειδική ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος αυτού του άρθρου την 1.1.2015, κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τα 
οριζόµενα στο τελευταίο άρθρο του ̟αρόντος νόµου. Η ειδική αυτή 
̟ρόβλεψη λαµβάνει υ̟όψη το διοικητικό χρόνο ̟ου α̟αιτεί η ̟ροσαρµογή 
του συνόλου των κρατών µελών στις α̟αιτήσεις του εν λόγω άρθρου, καθώς 
ε̟ίσης και το γεγονός ότι ε̟ί του ̟αρόντος υφίσταται διαφορο̟οίηση µεταξύ 
των κρατών µελών ως ̟ρος την εφαρµογή της αυτόµατης ανταλλαγής 
̟ληροφοριών.  

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 

Αυθόρµητη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 
 

Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 10 [άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], 
̟αρέχεται η δυνατότητα, στην αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
να κοινο̟οιεί αυθορµήτως στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών 
̟ληροφορίες, οι ο̟οίες ενδέχεται να είναι χρήσιµες στις αρµόδιες αρχές 
αυτών των άλλων κρατών. Γίνεται αντιλη̟τό ότι σε αυτήν την ̟ερί̟τωση δεν 
εξετάζεται η ύ̟αρξη των υ̟ό α) – ε) στοιχεία ̟ερι̟τώσεων της ̟αραγράφου 2 
του ̟αρόντος άρθρου. 
Στην ̟αράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ορίζεται η υ̟οχρέωση της αρµόδιας 
αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών να κοινο̟οιεί στην αρµόδια αρχή κάθε 
άλλου ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, κατ’ αυθόρµητο τρό̟ο, τις 
̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
̟αρόντος νόµου, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι συντρέχει µία α̟ό τις 
αναφερόµενες στις ̟ερι̟τώσεις α) έως και ε). 
Στην τελευταία ̟αράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου ̟ροβλέ̟εται ότι η 
αρµόδια αρχή  του Υ̟ουργείου Οικονοµικών υ̟οδέχεται, αντιστοίχως, 
̟ληροφορίες ̟ου τις κοινο̟οιούνται κατ΄ αυθόρµητο τρό̟ο α̟ό άλλο κράτος 
µέλος. 
 
Κατά τα οριζόµενα στις ̟αραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 [άρθρο 10 της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], ισχύουν ̟ροθεσµίες εντός των ο̟οίων η αρµόδια αρχή 
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών οφείλει να ενεργήσει για τους σκο̟ούς 
εφαρµογής της αυθόρµητης ανταλλαγής ̟ληροφοριών (άρθρο 10). 
Ειδικότερα, η ̟αράγραφος 1 ορίζει µέγιστο διάστηµα κοινο̟οίησης των 
̟ληροφοριών ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 10 στην αρµόδια αρχή κάθε άλλου 
ενδιαφερόµενου κράτους έναν µήνα α̟ό τη στιγµή ̟ου αυτές κατέστησαν 
διαθέσιµες στην αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Εν συνεχεία, η 
̟αράγραφος 2 ορίζει µέγιστο διάστηµα ε̟τά εργάσιµων ηµερών για την 
̟αροχή ε̟ιβεβαίωσης της ̟αραλαβής των ̟ληροφοριών εκ µέρους της 
αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών στην ο̟οία αυτές 
κοινο̟οιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 α̟ό την αρµόδια αρχή άλλου 
κράτους µέλους. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
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ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
Παρουσία σε διοικητικές υ̟ηρεσίες και συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες 
 
Το άρθρο 12 [άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγει ένα νέο εργαλείο 
διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, ήτοι την ̟αρουσία 
εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων της αλλοδα̟ής αρχής σε διοικητικές υ̟ηρεσίες 
της Ελλάδας  και τη συµµετοχή τους σε διοικητικές έρευνες ̟ου διενεργούνται 
στις ηµεδα̟ές αρµόδιες αρχές.  
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1, µ̟ορεί να συµφωνηθεί η 
̟αρουσία εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων της αιτούσας αρχής άλλου κράτους 
µέλους στα γραφεία της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής, µετά α̟ό 
αίτηµα της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους ̟ρος το αρµόδιο τµήµα 
διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ήτοι τη ∆ιεύθυνση Ελέγχων ή τη 
∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και σχετική 
εισήγηση της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής.  
Ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 2, η ̟αρουσία των αλλοδα̟ών 
εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων ̟εριορίζεται α) στην ανταλλαγή ̟ληροφοριών 
µε υ̟αλλήλους της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής και β) στην 
̟αρουσία τους κατά τις διοικητικές έρευνες ̟ου διεξάγονται α̟ό τα γραφεία 
της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής. Κατά τα οριζόµενα σε αυτήν την 
̟αράγραφο, δεν ̟αρέχεται η δυνατότητα στους αλλοδα̟ούς 
εξουσιοδοτηµένους υ̟αλλήλους να διεξαγάγουν συνέντευξη µε υ̟όχρεους 
φορολογούµενους ή τρίτους, ενώ ̟αρέχεται η δυνατότητα ̟αροχής 
αντιγράφων των εγγράφων ̟ου ̟εριέχουν τις ζητούµενες ̟ληροφορίες. 
Ε̟ι̟λέον, η ανταλλαγή ̟ληροφοριών και οι διοικητικές έρευνες στις ο̟οίες 
εµ̟λέκονται οι εξουσιοδοτηµένοι υ̟άλληλοι του αιτούντος κράτους ̟ρέ̟ει 
να αφορούν α̟οκλειστικά συναλλαγές µεταξύ υ̟όχρεων της αιτούσας αρχής 
και υ̟όχρεων της ηµεδα̟ής. 
Αντιστοίχως, οι ηµεδα̟ές ελεγκτικές υ̟ηρεσίες δύνανται αιτιολογηµένα να 
αιτούνται, µέσω του αρµόδιου τµήµατος διασύνδεσης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, την ̟αρουσία ηµεδα̟ών εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων στα 
γραφεία των αρµόδιων αρχών άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 12.  
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι εξουσιοδοτηµένοι υ̟άλληλοι του αιτούντος κράτους 
̟ρέ̟ει ανά ̟άσα στιγµή να είναι σε θέση να ε̟ιδείξουν γρα̟τή 
εξουσιοδότηση, στην ο̟οία θα αναφέρονται η ταυτότητά τους και τα ε̟ίσηµα 
καθήκοντά τους, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό την τελευταία ̟αράγραφο του 
άρθρου 12.  
 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταυτόχρονοι έλεγχοι 

 
Άρθρο 13 [άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Η δυνατότητα διενέργειας 
ταυτόχρονων ελέγχων ήδη ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 24α του ν. 1914/1990 
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(ό̟ως ισχύει), το ο̟οίο ενσωµατώνει στην εσωτερική νοµοθεσία το άρθρο 8β 
της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ό̟ως ισχύει). 
Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι δύο η ̟ερισσότερα κράτη µέλη 
µ̟ορούν να συµφωνήσουν τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων για έναν ή 
̟ερισσότερους φορολογούµενους, κοινού ή συµ̟ληρωµατικού ενδιαφέροντος 
για τα εν λόγω κράτη, µε σκο̟ό την ανταλλαγή ̟ληροφοριών. Οι εν λόγω 
έλεγχοι διεξάγονται στο έδαφος καθενός α̟ό τα κράτη µέλη ̟ου έχουν 
συµφωνήσει στη διενέργειά τους.  
Κατά την ̟αράγραφο 2, το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης, ήτοι η ∆ιεύθυνση 
Ελέγχων ή η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, 
λαµβάνει, α̟οδέχεται ή α̟ορρί̟τει και α̟οστέλλει αιτήµατα διενέργειας 
ταυτόχρονου ελέγχου α̟ό ή ̟ρος τις λαµβάνουσες αρχές των άλλων κρατών 
µελών, αντίστοιχα. 
Εν συνεχεία,  η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 13 ορίζει τη διαδικασία ̟ου 
ακολουθείται α̟ό το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση,  ̟ροκειµένου να διενεργηθεί ο 
ταυτόχρονος  έλεγχος.  
Στις ̟αραγράφους 4, 5,και 6 τους άρθρου 13 α̟οτυ̟ώνονται οι διαδικασίες 
στις ο̟οίες ̟ροβαίνει το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, κατά τις ̟ροηγούµενες ενέργειες, 
̟άντοτε σε συνεργασία µε την αρµόδια ηµεδα̟ή ελεγκτική αρχή. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13. 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 

∆ιοικητική κοινο̟οίηση 
 

Άρθρο 14 [άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Η διαδικασία της διοικητικής 
κοινο̟οίησης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ για τους σκο̟ούς της 
διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας ̟ροβλέ̟εται ήδη 
α̟ό το άρθρο 24 του ν. 1914/1990 (ό̟ως ισχύει), µε το ο̟οίο ενσωµατώθηκε 
στην εσωτερική νοµοθεσία το άρθρο 8α της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ό̟ως 
ισχύει). 
Κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή  
µεριµνά, κατό̟ιν αιτήµατος της αιτούσας αρχής άλλου κράτους µέλους, για 
την κοινο̟οίηση στον ενδιαφερόµενο ̟αραλή̟τη ̟ράξεων και α̟οφάσεων 
̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους και 
αφορούν στην εφαρµογή στο έδαφος του τελευταίου της νοµοθεσίας σχετικά 
µε τους φόρους ̟ου α̟οτελούν το αντικείµενο των άρθρων 1 έως και 25 του 
̟αρόντος νόµου.  
Ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στις ̟αραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14, η λαµβάνουσα 
ελληνική αρχή διαβιβάζει µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, τις σχετικές ̟ράξεις και 
α̟οφάσεις στην αρµόδια φορολογική αρχή. Η τελευταία τις κοινο̟οιεί στον 
̟αραλή̟τη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την κοινο̟οίηση 
̟αρόµοιων ̟ράξεων ή α̟οφάσεων και α̟οστέλλει στη λαµβάνουσα ελληνική 
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αρχή τα σχετικά α̟οδεικτικά στοιχεία. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή 
ενηµερώνει την αιτούσα αρχή αφενός, για τη συνέχεια ̟ου δίνει στο αίτηµα 
κοινο̟οίησης και αφετέρου, για την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης στον 
ενδιαφερόµενο ̟αραλή̟τη. 
Η διαδικασία της διοικητικής κοινο̟οίησης λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 4, µόνον όταν η αιτούσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να 
κοινο̟οιήσει τις σχετικές ̟ράξεις και α̟οφάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες 
̟ου διέ̟ουν την κοινο̟οίηση ̟αρόµοιων ̟ράξεων στην Ελλάδα ή όταν αυτή 
η κοινο̟οίηση θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσκολίες.  
Ε̟ι̟λέον, κατά τα οριζόµενα στην τελευταία ̟αράγραφο του άρθρου 14, 
̟αρέχεται η δυνατότητα στις ελληνικές αρχές  να κοινο̟οιούν κάθε έγγραφο 
µε συστηµένη ε̟ιστολή ή ηλεκτρονικά α̟ευθείας σε ένα ̟ρόσω̟ο εντός της 
ε̟ικράτειας άλλου κράτους µέλους. 
 

ΤΜΗΜΑ ∆’ 
Πληροφόρηση σχετικά µε τη χρησιµότητα των ζητούµενων ̟ληροφοριών 

 
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 15 [άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγει 
τη δυνατότητα της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής ή της αρµόδιας αρχής του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών να ζητεί α̟ό την αρµόδια αρχή άλλου κράτους 
µέλους, στην ο̟οία ̟αρέχει ̟ληροφορίες κατό̟ιν αιτήµατος ανταλλαγής 
̟ληροφοριών (άρθρο 6) ή αυθορµήτως (άρθρο 10), σχετική ̟ληροφόρηση ως 
̟ρος τη χρησιµότητα αυτών των ̟ληροφοριών.  
Αντιστοίχως, η αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών α̟οστέλλει σχετική ̟ληροφόρηση ως ̟ρος τη χρησιµότητα 
̟ληροφοριών ̟ου έλαβε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 ή του άρθρου 10 του 
̟αρόντος νόµου, κατό̟ιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους 
̟ου κοινο̟οίησε αυτές τις ̟ληροφορίες στην Ελλάδα, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα 
στην ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ζητείται 
τέτοια ̟ληροφόρηση, η αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών α̟οστέλλει την ̟ληροφόρηση αυτή, µε την 
ε̟ιφύλαξη των ̟ερί φορολογικού α̟ορρήτου και ̟ροστασίας δεδοµένων 
κανόνων ̟ου εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, το αργότερο εντός τριών µηνών 
α̟ό τη γνωστο̟οίηση της έκβασης της χρησιµο̟οίησης των ζητούµενων 
̟ληροφοριών.  
Η τελευταία ̟αράγραφος του άρθρου 15 θεσ̟ίζει, ε̟ίσης, την υ̟οχρέωση της 
αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών να ̟αρέχει ̟ληροφόρηση (µία 
φορά κατ’ έτος) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ρος 
άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, βάσει ̟ρακτικών διευθετήσεων ̟ου έχουν 
συµφωνηθεί σε διµερή βάση. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Το άρθρο 16 [άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] ορίζει τη χρήση των 
̟ληροφοριών και των εγγράφων ̟ου γνωστο̟οιούνται στην αρµόδια αρχή 
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του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική αρχή για τους σκο̟ούς 
της εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 25 του ̟αρόντος νόµου.  
Ειδικότερα, στην ̟αράγραφο 1 αυτού, ρητώς α̟οτυ̟ώνεται ότι οι 
̟ληροφορίες ̟ου λαµβάνουν οι ανωτέρω ελληνικές αρχές, δυνάµει των 
σχετικών διατάξεων, καλύ̟τονται α̟ό το υ̟ηρεσιακό α̟όρρητο και 
̟ροστατεύονται α̟ό το φορολογικό α̟όρρητο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την 
ελληνική φορολογική νοµοθεσία. 
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 16 ορίζει ότι οι εν λόγω ̟ληροφορίες µ̟ορούν 
να χρησιµο̟οιηθούν, ̟έραν των ̟ροβλε̟όµενων στην ̟αράγραφο 1 του 
άρθρου 2 του νόµου, σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες ̟ου ενδέχεται 
να συνε̟άγονται κυρώσεις, κατό̟ιν ̟αράβασης της φορολογικής 
νοµοθεσίας. 
Εν συνεχεία, η ̟αράγραφος 3 εισάγει ̟αρέκκλιση α̟ό τα αναφερόµενα στην 
̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου, θεσ̟ίζοντας δυνατότητα χρήσης των εν 
λόγω ̟ληροφοριών ̟ου λαµβάνονται α̟ό την αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική αρχή ̟έραν των ̟ερι̟τώσεων του 
άρθρου 2, υ̟ό ορισµένες ̟ροϋ̟οθέσεις. Η διαφορετική χρήση αυτών των 
̟ληροφοριών ̟ροϋ̟οθέτει την άδεια της αρµόδιας αρχής ̟ου κοινο̟οιεί τις 
̟ληροφορίες και τη δυνατότητα τέτοιας χρήσης δυνάµει της νοµοθεσίας του 
λαµβάνοντος κράτους µέλους. Περαιτέρω, η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι εν 
λόγω ̟ληροφορίες µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για ̟αρόµοιους σκο̟ούς 
στο κράτος µέλος της αρµόδιας αρχής ̟ου κοινο̟οιεί αυτές τις ̟ληροφορίες.  
Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, οι 
̟ληροφορίες και τα έγγραφα ̟ου λαµβάνονται α̟ό την αρµόδια αρχή άλλου 
κράτους µέλους µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούνται για σκο̟ούς διαφορετικούς 
α̟ό εκείνους ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 2, κατά τα οριζόµενα στην 
̟αράγραφο 4. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι ̟ληροφορίες µ̟ορούν να 
χρησιµο̟οιηθούν για ̟αρόµοιους σκο̟ούς στην Ελλάδα. 
Η διαβίβαση ̟ληροφοριών α̟ό την αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική αρχή στην αρµόδια αρχή τρίτου 
κράτους µέλους ρυθµίζεται α̟ό την ̟αράγραφο 5 του άρθρου 16. Οι 
ανωτέρω ελληνικές αρχές δύνανται να ̟ροβούν στη διαβίβαση ̟ληροφοριών 
σε τρίτο κράτος µέλος, όταν οι εν λόγω ̟ληροφορίες ενδέχεται να είναι 
χρήσιµες σε αυτό το τρίτο κράτος µέλος για τους αναφερόµενους στο άρθρο 2 
σκο̟ούς, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι το κράτος µέλος ̟ροέλευσης αυτών των 
̟ληροφοριών δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή τη διαβίβαση.  
Αντιστοίχως, η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών δύναται να 
αντιταχθεί στη διαβίβαση ̟ληροφοριών σε τρίτο κράτος µέλος α̟ό την 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο ο̟οίο ̟αρείχε ̟ληροφορίες, σύµφωνα 
µε την ̟αράγραφο 6. 
Η τελευταία ̟αράγραφος 7 του άρθρου 16 εξοµοιώνει, ενώ̟ιον των 
διοικητικών ή δικαστικών αρχών της Ελλάδας, τις ̟ληροφορίες, εκθέσεις, 
δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο, ή ε̟ικυρωµένα γνήσια αντίγραφα ή 
α̟οσ̟άσµατά τους, ̟ου έχει λάβει η αιτούσα ελληνική αρχή α̟ό τη 
λαµβάνουσα αρχή άλλου κράτους µέλους, µε ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες, 
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εκθέσεις, δηλώσεις και οιαδή̟οτε άλλα έγγραφα ̟αρέχονται α̟ό µια άλλη 
αρχή της Ελλάδας. 
 
Κατά την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 17 [άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], η 
κατό̟ιν αιτήµατος ανταλλαγή ̟ληροφοριών, δυνάµει του άρθρου 6 του 
̟αρόντος νόµου, λαµβάνει χώρα υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η αιτούσα αρχή 
άλλου κράτους µέλους έχει εξαντλήσει τις συνήθεις (εσωτερικές) ̟ηγές 
̟ληροφόρησης στις ο̟οίες θα µ̟ορούσε να ̟ροσφύγει για τη συγκέντρωση 
των ζητούµενων ̟ληροφοριών, χωρίς να υ̟άρχει κίνδυνος διακύβευσης της 
ε̟ίτευξης του στόχου της.  
Ε̟ι̟λέον, στις ̟αραγράφους 2, 3 και 4, α̟οτυ̟ώνονται οι λοι̟ές 
̟ερι̟τώσεις µη ̟αροχής ̟ληροφοριών α̟ό τη λαµβάνουσα ελληνική αρχή, 
ήτοι:   

� εάν η διεξαγωγή αυτών των ερευνών ή η συγκέντρωση των ζητούµενων 
̟ληροφοριών για ίδιους σκο̟ούς αντίκειται στην κείµενη νοµοθεσία. 

� εάν το αιτούν κράτος µέλος αδυνατεί για νοµικούς λόγους να 
̟αράσχει ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες.  

� εάν η διαβίβαση των ̟ληροφοριών θα οδηγούσε στην α̟οκάλυψη ενός 
εµ̟ορικού, βιοµηχανικού ή ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου ή µιας 
εµ̟ορικής µεθόδου ή µιας ̟ληροφορίας της ο̟οίας η α̟οκάλυψη θα 
ήταν αντίθετη ̟ρος τη δηµόσια τάξη. 

Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή υ̟οχρεούται να αιτιολογήσει στην αιτούσα 
αρχή άλλου κράτους µέλους την άρνηση ̟αροχής των ζητούµενων 
̟ληροφοριών. 
Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ακολουθούν τη διατύ̟ωση του 
αναθεωρηµένου άρθρου 26 του Προτύ̟ου Σύµβασης για την Α̟οφυγή 
∆ι̟λής Φορολογίας Εισοδήµατος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (έκδοση 2010). 
 
Με την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 18 [άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

εισάγεται η υ̟οχρέωση της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να εφαρµόζει, 
όταν ζητούνται ̟ληροφορίες α̟ό ένα κράτος µέλος, τα µέτρα ̟ου διαθέτει 
για τη συγκέντρωση των ζητούµενων ̟ληροφοριών, ακόµη κι αν δεν 
χρειάζεται αυτές τις ̟ληροφορίες για δικούς της φορολογικούς σκο̟ούς (µη 
εφαρµογή της αρχής του εγχώριου φορολογικού συµφέροντος). Η υ̟οχρέωση 
αυτή κάµ̟τεται στις ̟ερι̟τώσεις των ̟αραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 17. 
Σε καµία, ωστόσο, ̟ερί̟τωση η λαµβάνουσα ελληνική αρχή  δεν µ̟ορεί να 
αρνηθεί την ̟αροχή ̟ληροφοριών α̟οκλειστικά λόγω της µη ύ̟αρξης δικού 
της συµφέροντος στις ̟ρος κοινο̟οίηση ̟ληροφορίες. 
Με την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 18, κάµ̟τονται οι δυνατότητες 
̟αρέκκλισης α̟ό την υ̟οχρέωση ̟αροχής ̟ληροφοριών ̟ου εισάγουν οι 
̟αράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 17, εάν ο λόγος άρνησης της ̟αροχής 
̟ληροφοριών έγκειται α̟οκλειστικά στο γεγονός ότι κάτοχος των 
̟ληροφοριών αυτών είναι τρά̟εζα, άλλο χρηµατο̟ιστωτικό ίδρυµα, 
εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος ή ̟ρόσω̟ο ̟ου ενεργεί υ̟ό την ιδιότητα 
του ̟ράκτορα ή του διαχειριστή ή ε̟ειδή οι ̟ληροφορίες αφορούν 
ιδιοκτησιακά συµφέροντα ̟ροσώ̟ου. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1 και 2 
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του άρθρου 18 α̟εικονίζουν τα διαλαµβανόµενα στο αναθεωρηµένο άρθρο 
26 του Προτύ̟ου Σύµβασης για την Α̟οφυγή ∆ι̟λής Φορολογίας 
Εισοδήµατος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (έκδοση 2010) και ειδικότερα, στις 
̟αραγράφους 4 και 5 αυτού. 
Παρά τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται 
να αρνηθεί τη διαβίβαση της ζητούµενης ̟ληροφορίας, όταν η εν λόγω 
̟ληροφορία αφορά ̟εριόδους ̟ρογενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 2011 και 
όταν η διαβίβασή της θα είχε α̟ορριφθεί δυνάµει του στοιχείου γ) του 
άρθρου 21 του ν. 1914/1990 - ό̟ως ισχύει (̟αράγραφος 1 του άρθρου 8 της 
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ), εάν η ̟ληροφορία αυτή είχε ζητηθεί ̟ριν την 11η 
Μαρτίου 2011. Οι ̟ροϋ̟οθέσεις αυτές ̟ρέ̟ει να συντρέχουν αθροιστικά. 
Σηµειώνεται ότι, δυνάµει του στοιχείου γ) του άρθρου 21 του ν. 1914/1990 
(ό̟ως ισχύει) ο Υ̟ουργός Οικονοµικών ή ο εξουσιοδοτηµένος εκ̟ρόσω̟ός 
του µ̟ορεί να αρνηθεί την ̟αροχή ̟ληροφοριών ̟ου αναφέρονται στην 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 20 του εν λόγω νόµου, ο ο̟οίος ενσωµατώνει στην 
εθνική νοµοθεσία την οδηγία 77/799/ΕΟΚ, αν βάσει της ελληνικής 
νοµοθεσίας α̟αγορεύεται η συλλογή ή η διεξαγωγή ερευνών για τη συλλογή 
ή τη χρησιµο̟οίηση των αιτούµενων ̟ληροφοριών για φορολογικούς 
σκο̟ούς. 
 
Το άρθρο 19 [άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγει την αρχή του ̟λέον 
ευνοµούµενου κράτους, σύµφωνα µε την ο̟οία η Ελλάδα δύναται να αιτηθεί 
ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία µε ένα κράτος µέλος α̟ό αυτήν ̟ου 
̟ροβλέ̟ουν τα άρθρα 1 έως και 25 του νόµου, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτό 
το κράτος µέλος ̟αρέχει τέτοια συνεργασία σε τρίτη χώρα. Αντιστοίχως, 
τέτοια υ̟οχρέωση έχει και η Ελλάδα έναντι άλλου κράτους µέλους, όταν 
̟αρέχει ευρύτερη α̟ό την ̟ροβλε̟όµενη στα άρθρα 1 έως και 25 του 
̟αρόντος νόµου αµοιβαία διοικητική συνεργασία σε τρίτη χώρα, εάν αυτό το 
άλλο κράτος µέλος ε̟ιθυµεί να συµµετάσχει σε τέτοια ευρύτερη αµοιβαία 
συνεργασία µε την Ελλάδα.  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 [άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

καθορίζονται τα κοινά τυ̟ο̟οιηµένα έντυ̟α και οι ηλεκτρονικοί 
µορφότυ̟οι ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τους σκο̟ούς εφαρµογής των άρθρων 
1-25 του νόµου.  
Ο µορφότυ̟ος της αυτόµατης ανταλλαγής ̟ληροφοριών, ̟ου διενεργείται 
δυνάµει του άρθρου 9 του ̟αρόντος νόµου, θα βασίζεται στον ηλεκτρονικό 
µορφότυ̟ο ̟ου ήδη χρησιµο̟οιείται για την αυτόµατη ανταλλαγή 
̟ληροφοριών ̟ου λαµβάνει χώρα για τους σκο̟ούς της εφαρµογής του ν. 
3312/2005 για τη φορολόγηση των υ̟ό µορφή τόκων εισοδηµάτων α̟ό 
α̟οταµιεύσεις. 
Σηµειώνεται ότι, τα τυ̟ο̟οιηµένα έντυ̟α και οι ηλεκτρονικοί µορφότυ̟οι 
του ̟αρόντος άρθρου εγκρίνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µε τη διαδικασία της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (διαδικασία της 
«Ε̟ιτρο̟ολογίας»). 
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Οι ̟ρακτικές ρυθµίσεις, ̟ου α̟οτυ̟ώνονται στο άρθρο 21 [άρθρο 21 της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], αφορούν σε ζητήµατα σχετικά µε το ηλεκτρονικό Κοινό 
∆ίκτυο Ε̟ικοινωνιών – γνωστό µε το λατινικό ακρωνύµιο CCN, καθώς και µε 
τη γλώσσα στην ο̟οία συντάσσονται τα αιτήµατα συνεργασίας 
(συµ̟εριλαµβανοµένων των αιτηµάτων κοινο̟οίησης) και τα συνηµµένα 
έγγραφα αυτών και τις δα̟άνες οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν στην Ελλάδα κατά την 
εφαρµογή των άρθρων 1 έως και 25 του νόµου. 
Σηµειώνεται ότι, το Κοινό ∆ίκτυο Ε̟ικοινωνιών (CCN) α̟οτελεί ένα 
διασφαλισµένο ηλεκτρονικό δίκτυο ̟ου έχει ανα̟τύξει η Ευρω̟αϊκή Ένωση 
και µέσω του ο̟οίου ε̟ιτυγχάνονται οι διαβιβάσεις µεταξύ των αρµόδιων 
τελωνειακών και φορολογικών αρχών. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Στις ̟αραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 22 [άρθρο 23 της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ] ̟εριγράφονται οι υ̟οχρεώσεις της αρµόδιας αρχής του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών έναντι της Ε̟ιτρο̟ής, για το σκο̟ό της 
αξιολόγησης της διοικητικής συνεργασίας ̟ου ε̟ιτυγχάνεται µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1 έως και 25 του νόµου. Για την εφαρµογή των διατάξεων των 
̟αραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22 γίνεται ευθεία ̟αρα̟οµ̟ή στη 
διαδικασία της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
(διαδικασία της «Ε̟ιτρο̟ολογίας»).  
Οι ̟ληροφορίες ̟ου κοινο̟οιούνται α̟ό την αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών στην Ε̟ιτρο̟ή, δυνάµει των διατάξεων των ̟αραγράφων 1, 2 
και 3 του ̟αρόντος άρθρου, θεωρούνται εµ̟ιστευτικές, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις ̟ου εφαρµόζονται στις αρχές της ΕΕ, κατά τα οριζόµενα στην 
̟αράγραφο 4. Περαιτέρω, οι ̟ληροφορίες αυτές, καθώς και οιαδή̟οτε έκθεση 
ή έγγραφο ̟ου συντάσσεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή βάσει αυτών µ̟ορούν να 
διαβιβάζονται σε άλλα κράτη µέλη, καλύ̟τονται δε α̟ό το υ̟ηρεσιακό 
α̟όρρητο και χαίρουν της ̟ροστασίας ̟ου ̟αρέχεται σε ̟αρόµοιες 
̟ληροφορίες δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο ο̟οίο 
έχουν διαβιβαστεί.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 [άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] ορίζεται 
το ̟λαίσιο της ανταλλαγής ̟ληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων ελληνικών 
αρχών και των τρίτων χωρών.  
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1, η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών ή η αιτούσα ελληνική αρχή ̟ου λαµβάνει ̟ληροφορίες α̟ό µία 
τρίτη – εκτός ΕΕ – χώρα, οι ο̟οίες είναι εύλογα συναφείς µε την εφαρµογή 
και την ε̟ιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας, έχει τη δυνατότητα να ̟αράσχει 
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αυτές τις ̟ληροφορίες στις αρµόδιες αρχές κρατών µελών για τις ο̟οίες αυτές 
ενδέχεται να είναι χρήσιµες, καθώς και σε ο̟οιαδή̟οτε αιτούσα αρχή. Η 
̟αροχή αυτών των ̟ληροφοριών διενεργείται εφόσον αυτό ε̟ιτρέ̟εται 
δυνάµει διεθνούς συµφωνίας µε την τρίτη χώρα α̟ό την ο̟οία ̟ροέρχονται 
αυτές οι ̟ληροφορίες.       
Στην ̟αράγραφο 2 ̟ροβλέ̟εται η κοινο̟οίηση σε τρίτη χώρα ̟ληροφοριών 
̟ου λαµβάνει η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ή η αιτούσα 
ελληνική αρχή α̟ό άλλο κράτος µέλος υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση αφενός, ότι 
συναινεί για αυτή την κοινο̟οίηση το κράτος µέλος α̟ό το ο̟οίο 
̟ροέρχονται οι ̟ληροφορίες και αφετέρου, ότι η τρίτη χώρα ̟ρος την ο̟οία 
κοινο̟οιούνται αυτές οι ̟ληροφορίες έχει δεσµευθεί να ̟αράσχει τη δέουσα 
συνεργασία για τη συγκέντρωση α̟οδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την 
̟αράτυ̟η ή ̟αράνοµη φύση των συναλλαγών, οι ο̟οίες φαίνεται ότι 
συνιστούν ̟αραβίαση ή κατάχρηση της φορολογικής νοµοθεσίας. 
Οι ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ρέ̟ει να τηρούνται αθροιστικά ̟ροκειµένου να 
λάβει χώρα η διαβίβαση των ̟ληροφοριών ̟ρος την τρίτη χώρα. Η 
κοινο̟οίηση αυτών των ̟ληροφοριών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την κοινο̟οίηση ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σε τρίτες 
χώρες. Η µέριµνα του κοινοτικού νοµοθέτη για το ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων στα κράτη µέλη της ΕΕ κατά τη διαδικασία της 
διοικητικής συνεργασίας α̟οτυ̟ώνεται και στο άρθρο 25 της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ, το ο̟οίο ενσωµατώνεται στην εθνική έννοµη τάξη µε το ε̟όµενο 
άρθρο 24 του νόµου. 
Η τελευταία ̟αράγραφος 4 του άρθρου 23, ορίζει τη δυνατότητα της 
αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών να αντιταχθεί στη διαβίβαση 
̟ληροφοριών σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 [άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], η λαµβάνουσα 
ή η αιτούσα ελληνική αρχή εξετάζει την αιτιολογία για τη διενέργεια της 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών, συµ̟εριλαµβανοµένων των διοικητικών ερευνών, 
ως ̟ρος την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των δεδοµένων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του ν. 2472/1997 (Α’ 50), λαµβανοµένων υ̟όψη των διατάξεων 
των άρθρων 15 ̟αράγραφος 1, 16 ̟αράγραφος 1 και 17 του ̟αρόντος νόµου. 
Ε̟ι̟λέον, το άρθρο 24 ορίζει ότι η ανταλλαγή ̟ληροφοριών µε τρίτες χώρες, 
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 23 του ̟αρόντος νόµου, γίνεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του ν. 2472/1997. 
Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα να α̟οφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των 
δικαιωµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 2472/1997, για 
τους σκο̟ούς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 25 του ̟αρόντος νόµου 
και ύστερα α̟ό ειδικά αιτιολογηµένη ̟ράξη της αρµόδιας αρχής του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
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Στο άρθρο 25 α̟αριθµούνται οι διατάξεις των νόµων, ̟ου καταργούνται µε 
τη θέση σε ισχύ του ̟αρόντος νόµου. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
 
Με το άρθρο 26 διευκρινίζεται ότι η Ε.Λ.Τ.Ε. α̟ολαύει διοικητικής και 
οικονοµικής αυτοτέλειας και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων της και ότι το εύρος της ασκούµενης α̟ό τον Υ̟ουργό 
Οικονοµικών ε̟ο̟τείας καθορίζεται α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 26-38 του 
νόµου.   
Ε̟ι̟ροσθέτως, διαλαµβάνεται ειδική ̟ρόβλεψη σχετικά µε τη νόµιµη 
λειτουργία  του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. σε ̟ερί̟τωση λήξης της θητείας των µελών 
του µε την αυτοδίκαιη ̟αράταση της θητείας των υφιστάµενων µελών µέχρι 
το διορισµό νέων µελών. Η εν λόγω ̟αράταση εκτείνεται σε χρονικό 
διάστηµα µέχρι ενός έτους, και όχι τριών µηνών βάσει του γενικού κανόνα 
̟ου θέτει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ̟ροκειµένου, εν όψει αφενός 
των αυξηµένων αρµοδιοτήτων ̟ου ανατίθενται στο ∆.Σ ως δικαιοδοτικό 
όργανο και αφετέρου του χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας διορισµού 
νέων µελών, να διασφαλιστεί η συνέχεια και το αδιακώλυτο της λειτουργίας 
του. 
 
Με το άρθρο 27 τρο̟ο̟οιείται το άρθρο 4 του ν. 3148/2003, ̟ρος την 
κατεύθυνση του εξορθολογισµού των α̟αιτούµενων ̟ροσόντων των µελών 
̟ου συγκροτούν το Συµβούλιο Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης (ΣΛΟΤ), καθώς και 
της ε̟ικαιρο̟οίησης του τρό̟ου άσκησης των ανατεθειµένων σε αυτό 
γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων.  
 
Στο ̟ροτεινόµενο άρθρο 28 ̟ροβλέ̟εται η τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 5 του ν. 
3148/2003, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, ώστε ως µέλη του Συµβουλίου 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Ε.Λ.Τ.Ε. να διορίζονται ̟ρόσω̟α εγνωσµένου 
κύρους και µε ειδικές γνώσεις και εµ̟ειρία σε θέµατα ελεγκτικής, λογιστικής 
και της φορολογικής νοµοθεσίας, ̟ρος ενίσχυση της α̟οτελεσµατικότητας της 
λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και, ̟εραιτέρω, ̟ρος εξάλειψη 
καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών ̟ου είχαν ̟ροκύψει κατά το ̟αρελθόν 
ιδίως στο ̟λαίσιο της αντικατάστασης µελών του ΣΠΕ µε α̟οφάσεις 
διαφόρων διοικητικών οργάνων. Περαιτέρω, καθορίζονται οι αρµοδιότητες 
του ΣΠΕ, µεταφέρεται η αρµοδιότητα διατύ̟ωσης υ̟οδείξεων ως α̟οτέλεσµα 
διενεργηθέντος ̟οιοτικού ελέγχου α̟ό το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. στο ΣΠΕ και 
µειώνεται ο αριθµός µελών του ΣΠΕ. 
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Με τα ̟ροτεινόµενα άρθρα 29 και 30 ε̟ιτυγχάνεται η αναµόρφωση της 
αρµοδιότητας και της διαδικασίας ε̟ιβολής ̟ειθαρχικών κυρώσεων ε̟ί των 
ε̟ο̟τευόµενων α̟ό την Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ροσώ̟ων. Ειδικότερα:  
Ως αρµόδιο όργανο ε̟ιβολής κυρώσεων ορίζεται το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. και, 
κατά συνέ̟εια, το Πειθαρχικό Συµβούλιο ως αυτοτελές συλλογικό όργανο της 
Ε.Λ.Τ.Ε. καταργείται.  
Εµ̟λουτίζονται οι ε̟ιβαλλόµενες ̟ειθαρχικές κυρώσεις, ώστε να καταστούν 
̟ερισσότερο α̟οτελεσµατικές και α̟οτρε̟τικές για την τέλεση ή την 
ε̟ανάληψη ̟ειθαρχικών ̟αρα̟τωµάτων, σύµφωνα και µε τις σχετικές 
ε̟ιταγές της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ. Για το σκο̟ό αυτό εισάγεται ειδικό 
̟εριεχόµενο στη σύσταση ̟ου α̟ευθύνει το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ως ̟ειθαρχική 
κύρωση, αυξάνεται το ανώτατο όριο του ε̟ιβαλλόµενου α̟ό το ∆.Σ. 
̟ροστίµου, ενώ ̟ροβλέ̟εται το δι̟λάσιο αυτού σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, 
̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα α̟αγόρευσης α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. της 
διενέργειας υ̟οχρεωτικών ελέγχων ειδικώς ε̟ί οντοτήτων δηµοσίου 
ενδιαφέροντος, εισάγεται δε η δυνατότητα ̟ροσωρινής αφαίρεσης της 
ε̟αγγελµατικής άδειας έως δύο έτη, καθώς και η αναστολή της ισχύος της 
µέχρι τη συµµόρφωση των ε̟ο̟τευόµενων ̟ροσώ̟ων ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις 
τους, µε σχετικές α̟οφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.  
Θεσ̟ίζονται ενδεικτικά κριτήρια για την ε̟ιµέτρηση των ε̟ιβαλλόµενων α̟ό 
το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ροστίµων.  
Προβλέ̟εται ειδικώς η δυνατότητα του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. να δηµοσιο̟οιεί τις 
α̟οφάσεις του ̟ου αφορούν την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων, σύµφωνα 
και µε το άρθρο 30 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ.  
Προβλέ̟εται γενική αρµοδιότητα και ε̟ο̟τεία του ΣΠΕ ε̟ί της διενέργειας 
ερευνών για τη δια̟ίστωση της τέλεσης ̟ειθαρχικών ̟αρα̟τωµάτων, καθώς 
και συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση της Ε.Λ.Τ.Ε., στην ο̟οία ανατίθεται η διεξαγωγή 
των ερευνών.  
Προβλέ̟ονται ειδικές και σαφείς εξουσίες της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της 
Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, καθώς και η κατ’ ιδίαν διαδικασία 
διεξαγωγής τους. 
Με βάση τα ̟αρα̟άνω, εκτιµάται ̟ως µε τις νέες ρυθµίσεις θα ε̟ιταχυνθεί η 
διαδικασία ε̟ιβολής κυρώσεων, ιδίως µε τη θέσ̟ιση αρµόδιας διεύθυνσης της 
Ε.Λ.Τ.Ε. για τη διεξαγωγή των ερευνών µε καθορισµένες και σαφείς 
αρµοδιότητες, ώστε οι εκάστοτε υ̟οθέσεις να καταλήγουν «ώριµες» στο 
αρµόδιο για την ε̟ιβολή κυρώσεων όργανο. Τέλος, µε την ̟ροτεινόµενη 
αναµόρφωση των ε̟ιβαλλόµενων κυρώσεων εκτιµάται ̟ως θα αυξηθεί η 
α̟οτελεσµατικότητα της δηµόσιας ε̟ο̟τείας ε̟ί του έργου των νοµίµων 
ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.  
 
Με το άρθρο 31 τρο̟ο̟οιείται το άρθρο 8 του ν. 3148/2003 κατά τρό̟ο, ώστε 
να αρθούν οι ερµηνευτικές δυσχέρειες ̟ου είχαν δηµιουργηθεί αναφορικά µε 
την έννοια και το εύρος των ‘τιµολογούµενων αµοιβών’ ως βάσης 
υ̟ολογισµού του καταβαλλόµενου υ̟έρ της Ε.Λ.Τ.Ε. ̟όρου και ̟λέον ως 
βάση για την ε̟ιβολή της εν λόγω εισφοράς νοείται το σύνολο των 
ακαθάριστων εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών.  
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Στο άρθρο 32 ̟ροβλέ̟εται η δηµοσίευση των κανονιστικού ̟εριεχοµένου 
α̟οφάσεων του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως λόγω 
έλλειψης σχετικής ̟ρόβλεψης στον οικείο νόµο ̟ερί Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως . 
 
άρθρο 33: Προς το σκο̟ό της οµογενο̟οίησης της ισχύουσας σήµερα 
νοµοθεσίας ̟ρος τις ̟ροτεινόµενες νέες ρυθµίσεις, τρο̟ο̟οιείται µία σειρά 
διατάξεων ιδίως του ν. 3693/2008 (Α’ 174), ώστε να α̟οφευχθούν 
ερµηνευτικά ̟ροβλήµατα και ̟ροβλήµατα συνάρθρωσης των µέχρι σήµερα 
ισχυουσών ρυθµίσεων µε τις νέες.  
 
άρθρο 34: Εν όψει της αναµόρφωσης της διαδικασίας ε̟ιβολής ̟ειθαρχικών 
κυρώσεων, εισάγεται ρύθµιση, στο ̟ρότυ̟ο αντίστοιχων ρυθµίσεων, οι ο̟οίες 
ισχύουν για τα µέλη συλλογικών οργάνων και το ̟ροσω̟ικό άλλων 
ε̟ο̟τικών αρχών, για την α̟αλλαγή των µελών όλων των συλλογικών 
οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. (∆.Σ, ΣΠΕ, ΣΛΟΤ), καθώς και του εν γένει ̟ροσω̟ικού 
της Ε.Λ.Τ.Ε. και των «εντεταλµένων ελεγκτών» αυτής α̟ό την αστική ευθύνη 
κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων τους, µε την ε̟ιφύλαξη της τυχόν 
ευθύνης τους έναντι της Ε.Λ.Τ.Ε..  
 
Με το άρθρο 35 ρυθµίζεται και ρητώς  η υ̟οχρέωση των ̟ιστωτικών 
ιδρυµάτων να χορηγούν βεβαιώσεις υ̟ολοί̟ου λογαριασµών ̟ελατών τους 
α̟ευθείας στους νόµιµους ελεγκτές / ελεγκτικά γραφεία, χωρίς να είναι 
ε̟ιτρε̟τή η ε̟ίκληση έναντι αυτών του τρα̟εζικού α̟ορρήτου, εφόσον το 
σχετικό αίτηµα του νόµιµου ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου υ̟οβάλλεται 
̟ρος το ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ροσηκόντως, δίδονται δε οι ̟ροϋ̟οθέσεις της 
̟ροσήκουσας υ̟οβολής του σχετικού αιτήµατος.  
 
Με το ̟ροτεινόµενο άρθρο 36 εισάγεται µεταβατική ρύθµιση ως ̟ρος τις 
εκκρεµείς σήµερα ενώ̟ιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. 
υ̟οθέσεις, λαµβάνοντας υ̟όψη και τη νοµολογία των δικαστηρίων ε̟ί 
συναφών ζητηµάτων.  
 
Με το άρθρο 37 καταργούνται ρυθµίσεις της µέχρι σήµερα ισχύουσας 
νοµοθεσίας, οι ο̟οίες δηµιουργούσαν σειρά τόσο ερµηνευτικών 
̟ροβληµάτων όσο και ̟ρακτικών δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στην 
άσκηση των ε̟ο̟τικών αρµοδιοτήτων της Ε.Λ.Τ.Ε.. Περαιτέρω, ̟ροβλέ̟εται 
η ρητή κατάργηση του α̟αρχαιωµένου, ό̟ως ήδη εκτέθηκε, Παραρτήµατος 2 
του ̟.δ. 226/1992. 
 
 
Στο άρθρο 38 τίθενται οι αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την κάλυψη 
των εκκρεµών ̟ειθαρχικών υ̟οθέσεων (̟αρ. 1) και των ̟αραβάσεων της 
νοµοθεσίας ̟ερί ελεγκτών (̟αρ. 2). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Η ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 39 ρυθµίζει τη συγκρότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) σε Πλήρη, ∆ιοικητική, Τακτική (Α΄ και Β΄) 
Ολοµέλεια, Τµήµατα και Τριµελείς Ε̟ιτρο̟ές. Περαιτέρω, αντικαθίσταται ο 
τρό̟ος συγκρότησης της Τακτικής Ολοµέλειας, ούτως ώστε να µ̟ορεί να 
ε̟ιτευχθεί ορθολογική λειτουργία της. Με την υφιστάµενη ρύθµιση η Τακτική 
Ολοµέλεια συγκροτούνταν µε βάση το µονό ή ζυγό αριθµό των µελών του 
Ν.Σ.Κ. Η ρύθµιση αυτή ̟ροκαλούσε δυσλειτουργίες, αφενός µεν λόγω των 
υ̟ηρεσιακών µεταβολών ̟ου ̟ροκαλούσαν διαρκώς διαφορο̟οίηση της 
σύνθεσής της, αφετέρου δε λόγω της αδυναµίας συµµετοχής σ’ αυτή όλων των 
µελών του Τµήµατος ̟ου ̟αρέ̟εµ̟ε µια υ̟όθεση στην Ολοµέλεια. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 40 ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες 
της Πλήρους, ∆ιοικητικής και Τακτικής Ολοµέλειας, των Τµηµάτων, και των 
Τριµελών Ε̟ιτρο̟ών του Ν.Σ.Κ. Στην αρµοδιότητα της Τριµελούς Ε̟ιτρο̟ής 
υ̟άγεται ̟λέον και η µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά δικαστικών 
α̟οφάσεων ̟ου έχουν εκδοθεί, καθώς και η ̟αραίτηση α̟’ αυτά, εφόσον το 
αντικείµενο της διαφοράς δεν υ̟ερβαίνει το ̟οσό της καθ’ ύλη αρµοδιότητας 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Περαιτέρω, ̟αρέχεται στην Ολοµέλεια η 
ευχέρεια να ̟αρα̟έµ̟ει, εκδίδοντας σχετική γνωµοδότηση, στην Τριµελή 
Ε̟ιτρο̟ή κατηγορία υ̟οθέσεων, ανεξαρτήτως ̟οσού, εφόσον τα ζητήµατα 
̟ου τίθενται στις υ̟οθέσεις αυτές έχουν αντιµετω̟ισθεί ήδη α̟ό την 
Ολοµέλεια και ε̟ι̟ροσθέτως έχει κριθεί ότι ̟αρέλκει η ̟εραιτέρω εισαγωγή 
τους σ’ αυτή ή στα Τµήµατα. Σκο̟ός της ρύθµισης αυτής είναι να 
α̟οσυµφορηθούν η Ολοµέλεια και τα Τµήµατα α̟ό οµοειδείς υ̟οθέσεις, των 
ο̟οίων τα σχετικά ζητήµατα έχουν αντιµετω̟ισθεί κατά τρό̟ο ̟άγιο µε 
α̟οφάσεις Ανωτάτων ∆ικαστηρίων ή γνωµοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. 
 
Με το άρθρο 41 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία ενώ̟ιον της Ολοµέλειας, 
των Τµηµάτων και των Τριµελών Ε̟ιτρο̟ών. Περαιτέρω, η αρµοδιότητα του 
Προέδρου για έγκριση των ̟ρακτικών του Ν.Σ.Κ. σε δικαστικές και εξώδικες 
διαφορές αυξάνεται µέχρι ̟οσού 20.000 ευρώ, έναντι του ισχύοντος µέχρι 
σήµερα 6000 ευρώ, εκτός εκείνων ̟ου αφορούν υ̟οθέσεις µείζονος σηµασίας 
ή έχουν ευρύτερες δηµοσιονοµικές ε̟ι̟τώσεις. Ε̟ίσης, µε τα ̟ρακτικά 
γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., σε δικαστικές και εξώδικες υ̟οθέσεις, ε̟ιλύεται 
οριστικά η οικεία διαφορά και τα α̟οτελέσµατά τους είναι ισοδύναµα µε 
εκείνα των δικαστικών α̟οφάσεων. Γι αυτό ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο αυτό ότι 
η εκτέλεσή τους είναι υ̟οχρεωτική για τη ∆ιοίκηση. Προς α̟οφυγή, όµως, 
ανε̟ίτρε̟των εµ̟λοκών κατά την εκτέλεσή τους ε̟ιβάλλεται να ενταχθούν 
στην κατηγορία των εκτελεστών τίτλων. 
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Στην ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 42 αναφέρονται αναλυτικά οι ε̟ί 
µέρους αρµοδιότητες του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Ειδικότερα, οι 
διαλαµβανόµενες στο άρθρο αυτό αρµοδιότητες του εκ̟ροσώ̟ου της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Agent) βρίσκουν νόµιµο έρεισµα στο άρθρο 46 της 
Ευρω̟αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου (Ε.Σ.∆.Α.), έτσι ό̟ως 
αυτό έχει εφαρµοστεί στην ̟ράξη και σε σειρά Συστάσεων και Ψηφισµάτων 
της Ε̟ιτρο̟ής Μονίµων Αντι̟ροσώ̟ων (Ε.Μ.Α.) ̟ου αφορούν την 
εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, έχουν δε καταγραφεί ως κοινές θέσεις µε 
βάση τη µέχρι σήµερα εµ̟ειρία α̟ό τη λειτουργία του θεσµού του Agent στα 
̟ερισσότερα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης και  έχουν διατυ̟ωθεί 
ως συµ̟εράσµατα στα συνέδρια των Agents στην Πράγα, στο Βίλνιους, στη 
Χάγη και στη Μ̟ρατισλάβα, τα έτη 1995, 1999, 2003 και 2008 αντίστοιχα. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 43 αναβαθµίζεται η Γραµµατεία 
του Ν.Σ.Κ., ενόψει των σηµαντικών αρµοδιοτήτων ̟ου έχει, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. και διευθύνεται α̟ό Νοµικό Σύµβουλο ή 
Πάρεδρο. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 44 συγκροτείται Σχηµατισµός µε 
την ονοµασία «Σχηµατισµός Ε̟ιστηµονικών ∆ραστηριοτήτων και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων» και αναφέρονται οι αρµοδιότητες του τελευταίου. 
 
Με το άρθρο 45  αναδιοργανώνεται η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας και συγκεκριµένα το Γραφείο Ανατύ̟ωσης και Τηλεοµοιοτυ̟ίας 
υ̟άγεται στο τµήµα του ευρετηρίου και δηµιουργείται Τµήµα Πληροφορικής 
και Υ̟οστήριξης Συστηµάτων, λόγω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος στην Κεντρική Υ̟ηρεσία του Ν.Σ.Κ. και της ε̟ικείµενης 
ε̟έκτασης αυτού σε όλες τις υ̟ηρεσιακές µονάδες του Ν.Σ.Κ. Περαιτέρω, 
µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Λειτουργικής Υ̟οστήριξης, 
ώστε η ονοµασία της να αντα̟οκρίνεται στο αντικείµενο όλων των Τµηµάτων 
̟ου υ̟άγονται σ’  αυτήν. 
 
Ε̟ί του άρθρου 46: Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. α̟οτελεί µείζονα Οργανισµό, του ο̟οίου η 
λειτουργία θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιµη για την εξυ̟ηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος. Για τη διασφάλιση στο µέγιστο βαθµό αρτιότερης και 
α̟οτελεσµατικότερης ̟αροχής νοµικών υ̟ηρεσιών κρίνεται σκό̟ιµη η 
σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, κατ΄ αντιστοιχία ̟ρος τα οµότιµα 
Γραφεία ̟ου λειτουργούν στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ . 
 
Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 47 ̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα µε 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου 
Υ̟ουργού και  µετά α̟ό σύµφωνη γνωµοδότηση της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας 
του Ν.Σ.Κ. να ε̟εκτείνεται η ρύθµιση της ̟αραγράφου 5 και σε άλλες 
ανάλογες διαφορές και να καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες της εφαρµογής της. 
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άρθρο 48 : Με σειρά διατάξεων ̟ροβλέ̟εται η συνέχιση των εκκρεµών δικών 
καταργούµενων νοµικών ̟ροσώ̟ων α̟ό το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
και µεταφέρονται οι αρµοδιότητες ̟ου ασκούσαν τα καταργούµενα νοµικά 
̟ρόσω̟α κατά κανόνα στα αρµόδια Υ̟ουργεία, τα ο̟οία και αναλαµβάνουν 
τον ̟εραιτέρω διοικητικό χειρισµό των συναφών υ̟οθέσεων. Εν τούτοις, δεν 
λαµβάνεται µέριµνα για τη διαδικασία ̟ου α̟αιτείται για να υ̟άρξει οµαλή 
µετάβαση ως ̟ρος τον διοικητικό και δικαστικό χειρισµό των εκκρεµών 
υ̟οθέσεων. Ό̟ως είναι ̟ροφανές, η ρύθµιση αυτή έχει ως α̟οτέλεσµα το 
Ν.Σ.Κ., να καλείται αιφνιδίως να αναλάβει άγνωστο αριθµό εκκρεµών δικών 
στην Αθήνα και την ̟εριφέρεια, χωρίς τον α̟αιτούµενο χρόνο ελέγχου, 
̟αραλαβής και ̟ροετοιµασίας των υ̟οθέσεων αυτών, µε συνέ̟εια το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο να κινδυνεύει να βρεθεί στη δεινή δικονοµική θέση του 
διαδίκου ̟ου καταδικάζεται ερήµην ή και να αντιµετω̟ίσει τετελεσµένες 
καταστάσεις και µη αναστρέψιµα δεδικασµένα, ̟ου ενδέχεται να έχουν 
βαρύτατες οικονοµικές συνέ̟ειες, ενώ ταυτοχρόνως δηµιουργείται δυσµενής 
εικόνα για το κύρος του ∆ηµοσίου. Προς α̟οφυγή των ανωτέρω 
̟ροβληµάτων ̟ροτείνεται η ανωτέρω ρύθµιση. 
 
Η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 49 µε την ο̟οία 
̟ροστίθεται ̟αρ. 1 στο άρθρο 23Α του ν. 3086/2002, κρίνεται ε̟ιβεβληµένη 
διότι οι εν λόγω δα̟άνες, λόγω της φύσεώς τους και του κατε̟είγοντος 
χαρακτήρα τους, είναι α̟ρόβλε̟τες και δεν είναι δυνατόν να ̟ροηγηθεί 
δέσµευση των αναγκαίων τακτικών ή ε̟ιτρο̟ικών ̟ιστώσεων ̟ριν τη 
δηµιουργία της δα̟άνης, σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 9 του ̟.δ. 
113/2010 (Α’ 194). ∆οθέντος ότι η αµοιβή και τα έξοδα καταβάλλονται 
̟άντοτε α̟ολογιστικά, µετά ̟αρέλευση ικανού χρόνου, έως και ̟ενταετίας 
α̟ό τη χορήγηση της εντολής για την ̟ραγµατο̟οίηση της ενέργειας ̟ου 
συνε̟άγεται τη δα̟άνη, η γνωστο̟οίηση των δα̟ανών αυτών στην αρµόδια 
υ̟ηρεσία του Ν.Σ.Κ. γίνεται µετά την ̟ραγµατο̟οίησή τους και το 
̟ραγµατικό ύψος της δα̟άνης ̟ροκύ̟τει µόνο α̟ό την εκκαθάριση των 
υ̟οβληθέντων στην υ̟ηρεσία δικαιολογητικών. Ενδεικτικά, κατά τη 
χορήγηση εντολής σε δικηγορική εταιρεία της αλλοδα̟ής για τη δικαστική 
εκ̟ροσώ̟ηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώ̟ιον αλλοδα̟ού δικαστηρίου 
ή για τη δικαστική εκ̟ροσώ̟ηση του ∆ηµοσίου ενώ̟ιον ηµεδα̟ού 
δικαστηρίου, στην ̟εριφέρεια του ο̟οίου δεν λειτουργεί υ̟ηρεσιακή µονάδα 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν µ̟ορεί να ̟ροβλεφθεί η ̟ορεία 
και η έκβαση της δίκης (συζήτηση, αναβολές, άσκηση ενδίκων µέσων), ώστε 
να ̟ροσδιοριστούν εκ των ̟ροτέρων η αµοιβή και τα έξοδα του νοµικού 
̟αραστάτη. 
Η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση µε την ο̟οία ̟ροστίθεται ̟αρ. 2 στο άρθρο 23Α του 
ν. 3086/2002,  κρίνεται ε̟ιβεβληµένη διότι έχει ̟αρατηρηθεί ότι στα ̟λαίσια 
χειρισµού ̟ολύ σοβαρών δικαστικών υ̟οθέσεων, ό̟ως PSI, υ̟οθέσεις 
Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων κ.α., οι ο̟οίες εκκρεµούν ιδίως ενώ̟ιον του 
Ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου (Ε.∆.∆.Α.), καθώς και 
σε άλλα αλλοδα̟ά δικαστήρια, ανακύ̟τει ανάγκη για την κατε̟είγουσα 
µετάφραση δικογράφων και άλλων στοιχείων της δικογραφίας, ̟ρος την 
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ο̟οία η µεταφραστική υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εξωτερικών δεν µ̟ορεί να 
αντα̟οκριθεί, ενόψει του φόρτου εργασίας της, σε συνδυασµό µε τον όγκο 
των ̟ρος µετάφραση εγγράφων. Εξάλλου, στις εν λόγω ̟ερι̟τώσεις δεν 
α̟αιτείται, κατά κανόνα, να υφίσταται ε̟ίσηµη µετάφραση α̟ό το 
Υ̟ουργείο Εξωτερικών, η τιµολόγηση δε του τελευταίου είναι σηµαντικά 
υψηλότερη α̟ό εκείνη ̟ου ε̟ικρατεί στα µεταφραστικά γραφεία και στους 
ιδιώτες µεταφραστές.  
 
Τέλος, µε την ̟αρ. 2 ρυθµίζεται ο τρό̟ος εκκαθάρισης εκκρεµών δα̟ανών 
του Ν.Σ.Κ. 
 
Με σειρά α̟οφάσεων του Αρείου Πάγου (1376/2009, 797/2007) δόθηκε 
αντίθετη ̟ρος το κείµενο της διάταξης της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 24 του 
ν. 3086/2002 νοµολογιακή λύση, η ο̟οία είχε ως α̟οτέλεσµα την α̟ρόο̟τη 
και υ̟έρµετρη ε̟ιβάρυνση του ∆ηµοσίου στο θέµα της καταβολής των 
αµοιβών των δικηγόρων του ∆ηµοσίου. Η νοµολογιακή αυτή λύση είχε δοθεί, 
σύµφωνα µε την αιτιολογία των εν λόγω α̟οφάσεων, ενόψει και της 
καταστάσεως ̟ου είχε ανακύψει µε τη διάταξη του άρθρου 51 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) και των κατ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθεισών κοινών α̟οφάσεων των Υ̟ουργών ∆ικαιοσύνης και 
Οικονοµικών, µε τις ο̟οίες καθορίστηκαν οι βάσεις φορολόγησης των 
δικηγόρων, οι ο̟οίες δηµιούργησαν τον κίνδυνο οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου 
για τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσέφεραν σε αυτό να φορολογηθούν για εισόδηµα 
µεγαλύτερο του ̟ράγµατι ληφθέντος. Προς α̟οκατάσταση της ισορρο̟ίας, 
̟ου ανετρά̟η µε τις ανωτέρω νοµολογιακές ̟αραδοχές, ̟ροτείνεται η 
ακόλουθη διάταξη του άρθρου 50. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 51 ρυθµίζεται ο τρό̟ος ορισµού 
∆ικηγορικών Εταιρειών ή ∆ικηγόρων στην Αλλοδα̟ή για ̟αροχή νοµικών 
υ̟ηρεσιών ή για δικαστική εκ̟ροσώ̟ηση του Κράτους ή λοι̟ών φορέων του 
∆ηµοσίου ενώ̟ιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδα̟ή, καθώς και τα 
θέµατα της αµοιβής αυτών. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 52 αντικαθίσταται  η ονοµασία 
των ∆ικαστικών Αντι̟ροσώ̟ων και µετονοµάζονται «∆ικαστικοί 
Πληρεξούσιοι». 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 53 ̟ροσαρµόζονται οι διατάξεις 
̟ερί όρκου µε τα νοµολογιακά δεδοµένα του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώ̟ου (υ̟οθέσεις Αλεξανδρίδη και ∆ηµητρά). 
 
άρθρο 54: ∆εδοµένου ότι ̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης της 
ηλικίας και µε διοικητικές ̟ράξεις, συµ̟ληρώθηκε η νοµοθετική ρύθµιση 
ώστε να καταλαµβάνει ̟λέον και τις ̟ερι̟τώσεις αυτές. 
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Με την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 55 εισάγεται τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 36 
του ν. 3086/2002, µε την ο̟οία σκο̟είται η ̟ληρέστερη και σαφέστερη 
ρύθµιση των ̟ροϋ̟οθέσεων αναδιορισµού των λειτουργών του ΝΣΚ και ο 
̟εριορισµός του σχετικού δικαιώµατος µόνο στους ̟αραιτούµενους ή 
α̟ολυόµενους λόγω σωµατικής ή ̟νευµατικής ανικανότητας λειτουργούς του 
ΝΣΚ, για λόγους ανθρω̟ιστικούς, µετά την α̟οκατάσταση της υγείας του 
̟αραιτούµενου ή α̟ολυθέντος.  
Με την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 55 ̟ροκειµένου να α̟οτρα̟εί η 
αναδροµική και αιφνίδια µεταβολή της νοµικής αντιµετώ̟ισης  εκείνων, ̟ου 
κατ΄ εφαρµογή του υφισταµένου ̟λαισίου έχουν ̟αραιτηθεί ή α̟ολυθεί ̟ριν 
την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, διευκρινίζεται ότι αυτοί 
εξακολουθούν να καταλαµβάνονται α̟ό τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 
3086/2002 ό̟ως αυτή ίσχυε ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση της µε την ̟αράγραφο 1 
του ̟αρόντος άρθρου, ενώ η νέα ρύθµιση καταλαµβάνει µόνο τις σχετικές 
̟αραιτήσεις ή α̟ολύσεις ̟ου θα γίνουν εφεξής. 
 
άρθρο 56: Με τις διατάξεις των άρθρων 1 ̟αρ. 2 του ν. 3094/2003 και 10 ̟αρ. 
6 του ν. 3207/2003 (Α’ 302) ̟ροβλέ̟εται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη και οι 
Βοηθοί του, καθώς και ο Πρόεδρος και τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων 
των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002 δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και 
δεν εξετάζονται για γνώµη ̟ου διατύ̟ωσαν ή ̟ράξη ̟ου διενήργησαν κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου θα 
̟ρέ̟ει οι ανωτέρω διατάξεις να εφαρµόζονται και στα µέλη του Ν.Σ.Κ., για 
τον ̟εριορισµό των ̟ροαναφερόµενων κινδύνων και για τη διασφάλιση της 
α̟ρόσκο̟της άσκησης των καθηκόντων τους. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 57 τα µέλη του Ν.Σ.Κ. ε̟ιτρέ̟εται, 
εκτός των κύριων καθηκόντων τους, να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας και 
να µετέχουν σε συµβούλια, ε̟ιτρο̟ές ή οµάδες εργασίας. 
 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου 
των διοικητικών υ̟αλλήλων του Ν.Σ.Κ., έτσι ώστε ̟άντοτε να συµµετέχει σ’ 
αυτό αιρετό µέλος, ̟ροβλέ̟εται ότι το τακτικό και το ανα̟ληρωµατικό µέλος 
θα ̟ρέ̟ει να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες υ̟αλλήλων (άρθρο 58). 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 59 θεσ̟ίζονται αναγκαίες 
µεταβατικές ρυθµίσεις, µετά τις τρο̟ο̟οιήσεις των άρθρων 27 ̟αρ. 1 και 38 
̟αρ. 2 του ν. 3086/2002. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 60 συνιστάται ιδιαίτερη Υ̟ηρεσία 
Ε̟ιθεώρησης (̟αρ. 1), η ο̟οία στελεχώνεται µε υψηλόβαθµα µέλη του Ν.Σ.Κ. 
(Αντι̟ρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ως Προϊστάµενο και α̟ό δύο Νοµικούς 
Συµβούλους) µε α̟οκλειστικά καθήκοντα την ε̟ιθεώρηση των υ̟ηρεσιακών 
µονάδων, καθώς και των µελών του. Ε̟ισηµαίνεται ότι η ως άνω Υ̟ηρεσία 
δεν έχει σκο̟ό µόνο την ε̟ιθεώρηση των µελών του Ν.Σ.Κ., αλλά 
ε̟ι̟ροσθέτως να ελέγχει τις µονάδες του Ν.Σ.Κ, να διενεργεί ̟οιοτικό και 
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̟οσοτικό έλεγχο του έργου τους, να καθορίζει στόχους και να διατυ̟ώνει 
̟ροτάσεις λειτουργίας του Ν.Σ.Κ. (̟αρ. 2). 

 
Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 61 καταργείται η δυνατότητα 
υ̟ογραφής της συµβάσεως α̟ευθείας εξαγοράς α̟αλλοτριωτέου ακινήτου 
α̟ό ̟άρεδρο ή δικαστικό αντι̟ρόσω̟ο του Ν.Σ.Κ., κατό̟ιν εξουσιοδοτήσεως 
α̟ό το όργανο ̟ου εκ̟ροσω̟εί το ∆ηµόσιο, ε̟ειδή ̟ρόκειται για 
αρµοδιότητα α̟οκλειστικώς διοικητικής φύσεως ̟ου δε συµ̟λέκεται και είναι 
ξένη ̟ρος τη δικαστική υ̟οστήριξη και εκ̟ροσώ̟ηση του ∆ηµοσίου και τις 
λοι̟ές αρµοδιότητες του Ν.Σ.Κ., ό̟ως αυτές διαγράφονται α̟ό το άρθρο 
100Α του Συντάγµατος και τον Οργανισµό του (ν. 3086/2002, Α΄ 324), αλλά 
και ̟ρος την εν γένει νοµοθεσία, α̟ό την ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι οι συµβάσεις 
της ∆ιοικήσεως δεν υ̟ογράφονται α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Ν.Σ.Κ. 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ      
 
Με το  άρθρο 62 ̟αρ. 1 θεσµοθετείται το Σύστηµα Μητρώων Τρα̟εζικών 
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το ο̟οίο 
̟ροσφέρεται σε φορείς του ∆ηµοσίου ̟ου ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό 
έργο, ̟αρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοµατο̟οιηµένης ̟ρόσβασης σε 
ορισµένα στοιχεία τρα̟εζικών λογαριασµών, λογαριασµών ̟ληρωµών και 
δανείων. Η έννοια της αυτοµατο̟οιηµένης ̟ρόσβασης ̟αρα̟έµ̟ει στη 
διαδικασία αυτόµατης αναζήτησης και ανάκτησης των αιτούµενων στοιχείων 
και ̟ληροφοριών µέσω του ̟ροαναφερόµενου Συστήµατος, µε τη χρήση του 
Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ως κωδικού, είτε ̟ρόκειται για φυσικά είτε 
για νοµικά ̟ρόσω̟α, και χωρίς τη µεσολάβηση και τον ο̟τικό έλεγχο του 
̟ιστωτικού ιδρύµατος ή του ιδρύµατος ̟ληρωµών. Ε̟ί της ουσίας 
εξασφαλίζεται η άµεση συνεργασία και η α̟ευθείας διασύνδεση των 
ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ηµοσίου µε τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα 
ιδρύµατα ̟ληρωµών, χωρίς ̟αράλληλα να ε̟ηρεάζεται στο ελάχιστο το 
σύνολο των νοµοθετικών διατάξεων ̟ου ρυθµίζουν το τρα̟εζικό και το 
ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο. Κοµβικά σηµεία στη διαδικασία αυτή διατηρούν 
α̟ό ̟λευράς των φορέων του ∆ηµοσίου η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών 
Συστηµάτων και α̟ό ̟λευράς των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων η διατρα̟εζική 
εταιρεία «Τρα̟εζικά Συστήµατα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.» (̟αρ. 2). 
Ο σκο̟ός του άρθρου 62 ̟ροδιαγράφεται α̟ό την ίδια την α̟οστολή του 
Συστήµατος Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών 
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Πληρωµών και έγκειται στον έλεγχο, την ε̟ο̟τεία, την κατα̟ολέµηση της 
φοροδιαφυγής, την ̟ρόληψη και την καταστολή της νοµιµο̟οίησης εσόδων 
α̟ό εγκληµατικές δραστηριότητες αλλά και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, καθώς και τη διερεύνηση άλλων έκνοµων και αξιό̟οινων 
συµ̟εριφορών. Η ταχεία λήψη και ε̟εξεργασία στοιχείων ̟ου αφορούν σε 
τρα̟εζικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς ̟ληρωµών και δανειακές 
συµβάσεις των εκάστοτε υ̟ό έλεγχο φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων δεν 
καθιστά α̟λά ̟ιο α̟οτελεσµατικούς και ̟ιο α̟οδοτικούς τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς σε ε̟ί̟εδο ε̟ίτευξης ̟οσοτικών στόχων· εξίσου, αν όχι και 
̟ερισσότερο σηµαντική, είναι και η ̟οιοτική ̟αράµετρος ̟ου σχετίζεται µε 
την ̟ροάσ̟ιση του δηµοσίου συµφέροντος και συνακόλουθα µε την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου. Έτσι, η είσ̟ραξη και η διασφάλιση των δηµοσίων 
εσόδων, η διαφάνεια των τρα̟εζικών συναλλαγών και η τήρηση της 
νοµιµότητας α̟οτελούν τους ̟ροφανείς στόχους του εν λόγω Συστήµατος, οι 
ο̟οίοι γίνονται ε̟ι̟λέον αντιλη̟τοί ως ̟ροα̟αιτούµενα για την ορθολογική 
λειτουργία των ε̟ο̟τικών θεσµών και κατ’ ε̟έκταση ως αναγκαίοι όροι για 
την ενίσχυση της εµ̟ιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου στην ελεγκτική 
λειτουργία του κράτους. Υ̟ό αυτά τα δεδοµένα, το άρθρο 62 ̟ροβλέ̟ει τη 
δηµιουργία του Συστήµατος Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και 
Λογαριασµών Πληρωµών, τους σκο̟ούς ̟ου εξυ̟ηρετεί και τους γενικούς 
όρους λειτουργίας του, οι ο̟οίοι θα εξειδικευτούν ̟εραιτέρω µε την έκδοση 
σχετικής α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών (̟αρ. 5).  
 
άρθρο 63: Αυτή ακριβώς την αντίληψη ακολουθεί και η αναγκαιότητα 
̟ρόβλεψης ̟οινικής ευθύνης όχι µόνο ως ̟ρος τους άµεσα εµ̟λεκόµενους 
στη λειτουργία του Συστήµατος  Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών, αλλά 
και ως ̟ρος τους τρίτους, σε ̟ερι̟τώσεις ̟αραβίασης των γενικών και 
ειδικών διατάξεων ̟ου ισχύουν για το τρα̟εζικό α̟όρρητο. Πιο 
συγκεκριµένα, η συµ̟ερίληψη ̟οινικών διατάξεων συµβάλει στην ενίσχυση 
των εγγυήσεων ̟ροστασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, καθώς 
έρχεται να συµ̟ληρώσει τις ̟ροϋ̟οθέσεις άρσης του τρα̟εζικού α̟ορρήτου 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους ελεγκτικούς φορείς (̟ερ. α’ της ̟αρ. 1). Για 
λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου ̟ροβλέ̟ονται ̟αράλληλα και µια 
σειρά α̟ό διοικητικές κυρώσεις, οι ο̟οίες α̟οσκο̟ούν αφενός σε ένα ενιαίο 
και άρα ̟ιο α̟οτελεσµατικό α̟οτρε̟τικό σύστηµα και αφετέρου στην 
̟ροστασία της αξιο̟ιστίας της έννοµης τάξης (̟ερ. β’ της ̟αρ. 1). 
Κατά συνέ̟εια, η αυτοµατο̟οιηµένη ̟ρόσβαση σε ορισµένα στοιχεία 
τρα̟εζικών λογαριασµών και δανείων ̟ου υλο̟οιείται µέσω του Συστήµατος 
Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών δεν 
ε̟ιφέρει καµία αλλαγή αναφορικά µε τον ̟ροσω̟ικό τους χαρακτήρα, ενώ 
̟αράλληλα διατηρείται τόσο ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής όσο και η 
ε̟ιχειρηµατική ελευθερία. Σε αυτό το ̟λαίσιο, η ̟αρ. 2 του άρθρου 63 εισάγει 
την ̟οινική ευθύνη των υ̟αλλήλων και λειτουργών των Φορέων του 
∆ηµοσίου, των υ̟αλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 
Συστηµάτων και της διατρα̟εζικής εταιρείας «Τρα̟εζικά Συστήµατα 
Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και κάθε τρίτου ̟ου κατά ̟αράβαση 
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των διατάξεων τρα̟εζικού και ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου λαµβάνει γνώση 
ή χρησιµο̟οιεί ̟ληροφορίες ̟ου καλύ̟τονται α̟ό αυτό, ώστε να 
διασφαλιστεί και να θωρακιστεί η ορθή και νόµιµη λειτουργία του εν λόγω 
Συστήµατος. 
Στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 63 οι ̟ροβλε̟όµενες διατάξεις αφορούν στην 
ε̟ιβολή διοικητικών κυρώσεων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εύρυθµο και 
υγιή χαρακτήρα του δηµοσίου τοµέα. 

 
 

Άρθρο 64, Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε. : 
 
 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου 2 γίνεται νοµοτεχνική 
τακτο̟οίηση αναφορικά µε την αρµόδια υ̟ηρεσία για τον έλεγχο και την 
̟ιστο̟οίηση των δα̟ανών ε̟ιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθώς 
και τον καθορισµό των κριτηρίων χαρακτηρισµού αυτών, ̟ροκειµένου για 
την έκ̟τωσή τους α̟ό τα ακαθάριστα έσοδα των ε̟ιχειρήσεων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης ια’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε 
 
Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 3 αντικαθίστανται οι 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 
4110/2013 (Α’ 17), δίδεται µεγαλύτερη ̟ροθεσµία για την κατάρτιση α̟ό τις 
συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις του φακέλου τεκµηρίωσης των τιµών των 
ενδοοµιλικών συναλλαγών τους για τη χρήση 2012 και υ̟οβολής του 
συνοδευτικού συνο̟τικού ̟ίνακα ̟ληροφοριών, ̟ροκειµένου, λόγω ̟ρώτης 
εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων, να δοθεί χρόνος τόσο στη ∆ιοίκηση για 
την έκδοση των σχετικών Υ̟ουργικών Α̟οφάσεων και τη δηµιουργία 
εφαρµογής στην ο̟οία θα υ̟οβάλλεται ο συνο̟τικός ̟ίνακας ̟ληροφοριών, 
όσο και στις ε̟ιχειρήσεις για να ̟ροετοιµαστούν. 
 
Παράγραφος 4 : Η αντικατάσταση της λέξης «της κλίµακας (α)» µε τη φράση 
«των κλιµάκων, ό̟ως ισχύουν κάθε φορά» κρίνεται αναγκαία κατό̟ιν της 
ψήφισης του ν. 4110/2013, σύµφωνα µε τον ο̟οίο και συγκεκριµένα µε την 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 1 θεσ̟ίστηκαν τρεις φορολογικές κλίµακες  για τον 
υ̟ολογισµό και την καταβολή του φόρου, ανάλογα µε την κατηγορία 
εισοδήµατος, αντί για µία φορολογική κλίµακα ̟ου είχε θεσ̟ιστεί µε την 
̟αράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3842/2010 η ο̟οία ισχύει µέχρι και τη 
χρήση 2012 του οικονοµικού έτους 2013. 
 
Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 5 ε̟έρχεται αλλαγή στο 
χρόνο α̟όδοσης του φόρου ̟ου ̟αρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του ΚΦΕ (ΦΜΥ). Όλοι οι υ̟όχρεοι ̟αρακράτησης ΦΜΥ 
(συµ̟εριλαµβανοµένου και των ασφαλιστικών ταµείων τόσο για την 
καταβολή των συντάξεων όσο και για τους εργαζόµενους ̟ου α̟ασχολούνται 
στα ταµεία αυτά και για τους ο̟οίου ο ΦΜΥ δεν α̟οδίδεται συµψηφιστικά) 
οφείλουν ̟λέον να α̟οδίδουν αυτόν µε εφά̟αξ καταβολή στη δηµόσια 
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οικονοµική υ̟ηρεσία της έδρας τους, µέχρι την 20ή ηµέρα του ε̟όµενου α̟ό 
την ̟αρακράτηση µήνα. Η α̟όδοση γίνεται µε την υ̟οβολή ̟ροσωρινής 
δήλωσης η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 
αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ) του υ̟όχρεου, µε αρχή για το ψηφίο 
1 την εικοστή (20ή) ηµέρα των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε 
έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Η δήλωσης αυτή ̟έραν των ακαθαρίστων 
̟οσών ̟ου έχουν καταβληθεί στον ̟ροηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, του 
φόρου αι του ̟οσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 
3986/2011 ̟ου ̟αρακρατήθηκαν, ̟εριλαµβάνει και τις οφειλόµενες εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Περί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 5: Ειδικά για τις ̟ερι̟τώσεις του ∆ηµοσίου, 
των Ν.Π.∆.∆ και των Ο.Τ.Α ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού ό̟ου ο ΦΜΥ δεν 
α̟οδίδεται συµψηφιστικά, η α̟όδοση των ̟οσών ̟ου ̟αρακρατήθηκαν 
γίνεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω µε την υ̟οβολή ̟ροσωρινής δήλωσης η 
ο̟οία όµως ̟ραγµατο̟οιείται µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του 
µεθε̟όµενου α̟ό την ̟αρακράτηση µήνα. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για α̟οδοχές ̟ου καταβάλλονται α̟ό 1.9.2013 
και µετά. 
Με τις ρυθµίσεις αυτές ε̟ιδιώκεται η υ̟οβολή Ενιαίας Προσωρινής ∆ήλωσης 
ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η ενο̟οίηση της είσ̟ραξης 
οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι 
του σχετικού έλεγχους. 
 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου 6 ρυθµίζεται η φορολογική 
µεταχείριση, αναφορικά µε την ε̟ιβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2‰) της ̟αρ. 
2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 και της ̟αρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 
2703/1999, κατά την ̟ώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών ή σε αλλοδα̟ό χρηµατιστήριο οι ο̟οίες έχουν α̟οκτηθεί α̟ό 1 
Ιανουαρίου µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, δεδοµένης της ̟ρόσφατης 
τρο̟ο̟οίησης των εν λόγω διατάξεων µε τον ν. 4110/2013. 
 
Με τη διάταξη της ̟αρ. 7 τίθεται εξαίρεση α̟ό την υ̟οχρέωση δήλωσης 
συγκεκριµένων εισοδηµάτων α̟ό κινητές αξίες, εφόσον αυτά δεν 
υ̟ερβαίνουν το καθαρό ̟οσό των 250 ευρώ, για το οικονοµικό έτος 2013. 
 
 
Άρθρο 65, Συµ̟λήρωση της υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ.2 του ν.4093/2012 και του 
άρθρου 40 ν. 4141/2013 :  
Η συγκριµένη ρύθµιση α̟οσκο̟εί στην α̟οσαφήνιση της έννοιας του 
οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το ο̟οίο υ̟ολογίζεται το ειδικό ε̟ίδοµα 
̟ολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) και το ενιαίο ε̟ίδοµα 
στήριξης τέκνων της Υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ.2 της ̟αραγράφου ΙΑ του ν. 
4093/2012 (Α’ 222). Συγκεκριµένα, στην έννοια του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήµατος ̟εριλαµβάνονται όλα τα εισοδήµατα α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή και 
ανεξαρτήτως τρό̟ου φορολόγησης (αυτοτελώς φορολογούµενα ή 
φορολογούµενα µε ειδικό τρό̟ο κόκ). Η ̟ροσθήκη αυτή είναι αναγκαία  
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̟ροκειµένου η δηµοσιονοµική δα̟άνη να αντα̟οκριθεί στον εγκεκριµένο 
̟ροϋ̟ολογισµό.  
 
Άρθρο 66, Τρο̟ο̟οίηση του Κ.Ε.∆.Ε : 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του ̟ροτεινόµενου 
άρθρου 30Β του Κ.Ε.∆.Ε., εισάγονται, για ̟ρώτη φορά, ρυθµίσεις, µε τις 
ο̟οίες διευρύνονται και εκσυγχρονίζονται οι δυνατότητες του ∆ηµοσίου, 
ώστε, ̟έραν της διαδικασίας της ̟αραγράφου 1, να ε̟ιβάλλει κατασχέσεις 
χρηµατικών καταθέσεων στα χέρια των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, ως τρίτων, 
µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, την 
ασφαλή διακίνηση των σχετικών δεδοµένων. Οµοίως, ̟ροβλέ̟εται, ότι, µε 
τη χρήση των αυτών τεχνικών µέσων, υ̟οβάλλεται και η δήλωση του 
άρθρου 32 του Κ.Ε.∆.Ε. εκ µέρους των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων.  
Με την ̟αράγραφο 2 του ̟ροτεινόµενου άρθρου 30Β του Κ.Ε.∆.Ε. 
̟αρέχεται στον Υ̟ουργό των Οικονοµικών η δυνατότητα να ορίσει τους 
όρους α̟όδοσης των κατασχεθέντων ̟οσών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ε̟ίσης 
µε ηλεκτρονική εντολή ̟ίστωσης του λογαριασµού του ∆ηµοσίου ̟ου 
τηρείται στην Τρά̟εζα της Ελλάδος. 
Αυτονόητη συνέ̟εια εκ της εφαρµογής των εισαγόµενων διατάξεων θα είναι 
ασφαλώς η εξοικονόµηση δα̟ανών, χρόνου και ανθρώ̟ινου δυναµικού, 
τόσο α̟ό ̟λευράς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσο και α̟ό ̟λευράς των 
̟ιστωτικών ιδρυµάτων. 
Για τους ως άνω αναφερόµενους λόγους µε την ̟αράγραφο 4 του 
̟ροτεινόµενου άρθρου 30Β του Κ.Ε.∆.Ε., ορίζεται ότι µετά την ̟άροδο 
εύλογου χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών α̟ό την δηµοσίευση του 
νόµου, εντός του ο̟οίου τόσο οι φορείς του ∆ηµοσίου, όσο και τα ̟ιστωτικά 
ιδρύµατα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροσαρµόσει τα συστήµατα και τις διαδικασίες 
τους, η µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας κατάσχεση στα 
χέρια ̟ιστωτικών  ιδρυµάτων είναι υ̟οχρεωτική. Παρέκκλιση α̟ό αυτής 
και εφαρµογή της ισχύουσας διαδικασίας ε̟ιτρέ̟εται µόνο στις ̟ερι̟τώσεις 
̟ου για λόγους ανωτέρας βίας η ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία είναι αδύνατη. 
 
 
Άρθρο 67, Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ̟.δ. 284/1998:  
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 67, δίνεται η α̟οκλειστική αρµοδιότητα για την ̟αρακολούθηση και 
υ̟ογραφή α̟ό το Γ’ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) 
των εγκριτικών ̟ράξεων νηολόγησης ̟λοίων µε Ελληνική σηµαία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.∆. 2687/53 (Α’ 317) «̟ερί ε̟ενδύσεως 
και ̟ροστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». Ε̟ίσης, ̟ροβλέ̟εται µε την 
̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 69 η εξουσιοδοτική διάταξη για 
την έκδοση Α̟όφασης α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, ̟ου θα καθορίζει τις 
λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω. Οι ̟αρα̟άνω διατάξεις 
θεσ̟ίζονται για λόγους ε̟ίσ̟ευσης της διαδικασίας νηολόγησης ̟λοίων µε 
ελληνική σηµαία, µε σκο̟ό την ̟ροσέλκυση ̟λοίων στην ελληνική σηµαία 
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και γενικά την διευκόλυνση του σηµαντικού για την οικονοµία της χώρας µας 
τοµέα της ναυτιλίας. 
 
Με την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 67 αντικαθίστανται οι διατάξεις της 
̟ερί̟τωσης δ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), 
όσον αφορά τις δα̟άνες ̟ου θα λαµβάνονται υ̟όψη για να κριθούν 
συµβατές µε την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις ̟ου χορηγήθηκαν µε τις 
διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004 (Α’ 15). Η αντικατάσταση 
γίνεται ̟ροκειµένου, να ̟ροστεθούν δύο ακόµη ̟ερι̟τώσεις συµβατών 
δα̟ανών ̟ου αφορούν µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις στον τοµέα της γεωργίας 
και αλιείας και να διευκρινιστεί το καθεστώς για τον τοµέα της γεωργίας στις 
µεγάλες ε̟ιχειρήσεις. 
 
 
Άρθρο 68, Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων 
του Κράτους 
Με τις διατάξεις της ̟αρ. 1 ̟ροτείνεται η αντικατάσταση α̟ό 1ης Ιουλίου 2013 
ολόκληρου του άρθρου 4 ν. 3943/2011 (Α’ 66) µε το ο̟οίο συστήνονται θέσεις 
ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του κράτους. 
Η αντικατάσταση γίνεται για λόγους α̟λούστευσης της όλης διαδικασίας 
αλλά και κυρίως για βελτίωση αυτής. Οι κυριότερες µεταβολές ̟ου 
ε̟έρχονται µε την ̟ροτεινόµενη διαδικασία είναι οι ακόλουθες: 
α) Με την ̟αράγραφο 1 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 

δίδεται η αρµοδιότητα στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να καθορίζει 
µε α̟οφάσεις του τον αριθµό των θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης και να κατανέµει αυτές στις υ̟ηρεσιακές µονάδες 
̟ου συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. 
β) Με την ̟αράγραφο 2 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
καθορίζεται η ̟ροτεραιότητα κατά κλάδο των υ̟αλλήλων ̟ου καλύ̟τουν τις 
συγκεκριµένες θέσεις και συγκεκριµένα καθορίζεται ότι οι θέσεις καλύ̟τονται 
κατά ̟ροτεραιότητα α̟ό εφοριακούς και τελωνειακούς υ̟αλλήλους, 
ακολουθούν οι υ̟άλληλοι των λοι̟ών κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
και µόνο στη ̟ερί̟τωση ̟ου οι θέσεις δεν καλύ̟τονται α̟ό τους ̟αρα̟άνω, 
η ̟ροκήρυξη για την κάλυψη αυτών µ̟ορεί να ε̟εκταθεί και στους 
υ̟αλλήλους των ε̟ο̟τευόµενων α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών 
Οργανισµών και Νοµικών Προσώ̟ων. 
γ) Με την ̟αράγραφο 3 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
καθορίζεται ότι ο ̟ίνακας των ε̟ιτυχόντων καταρτίζεται µετά α̟ό ε̟ιτυχή 
εκ̟αίδευση των υ̟οψηφίων σε θέµατα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης εσόδων σε συνδυασµό µε τα τυ̟ικά τους ̟ροσόντα, 
̟αρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υ̟ουργό Οικονοµικών ή στον Γενικό 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να καθορίζουν µε α̟οφάσεις τους τις 
λε̟τοµέρειες ως ̟ρος τα τυ̟ικά ̟ροσόντα, την εκ̟αίδευση και τους 
συντελεστές βαρύτητας αυτών. 
δ) Με την ̟αράγραφο 4 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 

ορίζεται ότι οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης θεωρούνται 
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για ̟ερίοδο δύο ετών α̟ό την αρχική το̟οθέτησή τους ότι καταλαµβάνουν 
θέση βοηθού ελεγκτή και µε τη ̟ρώτη ε̟ιτυχή αξιολόγησή τους µετά την 
̟άροδο της διετίας θεωρείται ότι καταλαµβάνουν θέση ελεγκτή βεβαίωσης 
και αναγκαστικής είσ̟ραξης. Στην ίδια ̟αράγραφο ορίζεται ότι η θητεία των 
ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης είναι διετής, µ̟ορεί να 
ανανεωθεί µέχρι τρεις φορές στην ίδια οργανική µονάδα µετά α̟ό ε̟ιτυχή 
αξιολόγηση, στην συνέχεια όµως ο υ̟άλληλος µετακινείται υ̟οχρεωτικά σε 
αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής µονάδος. 
ε) Με την ̟αράγραφο 5 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
καθορίζεται σε ̟οιες ̟ερι̟τώσεις οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής 
είσ̟ραξης µετακινούνται υ̟οχρεωτικά στην Υ̟ηρεσία ή στην θέση α̟ό την 
ο̟οία ̟ροήλθαν και χάνουν τη θέση του ελεγκτή βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης. 
στ) Με την ̟αράγραφο 6 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 

καθορίζεται ότι οι υ̟άλληλοι ̟ου το̟οθετούνται σε θέσεις ελεγκτών 
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης έχουν το δικαίωµα να υ̟οβάλλουν 
υ̟οψηφιότητα για να ε̟ιλεγούν ως ̟ροϊστάµενοι οργανικής µονάδος 
ο̟οιουδή̟οτε ε̟ι̟έδου.  
ζ) Με την ̟αράγραφο 7 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
ορίζεται ότι η α̟οδοχή των ̟οιοτικών και ̟οσοτικών στόχων ̟ου 
̟ροσδιορίζονται α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων γίνεται 
ταυτόχρονα µε την το̟οθέτησή τους χωρίς να α̟αιτείται η υ̟ογραφή 
ιδιαίτερου συµβολαίου α̟οδοτικότητας ̟ου όριζαν οι ̟ρογενέστερες 
διατάξεις. Στην ίδια ̟αράγραφο ορίζεται ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή 
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης σηµαίνει  την αυτοδίκαιη α̟οδοχή 
και των στόχων αυτών ό̟ως κατανέµονται α̟ό τον ̟ροϊστάµενο της 
Υ̟ηρεσίας.  
η) Με την ̟αράγραφο 8 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
ορίζεται ότι α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015 η διετής τουλάχιστον ε̟ιτυχής 
άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης 
α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων 
ο̟οιουδή̟οτε ε̟ι̟έδου ̟ου στελεχώνονται α̟ό ελεγκτές βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης. Ε̟ίσης ορίζεται ότι, α̟ό το έτος 2011 και µετά, η 
ε̟ιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση ̟ροϊσταµένου τέτοιας οργανικής 
µονάδος θεωρείται αντίστοιχα ως ε̟ιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή 
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης. 
θ) Με τις ̟αραγράφους 9 και 10 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 
3943/2011 ορίζεται ότι οι το̟οθετήσεις, µετακινήσεις ή α̟οσ̟άσεις γίνονται 
µε α̟οφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ή του αρµοδίου 
κατά ̟ερί̟τωση οργάνου και ορίζεται ε̟ίσης το ̟ειθαρχικό συµβούλιο ̟ου 
εξετάζει τα ̟ειθαρχικά τους ̟αρα̟τώµατα. 
ι) Με την ̟αράγραφο 11 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 
δηµιουργείται µητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των 
εσόδων του κράτους στο ο̟οίο καταχωρούνται όλοι οι ελεγκτές ̟ου 
̟ιστο̟οιήθηκαν ή ̟ιστο̟οιούνται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
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Με την ̟αρ. 2 του άρθρου 68 και µε σκο̟ό την ̟εραιτέρω ενίσχυση της 
αξιο̟ιστίας και της α̟οδοτικότητας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τοµείς ̟ου 
διαχειρίζεται το Υ̟ουργείο Οικονοµικών, ε̟εκτείνεται η εφαρµογή της ̟αρ. 
21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), ως ̟ρος την ε̟ιλογή και 
το̟οθέτηση των ̟ροϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων αυτού. 

 
Με την ̟αρ. 3 του άρθρου 68 ̟ροτείνεται η ̟αράταση ισχύος, έως την 30η 
Ιουνίου 2013, της εξαιρετικής διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο  εδ. στ’ της 
Υ̟ο̟αραγράφου Ε1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, βάσει του ο̟οίου οι 
θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του 
Κράτους ̟ροκηρύσσονται και οι υ̟οψήφιοι ε̟ιλέγονται α̟ό ̟ίνακα ̟ου 
καταρτίζει η Ειδική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 16 του 
άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) µετά α̟ό συνέντευξη, ̟ροκειµένου η 
Ε̟ιτρο̟ή να διαµορφώσει γνώµη για την ̟ροσω̟ικότητα και την ουσιαστική 
ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Ε̟ι̟λέον, έως την 
ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, δεν α̟αιτείται η διενέργεια της 
̟ροβλε̟όµενης συνέντευξης στην ̟ερί̟τωση της ε̟ιλογής υ̟αλλήλων µε 
τουλάχιστον διετή ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. 
Με την ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση, ενόψει της ανάγκης για άµεση ενίσχυση 
του ελεγκτικού µηχανισµού, ε̟ιδιώκεται η οµαλή ολοκλήρωση, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, της διαδικασίας ε̟ιλογής των Ελεγκτών  Βεβαίωσης και 
Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους, ό̟ως αυτή έχει 
δροµολογηθεί µε την σχετική υ̟’ αριθµ. ∆2Α 1042539 ΕΞ 2013/07.03.2013 
Προκήρυξη – Πρόσκληση του Υ̟ουργού Οικονοµικών.  
 
Με τις διατάξεις των ̟αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 68, καταργούνται δύο 
(2) θέσεις της  ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2, του ̟.δ. 61/1997 (Α’ 53) της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών και συνιστώνται δύο (2) αντίστοιχες θέσεις στην Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,  δεδοµένου ότι 
σύµφωνα µε  τις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Β.1. της ̟αραγράφου Β΄ του 
άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) µεταφέρονται στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων οι αρµοδιότητες, το ̟ροσω̟ικό και οι 
διαθέσιµοι ̟όροι: α) της ∆/νσης Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών 
(∆.30) µε την εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋ̟ολογισµού και ∆ηµοσίων 
∆α̟ανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων και β) της ∆/νσης Εισαγωγής και 
Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών (∆.32). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’   
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 69 ε̟ιδιώκεται η αξιο̟οίηση των ρυθµίσεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011 και για τα ακίνητα ̟ου ̟εριλαµβάνονται 
στην εκκλησιαστική ̟εριουσία. Γεγονός είναι ότι η εκκλησιαστική ακίνητη 
̟εριουσία ̟αραµένει ε̟ί έτη αναξιο̟οίητη ή στην καλύτερη ̟ερί̟τωση έχουν 
υλο̟οιηθεί ̟εριορισµένης έκτασης και α̟οσ̟ασµατικές σχετικές δράσεις. Η 
̟ροτεινόµενη ρύθµιση αφορά σε ιδιόκτητα ακίνητα, καθώς και σε ακίνητα ε̟ί 
των ο̟οίων τα εκκλησιαστικά νοµικά ̟ρόσω̟α έχουν δικαίωµα διακατοχής ή 
τη διοίκηση και διαχείρισή τους, τα ο̟οία ασκούν σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τη διαµορφωθείσα µέχρι σήµερα ̟ρακτική. Η αξιο̟οίηση του 
"εργαλείου" των ΕΣΧΑ∆Α και για τα ακίνητα αυτά, κρίνεται ως αναγκαία για 
την βέλτιστη, ολοκληρωµένη και ταχύτερη σε σχέση µε το ̟αρελθόν ανά̟τυξη 
της ̟αρα̟άνω ακίνητης ̟εριουσίας, ̟άντοτε σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
κείµενες διατάξεις.  
Για την ε̟ίτευξη του ως άνω ε̟ιδιωκόµενου α̟οτελέσµατος και στο ̟λαίσιο 
α̟λο̟οίησης της διαδικασίας και ̟αροχής ευελιξίας στα εκκλησιαστικά 
νοµικά ̟ρόσω̟α στα ο̟οία αφορά η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση, ̟ροβλέ̟εται ότι 
την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν µελέτες του άρθρου 12 ̟αράγραφος 2 
θα δύναται να υ̟οβάλει είτε το ίδιο το νοµικό ̟ρόσω̟ο είτε ο ασκών 
δικαιώµατα διοίκησης, διαχείρισης και αξιο̟οίησης της εκκλησιαστικής, 
κινητής και ακίνητης, ̟εριουσίας, κατά τις κείµενες διατάξεις ή ο έλκων εκ 
του νοµικού ̟ροσώ̟ου δικαιώµατα. Περαιτέρω, ̟ροβλέ̟εται ότι όλες οι 
̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 12-15 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 
3986/2011 αναφορικά µε τα ακίνητα της ̟αραγράφου 1 του ̟ροτεινόµενου 
άρθρου 17Β αναρτώνται υ̟οχρεωτικά στο δικτυακό τό̟ο της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Κατά τα 
λοι̟ά, εφαρµόζονται τα άρθρα 11-16 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011. Η 
αξιο̟οίηση των εν λόγω ακινήτων θα γίνει σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται 
στην κείµενη νοµοθεσία. Τέλος, ̟ροβλέ̟εται ρητώς ότι οι ρυθµίσεις αυτές δεν 
θίγουν τυχόν εµ̟ράγµατα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου της ̟αραγράφου 1 του νέου άρθρου 
17Β ε̟ί των ακινήτων της ίδιας ̟αραγράφου της ̟ροτεινόµενης ρύθµισης 
(̟αρ. 1).  
Το ̟ροϊόν της αξιο̟οίησης θα διατεθεί α̟οκλειστικά για την ενίσχυση και 
ανά̟τυξη των εκκλησιαστικών καθιδρυµάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα 
ο̟οία ̟ροσφέρουν σηµαντικότατο κοινωνικό και κοινωφελές έργο, 
̟αρέχοντας σε εκατοντάδες οικογένειες, τρόφιµα, είδη ένδυσης και υ̟όδησης, 
είδη ̟ρώτης ανάγκης, φάρµακα κ.λ.̟. Σηµειωτέον ότι, τα κοινωφελή και 
̟ρονοιακά ως άνω ιδρύµατα αντιµετω̟ίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες, 
οικονοµικής φύσης, µε συνέ̟εια να α̟ειλείται η συνέχιση του έργου τους 
αλλά και η ίδια η ύ̟αρξή τους. Η συνέχιση και εντατικο̟οίηση της 
̟ροσφοράς του έργου αυτού κρίνεται ως ε̟ιτακτική κοινωνική ανάγκη, ιδίως 
µε δεδοµένες τις ̟αρούσες οικονοµικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στην χώρα. 
Η αξιο̟οίηση των ακινήτων ̟ου καταλαµβάνονται α̟ό τις διατάξεις αυτές, 
θα συντελέσει στην ε̟ίτευξη του άνω σκο̟ού κατά µέγιστο βαθµό (̟αρ. 2). 
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Άρθρο 70: Με το Πρόγραµµα Α̟οκρατικο̟οιήσεων 2013-2016 ̟ου 
̟εριλαµβάνεται ως Κεφάλαιο ΙΙ του Μεσο̟ρόθεσµου Προγράµµατος 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 2013-2016 ̟ου κυρώθηκε µε την ̟αρ. Α του 
άρθρου ̟ρώτου του νόµου 4093/2012 (Α’ 222), ̟ροβλέφθηκε η 
α̟οκρατικο̟οίηση, εντός του έτους 2013, του Αστέρα Βουλιαγµένης. 
Ο Αστέρας Βουλιαγµένης α̟οτελείται α̟ό δύο ακίνητα. Το ̟ρώτο ακίνητο, 
έκτασης ̟ερί̟ου 190 στρεµµάτων (Ακίνητο ΑΣΤΗΡ), ανήκει κατά κυριότητα 
στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. (ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ). 
Συγκεκριµένα, το ακίνητο µεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, δυνάµει του µε 
αριθµό 2560/1972 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης 
Πουσκούρη- Κουρεµένου α̟ό τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) 
στην εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. Στη συνέχεια, η ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. εισέφερε την 
κυριότητα του Ακινήτου ΑΣΤΗΡ στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Α.Ε. (ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ). Τέλος, η ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. α̟ορροφήθηκε 
α̟ό την Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ). 
Το δεύτερο ακίνητο, έκτασης ̟ερί̟ου 115 στρεµµάτων (Ακίνητο ΤΑΙΠΕ∆), 
ανήκε κατά κυριότητα στον ΕΟΤ, έχει όµως ̟λέον µεταβιβαστεί στο Ταµείο 
Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ∆) µε την υ̟’αριθµ. 
231/02.04.2013 α̟όφασης της ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής Αναδιαρθρώσεων και 
Α̟οκρατικο̟οιήσεων (Α’ 754), η δε ε̟ικαρ̟ία του είχε ̟αραχωρηθεί στην 
εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. (η ο̟οία εν συνεχεία α̟ορροφήθηκε α̟ό την ΕΤΕ), 
δυνάµει της α̟ό 20 ∆εκεµβρίου 1975 σύµβασης, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 
377/1976 (Α’177). 
Η ̟λήρωση της ̟ρόβλεψης του ̟ρογράµµατος α̟οκρατικο̟οιήσεων 
̟ροϋ̟οθέτει την α̟ό κοινού αξιο̟οίηση των δύο ακινήτων µε σκο̟ό τη 
µεγιστο̟οίηση του οφέλους της συναλλαγής και την ̟ροαγωγή του δηµοσίου 
συµφέροντος. Συγκεκριµένα, η αξιο̟οίηση αυτή θα γίνει µε την εκ̟οίηση 
̟λειοψηφικού ̟ακέτου των µετοχών της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, µέσω 
διεθνούς διαγωνισµού, ̟ου έχει ήδη ̟ροκηρυχθεί. Προς το σκο̟ό αυτό, η ΕΤΕ 
θα ̟αραιτηθεί α̟ό την ε̟ικαρ̟ία ε̟ί του Ακινήτου ΤΑΙΠΕ∆ και το ΤΑΙΠΕ∆ 
θα µεταβιβάσει το εν λόγω ακίνητο στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
καλύ̟τοντας µε τον τρό̟ο αυτό αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ µε εισφορά σε είδος. Στη συνέχεια, η ΕΤΕ και το 
ΤΑΙΠΕ∆ θα ̟ωλήσουν το σύνολο των µετοχών ̟ου θα κατέχουν στην ΑΣΤΗΡ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ σε ό̟οιο νοµικό ή φυσικό  ̟ρόσω̟ο ανακηρυχθεί 
̟λειοδότης στο σχετικό διεθνή διαγωνισµό.  
Στο ̟λαίσιο αυτό κρίνεται ε̟ιβεβληµένη η εκτενής τρο̟ο̟οίηση των όρων 
των ̟ροαναφερθέντων συµβάσεων ώστε να δηµιουργηθεί το νοµικό 
̟εριβάλλον ̟ου θα ε̟ιτρέψει την α̟οδέσµευση των µερών α̟ό τον Αστέρα 
Βουλιαγµένης και την αξιο̟οίησή του α̟ό ιδιώτη ε̟ενδυτή. Ειδικότερα, ως 
̟ρος το υ̟’ αριθµ. 2560/1972 συµβόλαιο ̟ου αφορά την έκταση κυριότητας 
της ΕΤΕ, κρίνεται σκό̟ιµο να ε̟ιτρα̟εί στην ΕΤΕ, στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης 
της διαδικασίας α̟οκρατικο̟οίησης, η µεταβίβαση έως και του συνόλου των 
µετοχών ̟ου κατέχει στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (τρο̟ο̟οίηση του 
άρθρου 8, ̟αρ. 3), να ̟αύσουν οι υ̟οχρεώσεις της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρο 4 της σύµβασης και να ε̟έλθει ο̟οιαδή̟οτε 
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άλλη τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης κριθεί α̟αραίτητη ώστε να διευκολυνθεί η 
κοινή αξιο̟οίηση των δύο ακινήτων . 
Εν τέλει, θα ̟ρέ̟ει να λυθεί αζηµίως η α̟ό 20 ∆εκεµβρίου 1975 σύµβαση για 
την έκταση των 115 στρεµµάτων, της ο̟οίας η ε̟ικαρ̟ία έχει µεταβιβαστεί 
στην ΕΤΕ. Προς το σκο̟ό µεταβίβασης του ακινήτου σε ιδιώτη ε̟ενδυτή θα 
̟ρέ̟ει η ΕΤΕ να ̟αραιτηθεί α̟ό την ε̟ικαρ̟ία ε̟ί της έκτασης. Τέτοια 
̟αραίτηση θα την ̟εριαγάγει αυτόµατα σε φυσική και νοµική αδυναµία 
εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεών της ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση, µε 
α̟οτέλεσµα να κρίνεται αναγκαία και η α̟αλλαγή της α̟ό τις συµβατικές 
της υ̟οχρεώσεις ώστε να µην εγερθεί θέµα ευθύνης της. Ουσιαστικά, 
̟αρόµοια τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισοδυναµεί µε αναίρεση του 
̟εριεχοµένου της, ώστε να ̟αρίσταται α̟λούστερο να δοθεί η δυνατότητα 
αζήµιας λύσης της.  
Για λόγους α̟λο̟οίησης αλλά και ε̟ίσ̟ευσης των ανωτέρω αναφερόµενων 
διαδικασιών, ̟ροτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση στους αρµόδιους 
Υ̟ουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού να ̟ροβούν στις τρο̟ο̟οιήσεις των 
συµβάσεων, µετά α̟ό γνώµη της Εταιρίας Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) Α.Ε. 
και του ΤΑΙΠΕ∆. Οι τρο̟ο̟οιηθείσες συµβάσεις θα δηµοσιευθούν στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αλλά ̟αρέλκει η κύρωση της τρο̟ο̟οίησης της 
α̟ό 20 ∆εκεµβρίου 1975 σύµβασης, δεδοµένου ότι µε την ̟αρούσα διάταξη 
̟αρέχεται εξουσιοδότηση στους αρµόδιους Υ̟ουργούς α̟ό τη Βουλή να 
̟ροχωρήσουν στη λύση αυτής. 
Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα εκ̟όνησης κοινού ΕΣΧΑ∆Α για τα Ακίνητα 
ΕΤΕ και ΤΑΙΠΕ∆, δεδοµένου ότι αυτά θα τύχουν κοινής αξιο̟οίησης µέσω 
της ̟ώλησης των µετοχών της εταιρίας ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Με την 
εκ̟όνηση ενιαίου ΕΣΧΑ∆Α στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση διασφαλίζεται 
ενιαία διαδικασία και κοινά κριτήρια καθορισµού ε̟ενδυτικής ταυτότητας 
των ̟ρος αξιο̟οίηση ακινήτων. Ταυτόχρονα ε̟ιτυγχάνεται η συνολική 
αξιο̟οίηση της ̟ρος ̟ώληση ακίνητης ̟εριουσίας της εταιρίας, µε συνέ̟εια 
τη µεγιστο̟οίηση της αξίας των µετοχών της ̟ου θα λάβει το ΤΑΙΠΕ∆. 
Ε̟ι̟λέον, µε την ̟αρεχόµενη στο ΤΑΙΠΕ∆ δυνατότητα να υ̟οβάλει αίτηση 
για την έκδοση του ΕΣΧΑ∆Α και ̟ριν α̟ό την εισφορά του ακινήτου του 
στην ανώνυµη εταιρία, αφενός ε̟ιταχύνεται η σχετική διαδικασία και 
αφετέρου δίνεται η ευκαιρία στους υ̟οψήφιους ε̟ενδυτές να λάβουν υ̟όψη 
τους κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς τους τις δυνατότητες αξιο̟οίησης ̟ου 
θα ̟ροσφέρει το υ̟ό έγκριση ΕΣΧΑ∆Α και, συνε̟ώς, να ̟ροσφέρουν 
υψηλότερο τίµηµα. Σηµειώνεται άλλωστε ότι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του ν. 3986/2011, το ΤΑΙΠΕ∆ έχει τη δυνατότητα να υ̟οβάλει 
αίτηµα για έκδοση ΕΣΧΑ∆Α εφόσον έχει ε̟ί του ακινήτου κά̟οιο α̟ό τα 
δικαιώµατα ̟ου α̟αριθµούνται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόµου. 
Τέλος, µε την ̟ρόβλεψη της έκδοσης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το 
ο̟οίο θα εγκρίνεται το ΕΣΧΑ∆Α µόνο µετά την ολοκλήρωση της εισφοράς 
του ακινήτου στην ανώνυµη εταιρία, εξασφαλίζεται ότι η εταιρία δεν θα 
ωφεληθεί α̟ό την έκδοση ΕΣΧΑ∆Α, αν για ο̟οιοδή̟οτε λόγο µαταιωθεί η 
εισφορά σ’ αυτή του ακινήτου του Ταµείου.  
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Άρθρο 71, Ρύθµιση θεµάτων ̟ερί Ο∆ΙΕ Α.Ε: Η ρύθµιση της ̟αραγράφου 1 

του άρθρου 71 είναι α̟αραίτητη για τις ανάγκες της α̟οκρατικο̟οίησης του 
δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής στοιχήµατος ε̟ί ι̟̟οδροµιών 
(εφεξής το ∆ικαίωµα) σύµφωνα µε το ν. 4111/2013 και την ∆ΕΑΑ 
229/26.2.2013. Η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση σκο̟ό έχει να διασφαλίσει την 
εκµίσθωση του Ι̟̟οδροµίου στον ̟αραχωρησιούχο α̟ό την Ο∆ΙΕ Α.Ε. 
α̟ευθείας και υ̟ό τους όρους του διαγωνισµού για το ∆ικαίωµα. Ειδικότερα, 
µε τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι ο µισθωτής δεν θα υ̟άγεται στο 
̟ροστατευτικό καθεστώς των εµ̟ορικών µισθώσεων ούτως ώστε οι ειδικότεροι 
όροι της σύµβασης και ιδίως αυτοί ̟ου αφορούν στη διάρκεια να είναι 
δεσµευτικοί για τα µέρη, και ότι η συγκεκριµένη διαδικασία είναι ε̟αρκής 
και ότι δεν χρειάζεται να τηρηθούν άλλες ειδικότερες διαδικασίες ̟ου δεν 
̟ροσιδιάζουν στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση, αλλά µ̟ορεί να καθυστερήσουν 
το διαγωνισµό για το ∆ικαίωµα. 
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 71 καθορίζει την τύχη των αδιαθέτων ̟οσών 
των κερδών α̟ό το αµοιβαίο ι̟̟οδροµιακό στοίχηµα ό̟ως ακριβώς ισχύει 
τόσο για τα λαχεία όσο και για τα ̟αιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
 
Άρθρο 72, Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων των ν. 3867/2010 και ν. 3965/2011:  
Με την ̟αρ. 1 του άρθρου 72 ̟ροστίθενται στην σύνθεση του υφισταµένου 
Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας, ο Γενικός Γραµµατέας του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου 
Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας, δεδοµένου ότι η ̟αρουσία τους είναι 
α̟αραίτητη λαµβανοµένων υ̟όψη των θεµάτων ̟ου δύναται να τεθούν ̟ρος 
συζήτηση στο ̟λαίσιο του ως άνω Συµβουλίου. 
 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η ε̟αρκής ρευστότητα του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το ̟αρόν 
καθεστώς ̟ου ε̟ιτρέ̟ει στο Ταµείο να κάνει χρήση των διαθέσιµων ̟όρων 
α̟ό τις ̟αρακαταθήκες (̟αρ. 2). Για τον σκο̟ό αυτό η καταληκτική 
̟ροθεσµία των δύο ετών της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 
̟ρέ̟ει να ε̟εκταθεί µέχρι την α̟όσχιση του κλάδου εµ̟ορικών 
δραστηριοτήτων (̟αρ. 3). 
 
 
Άρθρο 73: Με το ν. 4152/2013 θεσ̟ίζονται Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής των 
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ψήφισης δια̟ιστώθηκε ότι ορισµένες διατάξεις είναι ελλι̟είς. Με 
τις ̟αρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού συµ̟ληρώνονται και διορθώνονται οι 
σχετικές διατάξεις. 
Με τις διατάξεις της ̟αρ. 5 τρο̟ο̟οιούνται εν µέρει οι όµοιες της 
υ̟ο̟αραγράφου Ι∆.3. της ̟αραγράφου Ι∆. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), 
̟ροκειµένου να οριστεί ρητώς ότι ο ορισµός της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
των οριστικών ̟ινάκων του ΑΣΕΠ για τους υ̟αλλήλους της κατηγορίας ΠΕ 
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του Πίνακα ∆ιοριστέων, ο ο̟οίος κυρώθηκε µε την αριθµ. 259/11-2-2010 
α̟όφαση του Γ΄ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 146 Γ΄) ως ηµεροµηνία 
διορισµού, αφορά α̟οκλειστικά  τον τρό̟ο υ̟ολογισµού των µισθολογικών 
τους α̟οδοχών και δεν αφορά τις νοµίµως καταβληθείσες µισθολογικές 
̟αροχές µετά την ανάληψη υ̟ηρεσίας τους µέχρι την 31η Μαΐου 2013, και 
συνακόλουθα τον τρό̟ο καθορισµού του βαθµολογικού τους καθεστώτος. Οι 
διορισθέντες κατηγορίας Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του ν. 3833/2010, λόγω της εξαιρετικά δυσµενούς δηµοσιονοµικής 
συγκυρίας στην ο̟οία ̟εριήλθε η χώρα  διορίσθηκαν το Μάρτιο του 2012, 
ενώ οι υ̟άλληλοι των κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) και 
Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) διορίσθηκαν ̟ριν α̟ό την εφαρµογή των 
διατάξεων του ν. 3833/2010.  
Τέλος, ορίζεται ρητώς ως ηµεροµηνία εφαρµογής της διάταξης αυτής η 1η 
Ιουνίου 2013.  
 
 
Για τον α̟οδοτικότερο έλεγχο του ̟λαισίου των τυχερών ̟αιγνίων, τίθεται η 
̟αρ. 1 του άρθρου 74, µε την ο̟οία δίνεται η δυνατότητα αυτε̟άγγελτης 
άσκησης α̟ό την ΕΕΕΠ, της αρµοδιότητας ̟ου µέχρι τώρα εξαρτιόταν α̟ό 
αίτηση των ενδιαφεροµένων. Με τις ̟αρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 74 ε̟έρχονται 
νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις των ν. 4002/2011 (Α’ 180) και 
4141/2013 (Α’ 81) σχετικά µε το θεσµικό ̟λαίσιο αυτού.  
 
Με την τρο̟ο̟οίηση της ̟αρ. 5 του άρθρου 74 εξασφαλίζεται η θεσµική 
συµβατότητα µε τη διεθνή έννοια των «̟ολιτικώς εκτεθειµένων ̟ροσώ̟ων» 

και ικανο̟οιούνται οι έντονες διεθνείς συστάσεις ̟ρος τη χώρα µας, αφού 
̟λέον ̟αύουν να υφίστανται οι εξαιρέσεις ̟ου καθιερώνονταν µε το 
̟ροηγούµενο νοµικό καθεστώς. Ως εκ τούτου  η έννοια των ̟ολιτικώς 
εκτεθειµένων ̟ροσώ̟ων διευρύνεται ώστε στο ̟εριεχόµενο της να 
̟εριλαµβάνονται όχι µόνο τα εγκατεστηµένα εν λόγω ̟ρόσω̟α στην 
αλλοδα̟ή αλλά οµοίως και στην ηµεδα̟ή. 
 
̟αρ. 6 του άρθρου 74: Η ρύθµιση καταργείται ε̟ειδή ̟αρέλκει ̟λέον η 
θέσ̟ιση των θέσεων αυτών. 
 
 
Άρθρο 75: τρο̟ο̟οίηση διατάξεων για το ΕΣΥΠ: 
Με την ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) 
ό̟ως ισχύει, ̟ροσαρµόζονται οι διατάξεις αναφορικά µε τις ̟ραγµατικές 
συνθήκες υλο̟οίησης των ̟ροβλέψεων για το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών 
(ΕΣΥΠ) λόγω της διαφορετικότητας των κανονιστικών ̟λαισίων ̟ου διέ̟ουν 
τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης και τους λοι̟ούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης καθώς και της ανάγκης σύστασης δύο νέων τµηµάτων για την 
υλο̟οίηση της λειτουργίας του, ̟ροκειµένου να εξοφλούνται οι δα̟άνες ̟ου 
αφορούν υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης.  
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Ειδικότερα, ̟ροβλέ̟εται ότι η διενέργεια όλων των ̟ληρωµών ̟ου αφορούν 
υ̟οχρεώσεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και α̟ορρέουν α̟ό 
τη λήψη υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών, καθώς και α̟ό την 
̟ροµήθεια των σχετικών ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων, 
̟λην αυτών ̟ου λόγω της ειδικής φύσεως ή α̟οστολής τους καλύ̟τονται α̟ό 
το α̟όρρητο και εξαιρούνται α̟ό την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου, θα 
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών, το ο̟οίο θα λειτουργεί 
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής µε σκο̟ό την ̟ληρωµή 
όλων των ̟ροαναφερθέντων δα̟ανών της Γενικής Κυβέρνησης.  
Ε̟ίσης, οι ανωτέρω ̟ληρωµές θα διενεργούνται κατά ̟αρέκκλιση των 
δηµοσιολογιστικών διατάξεων.  
Εντός ̟έντε (5) µηνών α̟ό την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ, θα 
καταχωρηθεί, µέσω ̟ληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, α̟ό τους 
̟αρόχους, κάθε στοιχείο ̟ου αφορά υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών 
των ̟ροαναφερθέντων φορέων (̟αρ. 3 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 38 του 
ν. 3979/2011).  
∆ηµιουργείται το Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ, στο ο̟οίο εντός ̟έντε (5) 
µηνών α̟ό την έναρξη της λειτουργίας του, θα καταγραφούν µε δική τους 
µέριµνα υ̟οχρεωτικά όλοι οι εντασσόµενοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.  
Με τον τρό̟ο αυτό αναµένεται να υ̟άρξει η ̟λήρης καταγραφή τόσο των 
δα̟ανών όσο και των αναγκών των φορέων σε υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών 
ε̟ικοινωνιών, ενώ µετά το ̟έρας της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, τα σχετικά τέλη θα 
εξοφλούνται α̟οκλειστικά µέσω του ΕΣΥΠ και ̟αραστατικά ̟ου έχουν 
εκδώσει οι ̟άροχοι υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών και δεν είναι 
καταχωρισµένα στο σύστηµα δεν θα µ̟ορούν να εξοφληθούν.  
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε αναγκαία 
λε̟τοµέρεια για τη διαδικασία ̟ληρωµών των εν λόγω δα̟ανών µέσω του 
ΕΣΥΠ.  
Για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ συνιστώνται στη ∆53 – Πληροφοριακών 
Συστηµάτων δύο Τµήµατα και για τη στελέχωση αυτών συνιστώνται δώδεκα 
(12) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) οργανικές θέσεις 
του κλάδου ∆Ε Πληροφορικής και των δύο τµηµάτων ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (̟αρ. 6 του τρο̟ο̟οιούµενου άρθρου 38 του 
ν. 3979/2011).  
 
 
Άρθρο 76, Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ν. 2731/1999:  
Για λόγους ̟εριορισµού του όγκου των δικαιολογητικών – α̟οφάσεων και 
α̟οφυγής καθυστερήσεων  ως ̟ρος των χρόνο έγκαιρης χρηµατοδότησης των 
φορέων, ̟ροτείνεται η τρο̟ο̟οίηση της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 
4110/2013, έτσι ώστε η έγκριση των ε̟ιχορηγήσεων ̟ρος µη κυβερνητικές 
οργανώσεις σωµατεία, αστικές µη κερδοσκο̟ικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.∆. ή φυσικά 
̟ρόσω̟α, ανεξαρτήτως ̟οσού ε̟ιχορήγησης να δίνεται α̟ό τον αρµόδιο 
Υ̟ουργό και όχι α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών (̟αρ. 1).  
Με τις διατάξεις της ̟αρ. 2 συµ̟ληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2628/1998, 
̟ροκειµένου ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) να 
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µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στο κρίσιµο έργο ̟ου του έχει ανατεθεί α̟ό την 
Πολιτεία µε τον αρχικό νόµο συστάσεώς του (ν. 2628/1998) και µε το ν. 
3965/2011 ο ο̟οίος εξειδίκευσε και ε̟ανα̟ροσδιόρισε τις αρµοδιότητες του 
Οργανισµού ενόψει και των συνθηκών, ως ̟ρος τη διαχείριση του ∆ηµοσίου 
Χρέους, ̟ου εν τω µεταξύ έχουν δηµιουργηθεί. Πρέ̟ει να τονιστεί ότι ο 
Οργανισµός ̟ερί̟ου 13 µήνες µετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του 
δηµοσίου χρέους κάτοχοι του ο̟οίου ήταν ιδιώτες ε̟ενδυτές -την µεγαλύτερη 
̟ου έχει ε̟ιχειρηθεί ̟οτέ σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο, και µάλιστα µε ε̟ιτυχία- και 
̟έντε µήνες ύστερα α̟ό την άκρως ε̟ιτυχή ε̟αναγορά χρέους, είναι σήµερα 
υ̟οστελεχωµένος σε τέτοιο βαθµό ώστε να αδυνατεί να ασκήσει το σύνολο 
των αρµοδιοτήτων ̟ου η ̟ολιτεία του έχει αναθέσει. Ε̟ι̟λέον, ενόψει της 
̟ροετοιµασίας ε̟ιστροφής της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στις αγορές 
κεφαλαίου αλλά και της ε̟ικείµενης αναδιοργάνωσης των Υ̟ηρεσιών του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών στα ̟λαίσια της ο̟οίας ̟ροβλέ̟εται η 
ενδυνάµωση του Οργανισµού και η ανάδειξή του ως α̟οκλειστικού και 
µόνου φορέα αρµοδιοτήτων ̟ου ά̟τονται του δηµοσίου χρέους, καθίσταται 
άκρως ε̟ιτακτική και α̟αραίτητη η κατ’ ελάχιστον διατήρηση της 
υφιστάµενης κατάστασης, αναφορικά µε τη στελέχωσή του. 
Με τις ̟ροτεινόµενες ρυθµίσεις συµ̟ληρωµατικές ̟ρος τις ήδη ισχύουσες και 
̟ρος την ίδια δικαιο̟ολιτική κατεύθυνση µε αυτές, λαµβάνοντας ̟αράλληλα 
υ̟όψη και τον αναβαθµισµένο και ταυτόχρονα κρίσιµο ρόλο του 
συγκεκριµένου Οργανισµού και ε̟ιδιώκεται η άρση ̟αραγόντων 
δυσλειτουργίας του µε σκο̟ό την ε̟ιτυχή ε̟ίτευξη του σκο̟ού του.    
 
Με τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 76 ορίζεται ότι το ̟ροσω̟ικό ̟ου 
α̟οσ̟άται στο Συµβούλιο Οικονοµικών Εµ̟ειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) µ̟ορεί 
να ε̟ιλέγει είτε τις α̟οδοχές της οργανικής του θέσης, είτε αυτές του ειδικού 
ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού του ΣΟΕ.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
 
 
Άρθρο 77, Τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 10 του ν. 4071/2012:  
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), 
̟αρά την σαφή βούληση να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεµότητες ̟ου 
̟ροκαλούν στους ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη των ε̟ιχειρήσεων ̟ου είχαν 
συστήσει, ανέκυψαν ̟ροβλήµατα διότι, στις διατάξεις αυτές δεν 
α̟οσαφηνίζεται η αναγκαία διαδικασία. 
Για την υ̟έρβαση των ̟ροβληµάτων αυτών και την α̟οτελεσµατική 
εφαρµογή της θεσµοθετηθείσας ρύθµισης ̟ροτείνεται η ακόλουθη 
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συµ̟λήρωση των διατάξεων του άρθρου 10 ̟αρ. 1 του ν. 4071/2012, κύρια 
σηµεία της ο̟οίας είναι τα εξής: 
Ορίζεται ότι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. διαγράφει τις διενεργηθείσες ταµειακές 
βεβαιώσεις χρεών ̟ου ανάγονται σε χρόνο έως και τις 31.12.2010 σε βάρος 
των ε̟ιχειρήσεων των ΟΤΑ της ̟αρ. 1 του άρθ. 10 του ν. 4071/2012 και 
ταυτοχρόνως ̟ροβαίνει σε ταµειακή βεβαίωση της βασικής οφειλής (δίχως 
̟ρόσθετους φόρους, ̟ρόστιµα και ̟ροσαυξήσεις) σε βάρος του οικείου ΟΤΑ, 
µε βάση τους ίδιους τίτλους εν ευρεία εννοία ̟ου είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.    
Με τον τρό̟ο αυτό όχι µόνο εξασφαλίζεται κατά τρό̟ο ακριβή και σύµφωνο 
µε τα ισχύοντα στον Κ.Ε.∆.Ε. η εγγραφή του βασικού χρέους σε βάρος των 
ΟΤΑ αλλά και ε̟ιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των 
ε̟ιχειρήσεων αυτών.  
Ε̟ίσης, ρυθµίζεται για λόγους ̟ληρότητας η τύχη των ήδη καταβληθέντων τα 
ο̟οία θεωρούνται ότι α̟οσβένουν κατά ̟ροτεραιότητα αντίστοιχο µέρος των 
ε̟ιβληθέντων ̟ροσθέτων φόρων και ̟ροστίµων. 
Ρυθµίζονται οι διαδικασίες κατά ̟ερί̟τωση ακόµα και όταν δεν έχουν 
διενεργηθεί ταµειακές βεβαιώσεις ή και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
ελέγχου  µε σκο̟ό να εκδίδονται νόµιµοι τίτλοι α̟οκλειστικά και µόνο για 
την κύρια οφειλή, ̟ροκειµένου να γίνει στην συνέχεια η ταµειακή βεβαίωση 
σε βάρος του οικείου ΟΤΑ. 
Καλύ̟τεται ε̟ίσης η ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος ΟΤΑ αµφισβητήσει το ύψος ή 
την αιτία του χρέους ̟ου σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα κληθεί να καταβάλει, 
οριζοµένου ότι στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν ισχύει η α̟αλλαγή α̟ό τα 
̟ρόστιµα, τους ̟ρόσθετους φόρους και τις ̟ροσαυξήσεις. Στις ̟ερι̟τώσεις 
αυτές είναι  σαφές ότι δεν µ̟ορεί  να α̟οστερηθεί το ∆ηµόσιο α̟ό τα έσοδα 
αυτά και µάλιστα όταν ο ΟΤΑ ασκεί το δικαίωµά του και ̟ροσφεύγει στην 
̟αροχή  έννοµης  ̟ροστασίας. 
Ορίζεται ̟ροθεσµία καταβολής των οφειλών ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 
εφαρµογής της ρύθµισης ώστε να εκκαθαρισθεί η σχετική εκκρεµότητα χάριν 
της βεβαιότητας των δηµοσίων εσόδων,  καθώς και οι ̟ηγές χρηµατοδότησης 
για την εξόφληση των οφειλών αυτών, ̟αρεχοµένης της δυνατότητας, σε 
όσους ΟΤΑ εκδηλώσουν σχετική βούληση, οι οφειλές τους  αυτές να υ̟αχθούν 
σε καθεστώς τµηµατικής καταβολής, οι όροι της ο̟οίας θα κρίνονται κατά 
̟ερί̟τωση.  
Εισάγεται µεταβατικής φύσεως ρύθµιση, µε την ο̟οία καταργούνται οι 
εκκρεµείς δίκες ε̟ί σχετικών υ̟οθέσεων κατά καταλογιστικών ̟ράξεων ή 
̟ράξεων ταµειακής βεβαίωσης, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η α̟οσυµφόρηση 
των δικαστηρίων α̟ό την αντίστοιχη ύλη.  
 
 
Άρθρο 78 ̟αρ. 1: Κατό̟ιν   της  τρο̟ο̟οίησης   του   θεσµικού  ̟λαισίου  
χορήγησης  άδειας   Κολλεγίου   µε  την   υ̟ο̟αράγραφο Θ.3. της  
̟αραγράφου  Θ.  του άρθρου  ̟ρώτου  του  ν. 4093/2012 «Έγκριση  
Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Ε̟είγοντα  Μέτρα Εφαρµογής του  ν. 4046/2012 και  του  Μεσο̟ρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»  (Α’ 222) και  το  άρθρο  
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30  του ν. 4111/2013 (Α’ 18)  δεν  α̟αιτείται  ̟λέον  εγγυητική  ε̟ιστολή  για 
τη  χορήγηση  άδειας  Κέντρων  Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευσης (Κολλέγια, 
ό̟ως µετονοµάστηκαν µε  το  ν. 4093/2012 - ΚΕΜΕ). Σηµειώνεται  ότι  
σύµφωνα   µε  την   ̟ερί̟τωση  2  της  υ̟ο̟αραγράφου Θ.18.  του ν. 
4093/2012,   τα   ΚΕΜΕ   των ο̟οίων  η   άδεια  λειτουργίας  ή  η  ισχύς  των 
δικαιολογητικών  ̟ου  έχουν  υ̟οβάλει  για την  έκδοση  των  αδειών  έχει  
λήξει,  θεωρούνται  ότι  λειτουργούν  νοµίµως  έως  την 31η  Αυγούστου  τ.ε. 
Το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  ̟ου  έχουν κατατεθεί για   τη  χορήγηση  
των  αδειών  λειτουργίας  ΚΕΜΕ,    σύµφωνα    µε    την  ̟αράγραφο  3  του  
άρθρου  6  του   ν. 3696/2008,    µεταξύ   αυτών    και  οι  εγγυητικές  
ε̟ιστολές,   δέον  ό̟ως ̟αραµείνουν  στο  αρχείο  των αρµοδίων υ̟ηρεσιών   
µέχρι  την  31η  Αυγούστου  τ.ε.,  ηµεροµηνία   κατά    την   ο̟οία   λήγει  η  
ισχύς  των  αδειών  αυτών  σύµφωνα  µε την  ̟ερί̟τωση  1  της  
υ̟ο̟αραγράφου  Θ.18.  του ν. 4093/2012,  ̟αρότι  στο ̟λαίσιο  της,  ίσης 
σύµφωνα  µε το  Σύνταγµα,   αντιµετώ̟ισης    των   ̟ολιτών  είναι  δυνατόν  
µε  νέα  διάταξη  νόµου να  ε̟ιστραφούν οι  εγγυητικές   ε̟ιστολές. 
 
Με την ̟ροτεινόµενη ̟αρ. 2 του άρθρου 78 και για λόγους εξοικονόµησης 
κρατικών ̟όρων, ρυθµίζονται τα θέµατα των ̟εριοδικών σχολών 
̟ρο̟ονητών ̟ου δύναται να λειτουργούν σε κάθε αθλητική οµοσ̟ονδία µε 
α̟όφαση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Εφεξής η δα̟άνη 
λειτουργίας των σχολών αυτών βαρύνει την οικεία αθλητική οµοσ̟ονδία, η 
ο̟οία δικαιούται να εισ̟ράττει  αντα̟οδοτικά α̟ό κάθε υ̟οψήφιο 
̟ρο̟ονητή ̟ου ε̟ιθυµεί να ̟αρακολουθήσει εκάστη σχολή, δίδακτρα, το 
ύψος των ο̟οίων καθορίζεται µε την α̟όφαση ίδρυσης της σχολής, τα ο̟οία 
δεν µ̟ορούν να υ̟ερβούν κατ’ ανώτατο όριο τα χρηµατικό ̟οσό των 250,00 
ευρώ. Περαιτέρω µε την ίδια α̟όφαση καθορίζονται οι συνολικές ώρες 
υ̟οχρεωτικής ̟αρακολούθησης των µαθηµάτων της σχολής ̟ου για κάθε 
υ̟οψήφιο δεν µ̟ορούν  σε καµία ̟ερί̟τωση να είναι λιγότερες του 95% των 
συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε ̟ερίοδο. Με την α̟όφαση αυτή 
ρυθµίζονται ε̟ίσης όλα τα θέµατα λειτουργίας της σχολής, τα ̟ροσόντα των 
υ̟οψηφίων και του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού και κάθε άλλο συναφές θέµα. 
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  ελέγχει την νοµιµότητα των δι̟λωµάτων 
των σχολών αυτών, δύναται δε να ορίζει οµάδα εργασίας, αδα̟άνως για το 
∆ηµόσιο, η ο̟οία θα έχει ως έργο την ̟αρακολούθηση των όρων λειτουργίας 
κάθε σχολής, ό̟ως οι όροι αυτοί εξειδικεύονται στην α̟όφαση ίδρυσής της.    
 
 
Άρθρο 79  
Με την ̟αράγραφο 1 τρο̟ο̟οιείται το άρθρο 22 του ν. 4109/2013 (Α’ 16). 
Μετά την αναδιοργάνωση των υ̟ηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους [2/92859/0004/28-12-2012 (Β΄ 3478)] και 
τον ανακαθορισµό των αρµοδιοτήτων των Υ̟ηρεσιών Ε̟ιτρό̟ων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου [ΦΓ8/15507/13-3-2013 (Β΄ 804)], καθίσταται αναγκαία 
η αναδιατύ̟ωση των οριζοµένων στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 22 του 
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νόµου 4109/2013 ̟ρος το σκο̟ό ̟ροσαρµογής τους στην νέα δοµή των 
Ελεγκτικών Υ̟ηρεσιών. 
 
Η διάταξη της ̟αραγράφου 2 ̟ροτείνεται ̟ροκειµένου να διευθετηθεί το 
ζήτηµα της ̟λήρωσης των θέσεων ̟ροϊσταµένων για τις Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών µε την χρήση της διαδικασίας ̟ου ήδη είναι εν ισχύ 
µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρο ένατου του ν. 4057/2013 (Α’ 54). 
 
 
Άρθρο 80 - Έναρξη ισχύος 
 
Τέλος, µε το άρθρο 80 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου αυτού α̟ό τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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