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Άρθρο 1 
Σκο̟ός   

 
Με τα άρθρα 1 έως και 25 εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της υ̟’ 
αρίθµ. 2011/16/ΕΕ Οδηγίας του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ L 64 της 
11.3.2011), σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας και µε την 
κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, σχετικά µε 
την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων 
φόρων και των φόρων ε̟ί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 336 της 27.12.1977), η ο̟οία έχει 
ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990 (A’ 178 ), ό̟ως ισχύει. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο  

[άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]  
 

1. Με τα άρθρα 1 έως και 25 ορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες βάσει των ο̟οίων οι 
ελληνικές αρχές συνεργάζονται µε τις αρχές των κρατών µελών µε στόχο την ανταλλαγή 
̟ληροφοριών ̟ου είναι εύλογα συναφείς µε την εφαρµογή και την ε̟ιβολή της ελληνικής 
νοµοθεσίας ή της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, όσον αφορά στους φόρους οι 
ο̟οίοι αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι ̟ληροφορίες αυτές µ̟ορούν ε̟ίσης να 
χρησιµο̟οιούνται για την εκτίµηση και την ε̟ιβολή άλλων φόρων και δασµών ̟ου 
καλύ̟τονται α̟ό το άρθρο 296 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ 
του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, ̟ερί αµοιβαίας συνδροµής για την είσ̟ραξη 
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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.  
 

2. Τα άρθρα 2 έως και 24 δεν θίγουν την εφαρµογή των διατάξεων αµοιβαίας συνδροµής ε̟ί 
̟οινικών υ̟οθέσεων µεταξύ των  ελληνικών αρχών και των αρχών των κρατών µελών. 
Ε̟ίσης, δεν θίγουν την τήρηση τυχόν υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχουν οι ελληνικές αρχές σε 
σχέση µε την ευρύτερη διοικητική συνεργασία βάσει άλλων νοµικών ̟ράξεων, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των διµερών ή ̟ολυµερών συµφωνιών. 
 
 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρµογής  

[άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]  
 

1. Τα άρθρα 1 έως και 25 ισχύουν σε όλους τους φόρους κάθε τύ̟ου ̟ου εισ̟ράττονται α̟ό 
την Ελλάδα ή α̟ό κράτος µέλος εξ ονόµατός του ή α̟ό εδαφικές ή διοικητικές 
υ̟οδιαιρέσεις του, συµ̟εριλαµβανοµένων των το̟ικών αρχών του. 
 

2. Με την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 1, τα άρθρα 1 έως και 25 δεν εφαρµόζονται στο φόρο 
̟ροστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και στους δασµούς, ούτε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
̟ου καλύ̟τονται α̟ό άλλη νοµοθεσία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ερί διοικητικής 
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών. Τα άρθρα 1 έως και 25 δεν εφαρµόζονται, ε̟ίσης, όσον 
αφορά στις υ̟οχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ληρωτέες ̟ρος την Ελλάδα ή 
̟ρος άλλο κράτος µέλος ή ̟ρος µια διοικητική υ̟οδιαίρεσή του ή ̟ρος τα ιδρύµατα 
κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου.  
 

3. Σε καµία ̟ερί̟τωση οι φόροι ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί 
ότι ̟εριλαµβάνουν τα εξής: 
α) τέλη, ό̟ως για ̟ιστο̟οιητικά ή άλλα έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις δηµόσιες 
αρχές· 
β) οφειλές συµβατικού χαρακτήρα, ό̟ως αµοιβές ε̟ιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 
 

4. Τα άρθρα 1 έως και 25 ισχύουν για φόρους ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1, οι ο̟οίοι 
εισ̟ράττονται σε έδαφος ό̟ου εφαρµόζονται οι συνθήκες δυνάµει του άρθρου 52 της 
συνθήκης για την Ευρω̟αϊκή Ένωση.  
 

Άρθρο 4  
Ορισµοί  

[άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 
Για την εφαρµογή των άρθρων 1 έως και 25 νοούνται ως: 
 

1. «αρµόδια αρχή» κράτους µέλους: η αρχή η ο̟οία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν α̟ό το 
κράτος µέλος. Όταν ενεργούν σύµφωνα µε τα άρθρα 2 έως και 24: 
- η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης,  
- ένα τµήµα διασύνδεσης ή  
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- ένας αρµόδιος υ̟άλληλος,  
ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2, 3 και 4 του ̟αρόντος άρθρου, θεωρούνται ε̟ίσης ως 
αρµόδιες αρχές κατ’ ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 5. 
 

2. «κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης»: η υ̟ηρεσία η ο̟οία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, µε 
κύρια αρµοδιότητα τις ε̟αφές µε άλλα κράτη µέλη στον τοµέα της διοικητικής 
συνεργασίας. 
  

3. «τµήµα διασύνδεσης»: οιαδή̟οτε υ̟ηρεσία, ̟λην της κεντρικής υ̟ηρεσίας διασύνδεσης, 
̟ου έχει ορισθεί για την α̟ευθείας ανταλλαγή ̟ληροφοριών. 
  

4. «αρµόδιος υ̟άλληλος»: οιοσδή̟οτε υ̟άλληλος ̟ου µ̟ορεί να ̟ροβαίνει σε α̟ευθείας 
ανταλλαγή ̟ληροφοριών, για την ο̟οία έχει εξουσιοδοτηθεί. 
 

5. «αιτούσα αρχή»: η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης, τµήµα διασύνδεσης ή οιοσδή̟οτε 
αρµόδιος υ̟άλληλος κράτους µέλους ̟ου υ̟οβάλλει αίτηµα συνδροµής εξ ονόµατος της 
αρµόδιας αρχής. 
 

6. «λαµβάνουσα αρχή»: η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης, τµήµα διασύνδεσης ή οιοσδή̟οτε 
αρµόδιος υ̟άλληλος κράτους µέλους ̟ου λαµβάνει αίτηµα συνδροµής εξ ονόµατος της 
αρµόδιας αρχής. 
 

7. «διοικητική έρευνα»: κάθε έλεγχος, εξακρίβωση και ενέργεια ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν τα 
κράτη µέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, µε σκο̟ό τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας. 
 

8. «ανταλλαγή ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος»: η ανταλλαγή ̟ληροφοριών βάσει 
αιτήµατος το ο̟οίο α̟ευθύνει το αιτούν κράτος µέλος ̟ρος το λαµβάνον κράτος µέλος, για 
µια συγκεκριµένη υ̟όθεση. 
 

9. «αυτόµατη ανταλλαγή»: η συστηµατική κοινο̟οίηση ̟ρος άλλο κράτος µέλος χωρίς 
̟ροηγούµενο αίτηµα, ̟ροκαθορισµένων ̟ληροφοριών ανά τακτά εκ των ̟ροτέρων 
καθορισµένα διαστήµατα. Στο ̟λαίσιο του άρθρου 9 ως  διαθέσιµες νοούνται οι 
̟ληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους µέλους ̟ου κοινο̟οιεί την 
̟ληροφορία, η ο̟οία µ̟ορεί να ανακτηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτού του κράτους 
µέλους για τη συλλογή και ε̟εξεργασία ̟ληροφοριών. 
 

10. «αυθόρµητη ανταλλαγή»: η µη συστηµατική κοινο̟οίηση ̟ληροφοριών, ανά ̟άσα στιγµή 
και χωρίς ̟ροηγούµενο αίτηµα, σε άλλο κράτος µέλος. 
 

11. «̟ρόσω̟ο»: 
α) φυσικό ̟ρόσω̟ο· 
β) νοµικό ̟ρόσω̟ο, ή  
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γ) εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, ένωση ̟ροσώ̟ων στην ο̟οία 
αναγνωρίζεται δικαιο̟ρακτική ικανότητα, χωρίς όµως να έχει το καθεστώς νοµικού 
̟ροσώ̟ου·  
δ) κάθε άλλο νοµικό µόρφωµα οιουδή̟οτε χαρακτήρα και µορφής, µε ή χωρίς νοµική 
̟ροσω̟ικότητα, ̟ου έχει την κυριότητα ή διαχειρίζεται ̟εριουσιακά στοιχεία τα ο̟οία, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του εισοδήµατος ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτά, υ̟όκεινται σε φόρους ̟ου 
καλύ̟τονται α̟ό τα άρθρα 1 έως και 25. 
 

12. «µε ηλεκτρονικά µέσα» ή «ηλεκτρονικά»: η χρήση ηλεκτρονικού εξο̟λισµού για την 
ε̟εξεργασία, συµ̟εριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµ̟ίεσης και α̟οθήκευσης δεδοµένων 
και η χρησιµο̟οίηση καλωδιακής ή ασύρµατης σύνδεσης, ο̟τικών τεχνολογιών ή άλλων 
ηλεκτροµαγνητικών µέσων. 
 

13. «δίκτυο CCN»: η κοινή ̟λατφόρµα ̟ου βασίζεται στο Κοινό ∆ίκτυο Ε̟ικοινωνιών (CCN), 
το ο̟οίο έχει ανα̟τυχθεί α̟ό την Ένωση για την εξασφάλιση όλων των διαβιβάσεων µε 
ηλεκτρονικά µέσα µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών και φορολογικών αρχών. 
 

Άρθρο 5  
Οργάνωση  

[άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]  
 

1.  Ως «αρµόδια αρχή» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 1 ορίζεται η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Η Ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνεται αµελλητί 
για κάθε σχετική µεταβολή. 
 

2. Ως «κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 2 ορίζεται το Τµήµα Γ’ 
∆ιεθνούς ∆ιοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας της ∆ιεύθυνσης 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
Η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ενεργεί: 
α) ως «αιτούσα αρχή» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 5, ̟ου υ̟οβάλλει αίτηµα 
συνδροµής εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής, και 
β) ως «λαµβάνουσα αρχή» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 6, ̟ου λαµβάνει αίτηµα 
συνδροµής εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής. 
 
 Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών είναι υ̟εύθυνη για την ενηµέρωση της 
Ε̟ιτρο̟ής και των άλλων κρατών µελών σχετικά µε τον ορισµό της κεντρικής υ̟ηρεσίας 
διασύνδεσης.  
 

3. Η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών συνεργάζεται µε κάθε 
αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, για τους σκο̟ούς 
εφαρµογής των άρθρων 1 έως και 25. 
 

4. Ως «τµήµατα διασύνδεσης» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 3 ορίζονται: 
α) η ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, και 
β) η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
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Τα τµήµατα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ενεργούν ως «αιτούσα αρχή» και 
«λαµβάνουσα αρχή» κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 5 και 6, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, για 
το σκο̟ό της εφαρµογής της διοικητικής συνεργασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 12 και 
13. 
 

5. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών δύναται να ορίζει τµήµα ή τµήµατα 
διασύνδεσης, εκτός των αναφερόµενων στην ̟αράγραφο 4. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών συνιστάται το τµήµα ή τα τµήµατα αυτά και καθορίζονται οι αρµοδιότητές 
τους, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για τη λειτουργία τους. Η κεντρική υ̟ηρεσία 
διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µε ευθύνη της ενηµερώνει τον κατάλογο των 
τµηµάτων διασύνδεσης και τον διαθέτει στις κεντρικές υ̟ηρεσίες διασύνδεσης των άλλων 
κρατών µελών και στην Ε̟ιτρο̟ή. 
 

6. Όταν ένα τµήµα διασύνδεσης α̟οστέλλει ή λαµβάνει αίτηµα ή α̟άντηση σε αίτηµα 
συνεργασίας, ενηµερώνει την κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών δια της αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
 

7. Όταν ένα τµήµα διασύνδεσης λαµβάνει αίτηµα συνεργασίας ̟ου συνε̟άγεται διοικητικές 
ενέργειες εκτός του ̟εδίου των αρµοδιοτήτων του, διαβιβάζει αµελλητί το αίτηµα αυτό 
στην κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών δια της αρµόδιας 
αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και ενηµερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή του άλλου 
κράτους µέλους. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, οι ̟ροθεσµίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 8 
αρχίζουν α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της διαβίβασης του αιτήµατος συνεργασίας στην 
κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης.   
 

8. Η κεντρική υ̟ηρεσία διασύνδεσης και τα τµήµατα διασύνδεσης, ό̟ως ορίζονται στις 
διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρµόδιες αρχές κατ’ ανάθεση. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ανταλλαγή ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος  

 
Άρθρο 6  

Ανταλλαγή ̟ληροφοριών κατό̟ιν αιτήµατος  
[άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

  
1. Κατό̟ιν αιτήµατος της αιτούσας αρχής κράτους µέλους, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή 

κοινο̟οιεί στην αιτούσα αρχή οιαδή̟οτε ̟ληροφορία αναφέρεται στο άρθρο 2 
̟αράγραφος 1, ̟ου διαθέτει ή α̟οκτά κατό̟ιν ελέγχων ή άλλων διοικητικών ενεργειών. 
 

2. Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται να α̟οστείλει αίτηµα ανταλλαγής ̟ληροφοριών στη 
λαµβάνουσα αρχή κράτους µέλους, κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1.  
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Άρθρο 7  
∆ιοικητικές έρευνες  

[άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ̟ροβαίνει σε διοικητικές ενέργειες οι ο̟οίες α̟αιτούνται 
για τη συγκέντρωση των ̟ληροφοριών ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 6.  
 

2. Το αίτηµα το ο̟οίο αναφέρεται στο άρθρο 6 µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει αιτιολογηµένο 
αίτηµα για τη διενέργεια ελέγχου ή άλλων συγκεκριµένων διοικητικών ενεργειών. Εάν η 
λαµβάνουσα ελληνική αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχου ή άλλων 
διοικητικών ενεργειών, αιτιολογεί αµέσως τη θέση αυτή στην αιτούσα αρχή κράτους 
µέλους. 
 

3. Προκειµένου να συγκεντρώσει τις αιτούµενες ̟ληροφορίες ή να διεξαγάγει τον αιτούµενο 
έλεγχο ή τις άλλες διοικητικές ενέργειες, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ακολουθεί τις ίδιες 
διαδικασίες ό̟ως όταν ενεργεί µε δική της ̟ρωτοβουλία ή κατό̟ιν αιτήµατος άλλης αρχής 
η ο̟οία έχει την έδρα της στην Ελλάδα. 
 

4. Σε ̟ερί̟τωση αιτιολογηµένου ρητού αιτήµατος α̟ό την αιτούσα αρχή κράτους µέλους, η 
λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινο̟οιεί ̟ρωτότυ̟α έγγραφα, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει 
στην κείµενη νοµοθεσία .  
 

Άρθρο 8  
Προθεσµίες  

[άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ̟αρέχει τις ̟ληροφορίες οι ο̟οίες αναφέρονται στο άρθρο 6 
το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι µηνών α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του 
αιτήµατος. 
Ωστόσο, όταν οι ̟ληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιµες, τότε η λαµβάνουσα ελληνική 
αρχή τις διαβιβάζει εντός δύο µηνών α̟ό την ηµεροµηνία αυτήν. 
 

2. Σε συγκεκριµένες ειδικές ̟ερι̟τώσεις, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή και η αιτούσα αρχή 
κράτους µέλους δύνανται να συµφωνούν ̟ροθεσµίες διαφορετικές α̟ό αυτές ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 1. 
 

3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ε̟ιβεβαιώνει στην αιτούσα αρχή κράτους µέλους την 
̟αραλαβή του αιτήµατος αµέσως και σε κάθε ̟ερί̟τωση το αργότερο εντός ε̟τά εργάσιµων 
ηµερών µετά την ̟αραλαβή. Η ε̟ιβεβαίωση αυτή λαµβάνει χώρα, ει δυνατόν, µε 
ηλεκτρονικά µέσα. 
 

4. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινο̟οιεί στην αιτούσα αρχή κράτους µέλους τυχόν 
ελλείψεις του αιτήµατος και την ανάγκη συµ̟ληρωµατικών βασικών ̟ληροφοριών, εντός 
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ενός µηνός α̟ό την ̟αραλαβή του αιτήµατος. Στην ̟ερί̟τωση αυτήν, οι ̟ροθεσµίες ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 1 αρχίζουν την ε̟οµένη της ̟αραλαβής των 
συµ̟ληρωµατικών βασικών ̟ληροφοριών, τις ο̟οίες ζήτησε η λαµβάνουσα ελληνική αρχή. 
 

5. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να α̟αντήσει στο αίτηµα 
εµ̟ροθέσµως, ενηµερώνει την αιτούσα αρχή κράτους µέλους αµέσως και σε κάθε ̟ερί̟τωση 
εντός τριών µηνών α̟ό την ̟αραλαβή του αιτήµατος σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης 
της α̟άντησης και την ηµεροµηνία έως την ο̟οία θεωρεί ότι ενδεχοµένως θα είναι σε θέση 
να α̟αντήσει.  
 

6. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν διαθέτει τις ζητούµενες ̟ληροφορίες και δεν είναι 
σε θέση να α̟αντήσει στο αίτηµα ̟αροχής ̟ληροφοριών ή αρνείται να α̟αντήσει για τους 
λόγους ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 17, ενηµερώνει αµέσως την αιτούσα αρχή κράτους 
µέλους για τους λόγους αδυναµίας ή άρνησης ̟αροχής αυτών των ̟ληροφοριών και σε 
κάθε ̟ερί̟τωση εντός ενός µηνός α̟ό την ̟αραλαβή του αιτήµατος. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
Αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 

 
Άρθρο 9  

Πεδίο εφαρµογής και ̟ροϋ̟οθέσεις της αυτόµατης ανταλλαγής ̟ληροφοριών 
[άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

 
 

1. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 
ανταλλάσσει µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, µε αυτόµατη ανταλλαγή, διαθέσιµες 
̟ληροφορίες ̟ου αφορούν φορολογικές ̟εριόδους α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής 
σχετικά µε φορολογικούς κατοίκους του κράτους µέλους ̟ου λαµβάνει αυτές τις 
̟ληροφορίες, όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου, ό̟ως 
αυτές ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους ̟ου κοινο̟οιεί την 
̟ληροφορία: 
 
α) εισόδηµα α̟ό α̟ασχόληση 
β) αµοιβές διευθυντών 
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 ακίνητη ̟εριουσία. 
 

2. Οι ̟ληροφορίες κοινο̟οιούνται τουλάχιστον ά̟αξ του έτους, εντός έξι µηνών α̟ό το τέλος 
του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του ο̟οίου κατέστησαν διαθέσιµες. 
 

3. Πριν α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014, η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το 
άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ενηµερώνει την Ε̟ιτρο̟ή σχετικά µε τις διαθέσιµες ̟ληροφορίες 
̟ου έχει όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου ̟ου α̟αριθµούνται στην 
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̟αράγραφο 1. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 1 γνωστο̟οιεί στην Ε̟ιτρο̟ή ο̟οιεσδή̟οτε µεταγενέστερες µεταβολές 
σχετικά µε τις διαθέσιµες ̟ληροφορίες ̟ου έχει όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήµατος και 
κεφαλαίου ̟ου α̟αριθµούνται στην ̟αράγραφο 1. 
 

4. Η αρµόδια αρχή  του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 δύναται να 
δηλώνει ότι δεν ε̟ιθυµεί να λάβει ̟ληροφορίες για εισόδηµα ή κεφάλαιο ̟ου δεν 
υ̟ερβαίνει ένα οριακό ̟οσό, για κατηγορίες εισοδήµατος ή κεφαλαίου ̟ου αναφέρονται 
στην ̟αράγραφο 1 και ενηµερώνει σχετικά την Ε̟ιτρο̟ή.  
 

5. Πριν α̟ό την 1η Ιουλίου 2016, η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το 
άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ̟αρέχει στην Ε̟ιτρο̟ή ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον 
όγκο των αυτόµατων ανταλλαγών και, στο µέτρο του δυνατού, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις 
διοικητικές δα̟άνες και οφέλη ̟ου συνδέονται µε τις ̟ραγµατο̟οιηθείσες ανταλλαγές.  
 

6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ελλάδα συµφωνήσει για την αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 
σχετικά µε ̟ρόσθετες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου σε διµερείς ή ̟ολυµερείς 
συµφωνίες ̟ου συνά̟τει µε άλλα κράτη µέλη, κοινο̟οιεί τις συµφωνίες αυτές στην 
Ε̟ιτρο̟ή.  
 

7. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα ̟ληροφοριακά µέσα, η ̟αροχή 
στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη ειδικότερη λε̟τοµέρεια σχετικά µε την ανταλλαγή 
̟ληροφοριών όσον αφορά κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου ̟ου α̟αριθµούνται 
στην ̟αράγραφο 1, η ο̟οία λαµβάνει χώρα µεταξύ Ελλάδας και κρατών µελών, σύµφωνα 
µε τις ̟ρακτικές ρυθµίσεις για την αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ου θεσ̟ίζει η 
Ε̟ιτρο̟ή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 ̟αράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ̟ριν 
α̟ό τις ηµεροµηνίες ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 29 ̟αράγραφος 1 της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ.  
 

8. Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Αυθόρµητη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 

 
Άρθρο 10  

Πεδίο εφαρµογής και ̟ροϋ̟οθέσεις της αυθόρµητης ανταλλαγής ̟ληροφοριών 
[άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

 
1. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 µ̟ορεί να 

κοινο̟οιεί αυθορµήτως στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών κάθε ̟ληροφορία 
̟ου ̟εριέρχεται σε αυτήν και η ο̟οία ενδέχεται να είναι χρήσιµη για τις αρµόδιες αρχές 
των άλλων κρατών µελών. 
 

2. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 κοινο̟οιεί 
ο̟ωσδή̟οτε τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 ̟ληροφορίες, τις ο̟οίες 
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λαµβάνει α̟ό τις ηµεδα̟ές αρχές, στην αρµόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόµενου 
κράτους µέλους σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις εξής ̟ερι̟τώσεις:  
α) οι ηµεδα̟ές αρχές έχουν βάσιµους λόγους να υ̟οθέτουν ότι στο άλλο κράτος µέλος 
υφίσταται διαφυγή φόρων· 
β) ένας φορολογούµενος ε̟ιτυγχάνει στην Ελλάδα µείωση ή α̟αλλαγή φόρου, η ο̟οία 
συνε̟άγεται γι’ αυτόν αύξηση φόρου ή υ̟αγωγή σε φόρο στο άλλο κράτος µέλος· 
γ) ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται, µεταξύ ενός ̟ροσώ̟ου 
υ̟οκείµενου σε φόρο στην Ελλάδα και ενός ̟ροσώ̟ου υ̟οκείµενου σε φόρο σε άλλο 
κράτος µέλος, σε µία ή ̟ερισσότερες άλλες χώρες, κατά τέτοιον τρό̟ο ̟ου να ενδέχεται να 
συνε̟άγονται µείωση φόρου στην Ελλάδα ή στο άλλο κράτος µέλος ή και στα δύο· 
δ) οι ηµεδα̟ές αρχές έχουν βάσιµους λόγους να υ̟οθέτουν ότι υφίσταται µείωση 
φόρου, η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό εικονικές µεταφορές κερδών εντός οµάδων ε̟ιχειρήσεων· 
ε) α̟ό ̟ληροφορίες ̟ου διαβίβασε στην Ελλάδα η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους 
µέλους συνάγονται ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να έχουν σηµασία για την αξιολόγηση της 
ε̟ιβολής φόρου σε αυτό το άλλο κράτος µέλος.    
 

3. Στην αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 
κοινο̟οιούνται οι αναφερόµενες στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 ̟ληροφορίες α̟ό την 
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους. 
 

Άρθρο 11  
Προθεσµίες  

[άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

1. Η αρµόδια αρχή  του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 στην ο̟οία 
καθίστανται διαθέσιµες οι αναφερόµενες στο άρθρο 10 ̟αράγραφος 2 ̟ληροφορίες, 
διαβιβάζει τις ̟ληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόµενου κράτους 
µέλους το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός µηνός α̟ό τη στιγµή ̟ου 
κατέστησαν διαθέσιµες σε αυτήν. 
 

2. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 στην ο̟οία 
κοινο̟οιούνται ̟ληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 10 ε̟ιβεβαιώνει, ει δυνατόν µε 
ηλεκτρονικά µέσα, αµέσως και σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός ε̟τά εργάσιµων ηµερών, την 
̟αραλαβή των ̟ληροφοριών στην αρµόδια αρχή ̟ου τις ̟αρέσχε.   
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
Παρουσία σε διοικητικές υ̟ηρεσίες και συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες 

 
Άρθρο 12  

Παρουσία σε διοικητικές υ̟ηρεσίες και συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες  
υ̟αλλήλων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών  

[άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
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1. Μετά α̟ό αίτηµα της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους στο αρµόδιο τµήµα 

διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 4, ανάλογα µε 
την ̟ερί̟τωση και σχετική εισήγηση της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής, µ̟ορεί να 
συµφωνηθεί, στο ̟λαίσιο διοικητικής συνεργασίας και µε σκο̟ό την ανταλλαγή 
̟ληροφοριών, η ̟αρουσία εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων της αιτούσας αρχής στα γραφεία 
της αρµόδιας ηµεδα̟ής ελεγκτικής αρχής. 

 
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, χωρίς το δικαίωµα  διεξαγωγής συνέντευξης µε 
υ̟όχρεους ή τρίτους. 
 
Η ανταλλαγή ̟ληροφοριών και οι διοικητικές έρευνες ̟ρέ̟ει να αφορούν α̟οκλειστικά 
συναλλαγές µεταξύ υ̟όχρεων της αιτούσας αρχής άλλου κράτους µέλους και ηµεδα̟ών 
υ̟όχρεων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ζητούµενες ̟ληροφορίες ̟εριέχονται σε έγγραφα, οι 
αλλοδα̟οί εξουσιοδοτηµένοι υ̟άλληλοι µ̟ορούν να λαµβάνουν αντίγραφα των 
εγγράφων αυτών. 
 

3. Οι ηµεδα̟ές ελεγκτικές υ̟ηρεσίες µ̟ορούν αιτιολογηµένα να ζητούν, µέσω του αρµόδιου 
τµήµατος διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 4, 
ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, την ̟αρουσία δικών τους εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων στα 
γραφεία των αρµόδιων αρχών άλλων κρατών  µελών.  
 

4. Οι υ̟άλληλοι ̟ου έχουν εξουσιοδοτηθεί α̟ό το αιτούν κράτος µέλος να είναι ̟αρόντες σε 
ένα άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο, ̟ρέ̟ει ανά ̟άσα στιγµή να είναι σε 
θέση να ε̟ιδείξουν γρα̟τή εξουσιοδότηση, στην ο̟οία να αναφέρονται η ταυτότητά τους 
και  τα ε̟ίσηµα καθήκοντά τους. 
 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταυτόχρονοι έλεγχοι 

 
Άρθρο 13  

Ταυτόχρονοι έλεγχοι 
[άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

 
1. ∆ύο ή ̟ερισσότερα κράτη µέλη µ̟ορούν να συµφωνήσουν για τη διενέργεια ταυτόχρονων 

ελέγχων, το καθένα α̟ό το έδαφός του, σε έναν ή ̟ερισσότερους υ̟όχρεους σε φορολογίες 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 3, κοινού ή συµ̟ληρωµατικού ενδιαφέροντος για τα εν λόγω 
κράτη µέλη, µε σκο̟ό την ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ου συγκεντρώνονται α̟ό τους 
ελέγχους αυτούς.  
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2. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 4, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, λαµβάνει, α̟οδέχεται ή α̟ορρί̟τει και 
α̟οστέλλει ̟ροτάσεις για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων, α̟ό τις αιτούσες και ̟ρος 
τις λαµβάνουσες αρχές των άλλων κρατών µελών, αντίστοιχα. 
 

3. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 4, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, ε̟ιλέγει ανεξάρτητα τους υ̟όχρεους ̟ου 
̟ροτίθεται να ̟ροτείνει για ταυτόχρονο έλεγχο, τόσο αυτούς ̟ου φορολογούνται στην 
Ελλάδα  όσο και αυτούς ̟ου φορολογούνται σε άλλα κράτη - µέλη. Υ̟οβάλλει αίτηµα στη 
λαµβάνουσα αρχή του άλλου κράτους µέλους, υ̟όχρεοι του ο̟οίου ζητά να είναι 
υ̟οκείµενοι στον έλεγχο, στο ο̟οίο ̟αραθέτει τους λόγους της ε̟ιλογής και καθορίζει το 
χρονικό διάστηµα εντός του ο̟οίου ̟ροτείνει να διενεργηθούν οι έλεγχοι αυτοί.  
 

4. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 4, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, ορίζει υ̟άλληλο ως αντι̟ρόσω̟ο έναντι των 
λοι̟ών κρατών µελών ̟ου συµµετέχουν στον ταυτόχρονο έλεγχο για να κατευθύνει και να 
συντονίζει τον έλεγχο. 

 
5. Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οθέσεων, στις ο̟οίες η αρµόδια ηµεδα̟ή ελεγκτική αρχή κρίνει 

αναγκαία τη διενέργεια ταυτόχρονου ελέγχου, ενηµερώνει αιτιολογηµένα το αρµόδιο 
τµήµα διασύνδεσης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 4, 
ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση και, ̟εραιτέρω, το τµήµα αυτό, εφόσον συµφωνεί, µεριµνά για 
την α̟οστολή της σχετικής ̟ρότασης στη λαµβάνουσα αρχή του άλλου κράτους µέλους ή 
των άλλων κρατών µελών, µε ̟λήρη αιτιολόγηση και ̟αροχή όλων των α̟αραίτητων 
̟ληροφοριών και µε καθορισµό της χρονικής ̟εριόδου εντός της ο̟οίας θα διενεργηθούν 
οι ταυτόχρονοι έλεγχοι. 

 
6. Για τις ̟ροτάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται, αντίστοιχα, στο αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 4, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, α̟ό 
τις αιτούσες αρχές των άλλων κρατών µελών για συµµετοχή της λαµβάνουσας ελληνικής 
αρχής σε ταυτόχρονους ελέγχους, α̟οφαίνεται το ίδιο τµήµα διασύνδεσης, κατό̟ιν 
σχετικής εισήγησης και ̟αροχής των α̟αραίτητων ̟ληροφοριών α̟ό την αρµόδια 
ηµεδα̟ή ελεγκτική αρχή. Το ̟αρα̟άνω τµήµα διασύνδεσης γνωστο̟οιεί στην αιτούσα 
αρχή του άλλου κράτους µέλους τη συµφωνία του ως ̟ρος τη διενέργεια των ταυτόχρονων 
ελέγχων ή την αιτιολογηµένη άρνησή του. 

 
7. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 

λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
∆ιοικητική κοινο̟οίηση 

 
Άρθρο 14  

Αίτηµα κοινο̟οίησης  
[άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
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1. Ύστερα α̟ό αίτηµα της αιτούσας αρχής κράτους µέλους, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή 

µεριµνά για την κοινο̟οίηση στον ̟αραλή̟τη ̟ράξεων και α̟οφάσεων ̟ου ̟ροέρχονται 
α̟ό τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους µέλους και αφορούν την εφαρµογή στο 
έδαφος του τελευταίου της νοµοθεσίας σχετικά µε τους φόρους ̟ου α̟οτελούν το 
αντικείµενο των άρθρων 1 έως και 25. Το αίτηµα κοινο̟οίησης ̟εριλαµβάνει το 
αντικείµενο της ̟ράξης ή της α̟όφασης ̟ρος κοινο̟οίηση και διευκρινίζει το όνοµα και τη 
διεύθυνση του ̟αραλή̟τη, καθώς και κάθε άλλη ̟ληροφορία ̟ου είναι χρήσιµη για την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς του. 
 

2. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ενηµερώνει αµέσως την αιτούσα αρχή κράτους µέλους για 
τη συνέχεια ̟ου δίδει στο αίτηµα κοινο̟οίησης και για την ηµεροµηνία, κατά την ο̟οία η 
̟ράξη ή η α̟όφαση κοινο̟οιήθηκε στον ̟αραλή̟τη. 
  

3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή διαβιβάζει, δια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, τις ̟αρα̟άνω ̟ράξεις ή α̟οφάσεις στην 
αρµόδια φορολογική αρχή, η ο̟οία τις κοινο̟οιεί στον ̟αραλή̟τη, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία ̟ου ισχύει για την κοινο̟οίηση ̟αρόµοιων ̟ράξεων ή α̟οφάσεων και στη 
συνέχεια α̟οστέλλει στη λαµβάνουσα ελληνική αρχή τα σχετικά α̟οδεικτικά στοιχεία.  
 

4. Η αιτούσα ελληνική αρχή υ̟οβάλλει αίτηµα κοινο̟οίησης δυνάµει του ̟αρόντος άρθρου 
µόνον όταν δεν είναι σε θέση να κοινο̟οιήσει τις ̟ράξεις και α̟οφάσεις ̟ου αναφέρονται 
στην ̟αράγραφο 1 σύµφωνα µε τους κανόνες ̟ου διέ̟ουν την κοινο̟οίηση ̟αρόµοιων 
̟ράξεων στην Ελλάδα, ή όταν η κοινο̟οίηση θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσκολίες.  

 
5. Οι ελληνικές αρχές δύνανται 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 
 

Άρθρο 15  
Προϋ̟οθέσεις 

[άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
  

1. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά 
το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ̟αρέχει ̟ληροφορίες δυνάµει των άρθρων 6 ή 10, αντίστοιχα, 
δύναται να ζητεί α̟ό την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ̟ου τις έλαβε να της 
α̟οστείλει σχετική ̟ληροφόρηση ως ̟ρος τη χρησιµότητα των ζητούµενων ̟ληροφοριών.  
 

2. Η αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 1 α̟οστέλλει τέτοια ̟ληροφόρηση για ̟ληροφορίες ̟ου έλαβε δυνάµει των 
άρθρων 6 ή 10, αντίστοιχα, όταν αυτό ζητείται α̟ό την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
̟ου ̟αρέσχε αυτές τις ̟ληροφορίες. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητείται τέτοια ̟ληροφόρηση, η 
αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 



   

 

13 

 

̟αράγραφος 1, ̟ου έλαβε τις σχετικές ̟ληροφορίες δυνάµει των άρθρων 6 ή 10, αντίστοιχα, 
α̟οστέλλει, µε την ε̟ιφύλαξη των κανόνων φορολογικού α̟ορρήτου και ̟ροστασίας 
δεδοµένων ̟ου εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, την ̟ληροφόρηση αυτή ̟ρος την αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους ̟ου ̟αρέσχε αυτές τις ̟ληροφορίες, το συντοµότερο δυνατόν και 
το αργότερο εντός τριών µηνών α̟ό τη γνωστο̟οίηση της έκβασης της χρησιµο̟οίησης των 
ζητούµενων ̟ληροφοριών. 
 

3. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ̟ροβαίνει 
σε ̟ληροφόρηση µία φορά κατ’ έτος σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή ̟ληροφοριών 
̟ρος άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, σύµφωνα µε ̟ρακτικές ρυθµίσεις ̟ου έχουν 
συµφωνηθεί διµερώς. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Άρθρο 16  

Γνωστο̟οίηση ̟ληροφοριών και εγγράφων 
[άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

 
1. Οι ̟ληροφορίες ̟ου λαµβάνει η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το 

άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ή η αιτούσα ελληνική αρχή υ̟ό οιαδή̟οτε µορφή δυνάµει των 
άρθρων 1 έως και 25 καλύ̟τονται α̟ό το υ̟ηρεσιακό α̟όρρητο και ̟ροστατεύονται α̟ό το 
φορολογικό α̟όρρητο δυνάµει της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας.  
 

2. Οι εν λόγω ̟ληροφορίες µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούνται σε δικαστικές και διοικητικές 
διαδικασίες ̟ου ενδέχεται να συνε̟άγονται κυρώσεις, οι ο̟οίες κινούνται κατό̟ιν 
̟αραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες και 
διατάξεις ̟ου διέ̟ουν τα δικαιώµατα των κατηγορούµενων και των µαρτύρων σε τέτοιες 
διαδικασίες. 
 

3. Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους ̟ου κοινο̟οιεί ̟ληροφορίες και 
µόνον στο µέτρο ̟ου αυτό ε̟ιτρέ̟εται δυνάµει της ελληνικής νοµοθεσίας, οι ̟ληροφορίες 
και τα έγγραφα ̟ου λαµβάνονται α̟ό την αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ή την αιτούσα ελληνική αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 
και 25 µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούνται για σκο̟ούς διαφορετικούς α̟ό εκείνους ̟ου 
αναφέρονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι ̟ληροφορίες µ̟ορούν να 
χρησιµο̟οιηθούν για ̟αρόµοιους σκο̟ούς στο κράτος µέλος της αρµόδιας αρχής ̟ου 
κοινο̟οιεί τις ̟ληροφορίες.  
 

4. Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 1, 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. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι ̟ληροφορίες 
µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για ̟αρόµοιους σκο̟ούς στην Ελλάδα.    
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5. Όταν η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ή η 
αιτούσα ελληνική αρχή θεωρεί ότι οι ̟ληροφορίες τις ο̟οίες έλαβε α̟ό την αρµόδια αρχή 
άλλου κράτους µέλους ενδέχεται να είναι χρήσιµες για τους σκο̟ούς ̟ου αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στην αρµόδια αρχή τρίτου κράτους µέλους, δύναται να τις διαβιβάζει σε αυτήν την 
τελευταία. Ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ̟ροέλευσης των 
̟ληροφοριών για την ̟ρόθεσή της να διαβιβάσει τις ̟ληροφορίες σε τρίτο κράτος µέλος. Το 
κράτος µέλος ̟ροέλευσης των ̟ληροφοριών δύναται να αντιταχθεί στη διαβίβαση εντός 
δέκα εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία ̟αρέλαβε τη σχετική 
κοινο̟οίηση α̟ό την αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 
̟αράγραφος 1 ή την αιτούσα ελληνική αρχή ̟ου έλαβε τις ̟ληροφορίες.  
 

6. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 δύναται να 
αντιταχθεί στη διαβίβαση ̟ληροφοριών σε τρίτο κράτος µέλος, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 5.    
 
 

7. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας δύνανται να ε̟ικαλούνται ̟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, ως α̟οδεικτικά στοιχεία στην ίδια βάση µε ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες, 
εκθέσεις, δηλώσεις και οιαδή̟οτε άλλα έγγραφα ̟αρέχονται α̟ό µια άλλη αρχή της 
Ελλάδας. 
 

Άρθρο 17  
Όρια   

[άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ̟αρέχει στην αιτούσα αρχή άλλου κράτους µέλους τις 
̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 6 µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η αιτούσα αρχή έχει 
εξαντλήσει τις συνήθεις ̟ηγές ̟ληροφόρησης τις ο̟οίες θα µ̟ορούσε να χρησιµο̟οιήσει 
για τη συγκέντρωση των ζητούµενων ̟ληροφοριών χωρίς να υ̟άρχει κίνδυνος 
διακύβευσης της ε̟ίτευξης του στόχου της. 
 

2. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν διεξάγει έρευνες ούτε κοινο̟οιεί ̟ληροφορίες εάν η 
διεξαγωγή αυτών των ερευνών ή η συγκέντρωση των ζητούµενων ̟ληροφοριών για ίδιους 
σκο̟ούς αντίκειται στην κείµενη νοµοθεσία . 
 

3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται να αρνηθεί τη διαβίβαση ̟ληροφοριών, όταν το 
αιτούν κράτος µέλος αδυνατεί, για νοµικούς λόγους, να ̟αράσχει ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες. 
 

4. Η άρνηση διαβίβασης ̟ληροφοριών ε̟ιτρέ̟εται σε ̟ερί̟τωση ̟ου 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. 
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5. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ̟ληροφορεί την αιτούσα αρχή άλλου κράτους µέλους για 
τους λόγους ̟ου είναι αντίθετη στην ικανο̟οίηση του αιτήµατος ̟αροχής ̟ληροφοριών. 
 

Άρθρο 18  
Υ̟οχρεώσεις  

[άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

1. Εάν ζητούνται ̟ληροφορίες α̟ό ένα κράτος µέλος, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή 
εφαρµόζει τα µέτρα τα ο̟οία διαθέτει για τη συγκέντρωση ̟ληροφοριών, ̟ροκειµένου να 
λάβει τις ζητούµενες ̟ληροφορίες, ακόµη και αν δεν χρειάζεται τις ̟ληροφορίες αυτές για 
δικούς της φορολογικούς σκο̟ούς. Η υ̟οχρέωση αυτή ισχύει µε την ε̟ιφύλαξη των 
̟αραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 17, η ε̟ίκληση των ο̟οίων δεν µ̟ορεί, σε καµία 
̟ερί̟τωση, να θεωρηθεί ότι ε̟ιτρέ̟ει στη λαµβάνουσα ελληνική αρχή να αρνηθεί την 
̟αροχή ̟ληροφοριών α̟οκλειστικά και µόνον ε̟ειδή δεν έχει δικό της συµφέρον στις 
̟ληροφορίες αυτές. 
 

2. Σε καµία ̟ερί̟τωση το άρθρο 17 ̟αράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι ε̟ιτρέ̟ει στη 
λαµβάνουσα ελληνική αρχή να αρνείται την ̟αροχή ̟ληροφοριών α̟οκλειστικά και 
µόνον 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.   
   

3. Παρά τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται να αρνηθεί 
τη διαβίβαση της ζητούµενης ̟ληροφορίας όταν η εν λόγω ̟ληροφορία αφορά 
φορολογικές ̟εριόδους ̟ρογενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 2011 και όταν η διαβίβαση 
τέτοιας ̟ληροφορίας θα µ̟ορούσε να έχει α̟ορριφθεί βάσει του στοιχείου γ) του άρθρου 
21 του ν. 1914/1990 (άρθρο 8 ̟αράγραφος 1 της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ) εάν είχε ζητηθεί 
̟ριν α̟ό την 11η Μαρτίου 2011. 
 

Άρθρο 19  
Ε̟έκταση της ευρύτερης συνεργασίας ̟ου ̟αρέχεται σε τρίτη χώρα 

[άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 

Η Ελλάδα δύναται να αιτηθεί ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία µε ένα κράτος µέλος α̟ό 
αυτήν ̟ου ̟ροβλέ̟ουν τα άρθρα 1 έως και 25, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτό το κράτος 
µέλος ̟αρέχει τέτοια ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία ̟ρος τρίτη χώρα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
Ελλάδα ̟αρέχει ̟ρος τρίτη χώρα συνεργασία ευρύτερη α̟ό αυτήν ̟ου ̟ροβλέ̟ουν τα 
άρθρα 1 έως και 25, τότε δεν µ̟ορεί να αρνηθεί την ̟αροχή εξίσου ευρείας συνεργασίας 
̟ρος οιοδή̟οτε άλλο κράτος µέλος το ο̟οίο ε̟ιθυµεί να συµµετάσχει στην ευρύτερη αυτή 
αµοιβαία συνεργασία µε την Ελλάδα.   
    

Άρθρο 20  
Τυ̟ο̟οιηµένα έντυ̟α και ηλεκτρονικοί µορφότυ̟οι 

[άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
 



   

 

16 

 

1. Τα αιτήµατα ̟αροχής ̟ληροφοριών και διεξαγωγής διοικητικών ερευνών σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 και οι α̟αντήσεις τους, η α̟οδοχή τους, το αίτηµα συµ̟ληρωµατικών βασικών 
̟ληροφοριών, η αδυναµία ή η άρνηση ικανο̟οίησης του αιτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 
8, α̟οστέλλονται, στο µέτρο του δυνατού, µε χρήση τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου το ο̟οίο 
εγκρίνει η Ε̟ιτρο̟ή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 ̟αράγραφος 2 της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ. 
Τα τυ̟ο̟οιηµένα έντυ̟α µ̟ορούν να συνοδεύονται α̟ό εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο 
έγγραφο ή ε̟ικυρωµένα γνήσια αντίγραφα ή α̟οσ̟άσµατα αυτών. 
 

2. Το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο ̟ου αναφέρεται στην ̟αράγραφο 1 ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες ̟ληροφορίες, τις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει η αιτούσα ελληνική αρχή: 
 
α) τα στοιχεία ταυτότητας του ̟ροσώ̟ου ̟ου α̟οτελεί αντικείµενο εξέτασης ή έρευνας· 
β) τους φορολογικούς λόγους για τους ο̟οίους ζητούνται οι ̟ληροφορίες. 
 
Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται, στο βαθµό ̟ου γνωρίζει και σύµφωνα µε τις διεθνείς 
εξελίξεις, να ̟αρέχει το όνοµα και τη διεύθυνση κάθε ̟ροσώ̟ου ̟ου εικάζεται ότι έχει στην 
κατοχή του τις ζητούµενες ̟ληροφορίες, καθώς και κάθε στοιχείο ̟ου µ̟ορεί να 
διευκολύνει τη συλλογή των ̟ληροφοριών α̟ό τη λαµβάνουσα αρχή άλλου κράτους 
µέλους. 
 

3. Οι αυθόρµητα ̟αρεχόµενες ̟ληροφορίες και η α̟οδοχή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 
11, αντίστοιχα, τα αιτήµατα διοικητικών κοινο̟οιήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 14 και η 
̟ληροφόρηση σχετικά µε τη χρησιµότητα των ζητούµενων ̟ληροφοριών σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 α̟οστέλλονται µε χρήση του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου ̟ου εγκρίνει η Ε̟ιτρο̟ή µε 
τη διαδικασία του άρθρου 26 ̟αράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ. 
 

4. Οι αυτόµατες ανταλλαγές ̟ληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 9 α̟οστέλλονται µε τη 
χρήση τυ̟ο̟οιηµένου ηλεκτρονικού µορφότυ̟ου µε στόχο τη διευκόλυνση της αυτόµατης 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών και µε βάση τον ισχύοντα ηλεκτρονικό µορφότυ̟ο κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 3312/2005 (Α’ 35) (άρθρο 9 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υ̟ό µορφή τόκων εισοδηµάτων 
α̟ό α̟οταµιεύσεις, ΕΕ L 157 της 26.3.2003). 
 

5. Ο τυ̟ο̟οιηµένος ηλεκτρονικός µορφότυ̟ος, ό̟ως ορίζεται στην ̟αράγραφο 4, ̟ρέ̟ει να 
χρησιµο̟οιείται για όλους τους τύ̟ους αυτόµατης ανταλλαγής ̟ληροφοριών και 
εγκρίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 ̟αράγραφος 2 της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ. 

 
Άρθρο 21  

Πρακτικές ρυθµίσεις  
[άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 
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1. Οι ̟ληροφορίες ̟ου κοινο̟οιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως και 25 ̟ρέ̟ει να 
̟αρέχονται, στο µέτρο του δυνατού, µε ηλεκτρονικά µέσα χρησιµο̟οιώντας το δίκτυο 
CCN. 
 

2. Οι ελληνικές αρχές είναι υ̟εύθυνες για οιαδή̟οτε εξέλιξη των συστηµάτων της, η ο̟οία 
α̟αιτείται για τη δυνατότητα ανταλλαγής των ̟ληροφοριών αυτών µε χρήση του δικτύου 
CCN. 
 

3. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου είναι δεόντως δια̟ιστευµένα α̟ό την Αρχή ∆ια̟ίστευσης Ασφαλείας της 
Ε̟ιτρο̟ής ε̟ιτρέ̟εται να έχουν ̟ρόσβαση στις ̟ληροφορίες αυτές, µόνον εφόσον είναι 
αναγκαίο για σκο̟ούς διατήρησης, συντήρησης και ανά̟τυξης του δικτύου CCN.  
 

4. Η Ελλάδα ̟αραιτείται α̟ό κάθε αξίωση ε̟ιστροφής των δα̟ανών οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν 
κατά την εφαρµογή των άρθρων 1 έως και 25 εκτός, κατά ̟ερί̟τωση, αν ̟ρόκειται για 
αµοιβές εµ̟ειρογνωµόνων. 
 

5. Τα αιτήµατα συνεργασίας, συµ̟εριλαµβανοµένων των αιτηµάτων κοινο̟οίησης, και τα 
συνηµµένα έγγραφα είναι δυνατόν να συντάσσονται σε ο̟οιαδή̟οτε γλώσσα συµφωνούν 
µεταξύ τους η λαµβάνουσα αρχή και η αιτούσα αρχή.  
 
Τα αιτήµατα αυτά συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην ε̟ίσηµη γλώσσα ή σε µία α̟ό τις 
ε̟ίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους της λαµβάνουσας αρχής µόνο σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, 
όταν η λαµβάνουσα αρχή δηλώνει τον λόγο για τον ο̟οίο ζητά µετάφραση.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Άρθρο 22  

Αξιολόγηση 
[άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] 

 
1. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 κοινο̟οιεί 

στην Ε̟ιτρο̟ή κάθε σχετική ̟ληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της 
α̟οτελεσµατικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως και 25 όσον 
αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροα̟οφυγή. 
 

2. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 κοινο̟οιεί 
στην Ε̟ιτρο̟ή µια ετήσια αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητας της αυτόµατης 
ανταλλαγής ̟ληροφοριών ̟ου αναφέρεται στο άρθρο 9, καθώς και των ̟ρακτικών 
α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία ε̟ετεύχθησαν. Η µορφή και οι όροι κοινο̟οίησης αυτής της 
ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 
̟αράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.   
 

3. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ̟αρέχει 
στην Ε̟ιτρο̟ή για τους σκο̟ούς της αξιολόγησης των άρθρων 1 έως και 25 στατιστικά 
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στοιχεία, ̟ου συντάσσει η Ε̟ιτρο̟ή, µε τη διαδικασία του άρθρου 26 ̟αράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ. 
 

4. Οι ̟ληροφορίες ̟ου κοινο̟οιούνται στην Ε̟ιτρο̟ή δυνάµει των ̟αραγράφων 1, 2 και 3 
χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου εφαρµόζονται στις αρχές 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
Αυτές οι ̟ληροφορίες, καθώς και οιαδή̟οτε έκθεση ή έγγραφο ̟ου συντάσσεται α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή βάσει αυτών, µ̟ορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη µέλη. Αυτές οι 
διαβιβαζόµενες ̟ληροφορίες καλύ̟τονται α̟ό το υ̟ηρεσιακό α̟όρρητο και χαίρουν της 
̟ροστασίας ̟ου ̟αρέχεται σε ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας του 
κράτους µέλους ̟ου τις έλαβε. 
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα ̟ου καταρτίζει η Ε̟ιτρο̟ή και ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα 
̟αράγραφο ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιούνται α̟ό τα κράτη µέλη µόνον για λόγους 
ανάλυσης αλλά δεν δηµοσιο̟οιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιµες σε οιοδή̟οτε άλλο 
̟ρόσω̟ο ή φορέα χωρίς τη ρητή συµφωνία της Ε̟ιτρο̟ής. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
Άρθρο 23  

Ανταλλαγή ̟ληροφοριών µε τρίτες χώρες 
[άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]  

 
1. Όταν η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ή η 

αιτούσα ελληνική αρχή λαµβάνει α̟ό τρίτη χώρα ̟ληροφορίες οι ο̟οίες είναι εύλογα 
συναφείς µε την εφαρµογή και την ε̟ιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους 
φόρους ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 3, δύναται, εφόσον αυτό ε̟ιτρέ̟εται δυνάµει διεθνούς 
συµφωνίας µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα, να ̟αρέχει τις ̟ληροφορίες αυτές στις αρµόδιες 
αρχές κρατών µελών για τις ο̟οίες ενδέχεται να είναι χρήσιµες και σε ο̟οιαδή̟οτε αιτούσα 
αρχή.   
 

2. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 ή η αιτούσα 
ελληνική αρχή ε̟ιτρέ̟εται να κοινο̟οιεί σε µία τρίτη χώρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την κοινο̟οίηση ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σε τρίτες χώρες, 
̟ληροφορίες τις ο̟οίες α̟οκτά α̟ό κράτος µέλος, υ̟ό τον όρο ότι τηρούνται αθροιστικά οι 
ακόλουθοι όροι: 
 
α) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους α̟ό την ο̟οία ̟ροέρχονται οι ̟ληροφορίες 
έχει συναινέσει για την κοινο̟οίησή τους στην τρίτη χώρα, και 
β) η εν λόγω τρίτη χώρα έχει δεσµευθεί να ̟αράσχει την α̟αιτούµενη 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. 
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3. Η αρµόδια αρχή του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρ. 5 ̟αράγραφος 1 δύναται να 
αντιταχθεί στη διαβίβαση ̟ληροφοριών σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε την ̟αράγραφος 2.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 24  

Προστασία δεδοµένων 
[άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]   

 
Η ανταλλαγή ̟ληροφοριών, συµ̟εριλαµβανοµένων των διοικητικών ερευνών, γίνεται 
κατό̟ιν ειδικά αιτιολογηµένης α̟όφασης ως ̟ρος την αναγκαιότητα και αναλογικότητα 
των δεδοµένων, τόσο α̟ό την αιτούσα αρχή, όσο και α̟ό την λαµβάνουσα αρχή, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του ν. 2472/1997 (Α’ 50) λαµβανοµένων υ̟όψη και όσων ορίζονται στα 
άρθρα 15 ̟αράγραφος 1, 16 ̟αράγραφος 1 και 17 του ̟αρόντος νόµου. Την αιτιολογία 
εξετάζει η λαµβάνουσα ή η αιτούσα, αντίστοιχα, ελληνική αρχή. 
Η ανταλλαγή ̟ληροφοριών µε τρίτες χώρες, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 23, γίνεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2472/1997.  
Για τους σκο̟ούς των άρθρων 1 έως και 25 και ύστερα α̟ό ειδικά αιτιολογηµένη ̟ράξη της 
αρµόδιας αρχής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 ̟αράγραφος 1 µ̟ορεί να 
α̟οφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των δικαιωµάτων των άρθρων 11 και 12 του ν. 
2472/1997. 
 

Άρθρο 25 
Καταργούµενες διατάξεις Πρώτου Μέρους 

 
Με τη θέση σε ισχύ του ̟αρόντος νόµου καταργούνται: 
 
α) τα άρθρα 19 έως 24α του Κεφαλαίου Β «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 
του ν. 1914/1990, µε τον ο̟οίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 
77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1977 σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή 
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων ε̟ί 
των ασφαλίστρων, 
 
β) τα άρθρα 1 και 2 του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3312/2005, µε τον ο̟οίο 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2003 για την τρο̟ο̟οίηση της Οδηγίας  77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα της άµεσης 
και της έµµεσης φορολογίας (ΕΕ L 264 της 15.10.2003) και 
 
γ) τα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3453/2006 (Α’ 74), µε τον ο̟οίο 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Α̟ριλίου 2004 για τρο̟ο̟οίηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αµοιβαία 
συνδροµή των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων, 
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ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων ε̟ί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 127 της 
29.4.2004). 
 
Οι ̟αρα̟οµ̟ές στις καταργούµενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις του 
̟αρόντος νόµου. 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 

Άρθρο 26  
Τρο̟ο̟οίηση άρθρου 1 του ν.3148/2003  

 
1. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136) ̟ροστίθεται νέο 

εδάφιο ̟ου έχει ως εξής:  
 «Η Ε.Λ.Τ.Ε. λειτουργεί α̟οκλειστικά χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, έχει διοικητική 
και οικονοµική αυτοτέλεια και α̟ολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.» 
 

2. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Η Ε.Λ.Τ.Ε. ε̟ο̟τεύεται α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
̟αρόντος νόµου. Η εν λόγω ε̟ο̟τεία λαµβάνει τη µορφή της ̟ροηγούµενης έγκρισης 
µόνον για τις ̟ράξεις του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού και α̟ολογισµού της Ε.Λ.Τ.Ε..» 
 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Ως γραµµατέας του ∆.Σ ορίζεται, µε α̟όφαση του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε., υ̟άλληλος της 
Ε.Λ.Τ.Ε..» 
 

4. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Οι Αντι̟ρόεδροι ε̟ιλέγονται α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου διαθέτουν ευρεία ε̟ιστηµονική 
κατάρτιση στη Λογιστική ή/και Ελεγκτική.»  
 

5. Στην ̟αράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 ̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
«Σε ̟ερί̟τωση λήξης της θητείας των µελών του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε., αυτή ̟αρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων µελών σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3148/2003 για 
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους κατ’ ανώτατο όριο.».  
  

 
Άρθρο 27  

Τρο̟ο̟οίηση άρθρου 4 του ν. 3148/2003 σχετικά µε το  
Συµβούλιο Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης   
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1. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής:  
 «Το Σ.ΛΟ.Τ. είναι ̟ενταµελές και α̟οτελείται α̟ό έναν Αντι̟ρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως 
Πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς ε̟ιστήµονες οι ο̟οίοι έχουν υψηλό ε̟ί̟εδο θεωρητικής 
κατάρτισης στη Λογιστική και µακροχρόνια ̟είρα ̟ρακτικής εφαρµογής της. Ένας, 
τουλάχιστον, εκ των ανωτέρω ε̟ιστηµόνων α̟αιτείται να είναι κάτοχος διδακτορικού 
δι̟λώµατος στο γνωστικό αντικείµενο της Λογιστικής.».  
 

2. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 καταργείται.. 
 

Άρθρο 28  
Τρο̟ο̟οίηση άρθρου 5  του ν. 3148/2003  

σχετικά µε το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου    
 
Το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 5 
Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 

 
«1. Το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι ̟ενταµελές συλλογικό όργανο και η 
θητεία του είναι τριετής. Τα µέλη του Σ.Π.Ε. και οι ανα̟ληρωτές τους ορίζονται µε 
α̟όφαση του ∆.Σ της ΕΛΤΕ, και ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόσω̟α εγνωσµένου κύρους µε ειδικές 
γνώσεις και εµ̟ειρία σε θέµατα ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας. Ως 
Πρόεδρος του Σ.Π.Ε. ορίζεται ένας Αντι̟ρόεδρος του ∆.Σ της ΕΛΤΕ. Ένα α̟ό τα µέλη του 
Σ.Π.Ε. ορίζεται α̟ό το ∆.Σ της ΕΛΤΕ, µετά α̟ό ̟ρόταση του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 
̟ου συστάθηκε µε το άρθρο 1 του ̟.δ. 226/1992 (Α’ 120). Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών κατό̟ιν εισηγήσεως του ∆.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζεται η α̟οζηµίωση των µελών 
του ΣΠΕ. 
2. Το Σ.Π.Ε. είναι αρµόδιο: 
α) για τη διενέργεια ̟οιοτικών ελέγχων ε̟ί των ̟ροσώ̟ων των ̟αραγράφων 2 έως 8 του 
άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174),  
β) για τη διατύ̟ωση υ̟οδείξεων ̟ρος τα ̟ρόσω̟α των ̟αραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 
του ν. 3693/2008, ως α̟οτέλεσµα ̟οιοτικών ελέγχων, 
γ) για τη διεξαγωγή ερευνών ̟ρος δια̟ίστωση τυχόν ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του 
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ελεγκτών συµ̟εριλαµβανοµένων των 
κανονιστικών α̟οφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα ∆εοντολογίας, των 
ελεγκτικών ̟ροτύ̟ων ή των ̟ροτύ̟ων διασφάλισης της ̟οιότητας, είτε αυτε̟αγγέλτως 
είτε κατό̟ιν καταγγελίας, 
δ) για τη διατύ̟ωση εισηγήσεων ̟ρος το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε ως α̟οτέλεσµα της διεξαγωγής 
ερευνών κατά την ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου, 
ε) για τη διεξαγωγή ερευνών ̟ου σχετίζονται µε την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων και 
µε την άσκηση ε̟ο̟τείας ε̟ί της ∆ιεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, 
Μελετών και Υ̟οστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε κατά τη διεξαγωγή 
̟ροαναφερθεισών ερευνών, 
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στ) για τη διατύ̟ωση γενικών εισηγήσεων ̟ρος το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. ε̟ί ελεγκτικών 
θεµάτων, θεµάτων άσκησης ̟οιοτικού ελέγχου και διερεύνησης ̟ειθαρχικών ̟αραβάσεων, 
και 
ζ) ε̟ί οιουδή̟οτε άλλου θέµατος ̟ροσιδιάζει στην άσκηση ̟οιοτικού ελέγχου ε̟ί της 
ελεγκτικής εργασίας, καθώς και στη διερεύνηση των υ̟οθέσεων για τη δια̟ίστωση της 
τυχόν τέλεσης ̟ειθαρχικών ̟αραβάσεων. 
3. Με α̟όφαση του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. ρυθµίζεται το ̟εριεχόµενο, ο τρό̟ος και η διαδικασία 
διενέργειας των ̟οιοτικών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, ιδίως δε: 
α) τα ̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά, ̟ου θα διενεργούν τους ̟οιοτικούς ελέγχους, 
β) τα κριτήρια ε̟ιλογής των φορέων ̟ου θα εντάσσονται κάθε φορά στον 
̟ρογραµµατισµό του Σ.Π.Ε. για τη διενέργεια ̟οιοτικών ελέγχων,  
γ) οι υ̟οχρεώσεις των ελεγχόµενων ̟ροσώ̟ων κατά τη διενέργεια ̟οιοτικών ελέγχων, 
δ) η δηµοσιο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων των ̟οιοτικών ελέγχων, και 
ε) οι υ̟οχρεώσεις των ελεγχόµενων ̟ροσώ̟ων κατό̟ιν ολοκλήρωσης των ̟οιοτικών 
ελέγχων. 
4. Τα ̟ρόσω̟α ε̟ί των ο̟οίων διενεργήθηκε ̟οιοτικός έλεγχος υ̟οχρεούνται να 
συµµορφώνονται µε τις υ̟οδείξεις ̟ου διατυ̟ώνονται ̟ρος αυτά α̟ό το Σ.Π.Ε. ως 
α̟οτέλεσµα του διενεργηθέντος ̟οιοτικού ελέγχου. Κατά τη διατύ̟ωση των υ̟οδείξεών 
του, το Σ.Π.Ε. τάσσει στα ως άνω ̟ρόσω̟α εύλογη ̟ροθεσµία ̟ρος συµµόρφωση. Τυχόν 
µη συµµόρφωση µε τις υ̟οδείξεις του Σ.Π.Ε. εντός της ταχθείσης ̟ροθεσµίας συνιστά 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα. 
5. Με α̟όφαση του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η δα̟άνη για τη διενέργεια του ̟οιοτικού 
ελέγχου, η ο̟οία βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ε.Λ.Τ.Ε..». 

 
Άρθρο 29  

Κυρώσεις και διαδικασία ε̟ιβολής τους  
 
Το άρθρο 6 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 6 
Κυρώσεις και διαδικασία ε̟ιβολής αυτών 

1. Α̟οκλειστικά αρµόδιο όργανο για τη δια̟ίστωση ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του 
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες  των ελεγκτών, συµ̟εριλαµβανοµένων των 
κανονιστικών α̟οφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα ∆εοντολογίας και 
των ελεγκτικών ̟ροτύ̟ων ή των ̟ροτύ̟ων διασφάλισης της ̟οιότητας, καθώς και 
̟ερι̟τώσεων µη συµµόρφωσης ̟ρος τις υ̟οδείξεις ̟ου διατυ̟ώνονται α̟ό το Συµβούλιο 
Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε) της Ε.Λ.Τ.Ε. συνε̟εία της διενέργειας ̟οιοτικού ελέγχου, 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 5 του ̟αρόντος, α̟ό τα ̟ρόσω̟α των 
̟αραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 («̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα»), και 
την ε̟ιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Ε.Λ.Τ.Ε..   
2. Το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ε̟ιβάλλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 
α) Ε̟ί̟ληξη.  
β) Προσωρινή α̟αγόρευση διενέργειας υ̟οχρεωτικών ελέγχων ε̟ί των ατοµικών ή 
ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για χρονικό διάστηµα α̟ό έναν (1) έως δώδεκα 
(12) µήνες.  
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γ) Πρόστιµο ύψους έως 1.000.000 ευρώ. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 
δύναται να ε̟ιβάλλει ̟ρόστιµο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Στην ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής 
̟ροστίµου σε νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει δικαίωµα διενέργειας υ̟οχρεωτικών ελέγχων, το 
ε̟ιβαλλόµενο ̟ρόστιµο δύναται να υ̟ερβεί το όριο του ̟ρώτου εδαφίου και να ανέλθει σε 
̟οσό ίσο µε το δεκα̟λάσιο της αµοιβής ̟ου τιµολογήθηκε στην ελεγχόµενη οντότητα κατά 
τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης κατά την ο̟οία τελέσθηκε η ̟αράβαση και 
̟ροέρχεται α̟ό κάθε είδους ελεγκτική εργασία. Τα οριζόµενα στο ̟ροηγούµενο εδάφιο 
ισχύουν και σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής του νοµικού ̟ροσώ̟ου.  
δ) Προσωρινή αφαίρεση της ε̟αγγελµατικής άδειας για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη.  
ε) Οριστική αφαίρεση της ε̟αγγελµατικής άδειας και διαγραφή α̟ό το Μητρώο Ελεγκτών. 
3. Για την ε̟ιµέτρηση της ε̟ιβαλλόµενης κύρωσης σε κάθε µία α̟ό τις ανωτέρω 
̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου αυτής λαµβάνονται υ̟όψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της 
̟αράβασης, ο κίνδυνος για την αξιο̟ιστία και την ορθή λειτουργία του ελεγκτικο-
λογιστικού θεσµού, ο τυχόν ̟ροσ̟ορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο ̟ρόσω̟ο 
του ̟αραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου σύµφωνα µε την ̟αρ. 14 του άρθρου 2 του 
ν. 3693/2008. 
Το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. ε̟ιβάλλει τις κυρώσεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ύστερα α̟ό 
εισήγηση του Σ.Π.Ε. Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για την έκδοση των 
α̟οφάσεων για την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων λαµβάνει µέρος και ο Αντι̟ρόεδρος 
του ∆.Σ. ̟ου είναι Πρόεδρος του Σ.Π.Ε, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
4. Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης της τέλεσης ̟αράβασης α̟ό νόµιµο ελεγκτή, ̟ου διενεργεί 
υ̟οχρεωτικούς ελέγχους στο όνοµα και για λογαριασµό ελεγκτικού γραφείου, η ευθύνη 
του νόµιµου ελεγκτή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική ̟ειθαρχική ευθύνη του ελεγκτικού 
γραφείου.  
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η δια ̟ράξεως ή ̟αραλείψεως ̟ληµµελής άσκηση ε̟ο̟τείας εκ µέρους 
εταίρου ή ιδιοκτήτη ή µέλους της διοίκησης ή µέλους ε̟ο̟τικού οργάνου ελεγκτικού 
γραφείου ε̟ί των κυρίων εταίρων κατά την έννοια της ̟αρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 
3693/2008 και των νοµίµων ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλου ̟ροσώ̟ου ̟ου συµµετέχει εν 
γένει στην ελεγκτική διαδικασία για λογαριασµό του ελεγκτικού γραφείου συνιστά 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα καταλογιζόµενο αυτοτελώς στο ελεγκτικό γραφείο ή και στα µέλη 
των οργάνων διοίκησής του  ̟ου εµ̟λέκονται στην ̟ληµµελή άσκηση ε̟ο̟τείας. Οµοίως 
α̟οτελεί ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο καταλογίζεται  στο ελεγκτικό γραφείο ή και τα 
µέλη των οργάνων διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου αυτοτελώς, και κάθε ̟ράξη ή 
̟αράλειψη εταίρου ή ιδιοκτήτη ή µέλους της διοίκησης ή µέλους ε̟ο̟τικού οργάνου ή 
κυρίου εταίρου ελεγκτικού γραφείου κατά την έννοια της ̟αρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 
3693/2008, η ο̟οία θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα νόµιµου 
ελεγκτή, ό̟ως αυτή ̟ροσδιορίζεται στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ̟α και τον ισχύοντα 
Κώδικα Ε̟αγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσ̟ονδίας Λογιστών. Στην 
τελευταία ̟ερί̟τωση, ̟έραν των λοι̟ών κυρώσεων, ε̟ιβάλλεται σε βάρος του ελεγκτικού 
γραφείου και στα µέλη των οργάνων διοίκησής του ̟ου εµ̟λέκονται στην ̟αράβαση η 
κύρωση της αφαίρεσης της ε̟αγγελµατικής άδειας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι 
(6) µηνών.  
5. Ειδικώς, στην ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης των ε̟ιχειρήσεων νοµίµων ελεγκτών µε την 
υ̟οχρέωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόµου αυτού  ̟έραν 
των κυρώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος άρθρου, το ∆.Σ της 
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Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να α̟οφασίσει την α̟οβολή της µη συµµορφούµενης ε̟ιχείρησης και 
των νοµίµων ελεγκτών αυτής α̟ό το ̟ρόγραµµα ̟οιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. µε 
συνέ̟εια κάθε ελεγκτική εργασία ̟ου διενεργείται α̟ό αυτούς να µην ̟αράγει έννοµα 
α̟οτελέσµατα. Οι α̟οφάσεις ̟ερί α̟οβολής δηµοσιο̟οιούνται µε α̟όφαση του ∆.Σ της 
Ε.Λ.Τ.Ε., ̟ου καθορίζει τη φύση, έκταση και τον τρό̟ο δηµοσιο̟οίησης τους.  
6. Πριν την έκδοση της α̟όφασης για την ε̟ιβολή διοικητικών κυρώσεων, το ∆.Σ της 
Ε.Λ.Τ.Ε. υ̟οχρεούται να καλέσει τον ελεγχόµενο νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγχόµενο 
ελεγκτικό γραφείο να εκθέσει τις α̟όψεις του. Η σχετική κλήση είναι έγγραφη και σε αυτή 
µνηµονεύονται υ̟οχρεωτικά η ̟ροσα̟τόµενη ̟αράβαση, καθώς και τα ̟ραγµατικά 
̟εριστατικά ̟ου α̟οτελούν τη βάση αυτής και τάσσεται εύλογη ̟ροθεσµία στον 
ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις α̟όψεις του εγγράφως. Το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. µ̟ορεί, εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο κατά την α̟όλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καλέσει τον ελεγχόµενο 
νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγχόµενο ελεγκτικό γραφείο και σε ̟αροχή ̟ροφορικών 
ε̟εξηγήσεων ενώ̟ιόν του. Σε ̟ερί̟τωση αναβολής, ή διακο̟ής της συζήτησης για άλλη 
µέρα και ώρα, η γνωστο̟οίηση της ηµεροµηνίας της µετά την αναβολή ή τη διακο̟ή 
συζήτησης, µ̟ορεί να γίνεται µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο. 
Το ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται για λόγους ̟ροστασίας του δηµοσίου συµφέροντος να 
δηµοσιο̟οιεί µε κάθε ̟ρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις α̟οφάσεις αυτού ̟ου 
αφορούν την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων. 
7. Κατά των α̟οφάσεων του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. για την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων 
χωρεί ̟ροσφυγή ουσίας ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µέσα σε ̟ροθεσµία 60 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίησή τους.  
8. Τα ̟ρόστιµα ̟ου ε̟ιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της ̟αραγράφου 2 α̟οτελούν έσοδο του 
∆ηµοσίου και εισ̟ράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ν.δ. 356/1974), α̟ό την εκάστοτε ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία (∆.Ο.Υ.), η ο̟οία οφείλει 
να ενηµερώσει άµεσα την ΕΛΤΕ για την  είσ̟ραξη ή µη του ̟ροστίµου. 
 

 
Άρθρο 30  

∆ιερεύνηση υ̟οθέσεων και εξουσίες  
των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.  

   
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3148/2003 ̟ροστίθενται άρθρα 6Α και 6Β ως εξής: 

  
Άρθρο 6Α 

∆ιερεύνηση υ̟οθέσεων  
1. Η διερεύνηση των υ̟οθέσεων για τη δια̟ίστωση της συνδροµής ή µη ̟αράβασης της 
νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 του ̟αρόντος διενεργείται µε τη διοικητική µέριµνα του 
Σ.Π.Ε. και µε την υ̟οστήριξη της ∆ιεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, 
Μελετών και Υ̟οστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. και των «εντεταλµένων 
ελεγκτών» της Ε.Λ.Τ.Ε.  
2. Το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ύστερα α̟ό εισήγηση του Σ.Π.Ε µ̟ορεί να ορίζει ως «εντεταλµένους 
ελεγκτές», φυσικά ̟ρόσω̟α, ιδιώτες ή υ̟αλλήλους του ∆ηµοσίου ή νοµικών ̟ροσώ̟ων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατάλληλη ε̟αγγελµατική κατάρτιση και εµ̟ειρία ̟ου έχουν λάβει 
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εξειδικευµένη εκ̟αίδευση ιδίως σε θέµατα διενέργειας ̟οιοτικών ελέγχων. Με α̟όφαση 
του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µ̟ορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία ̟ροσόντα και οι 
α̟αιτούµενες ειδικότητες των «εντεταλµένων ελεγκτών», καθώς και η διαδικασία ε̟ιλογής 
και α̟οζηµίωσής τους. Οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υ̟οχρεούνται κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 33 του ν. 3693/2008 και 11 του ̟αρόντος νόµου. Για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειµενικότητας των ̟οιοτικών ελέγχων, οι 
«εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υ̟όκεινται στους ακόλουθους ̟εριορισµούς: 
(α) ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να ασκούν το ε̟άγγελµα του νόµιµου ελεγκτή ή να εργάζονται για 
λογαριασµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου τους.  
(β) ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να συµµετέχουν σε έλεγχο νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο 
ο̟οίο κατά την ̟ροηγούµενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υ̟άλληλοι ή µε το ο̟οίο 
συνδέονταν κατά ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ή α̟ό το ο̟οίο λαµβάνουν ο̟οιασδή̟οτε φύσεως 
αµοιβή. 
(γ) ∆εν υ̟άρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτών και του ελεγχόµενου φορέα, ε̟ί 
του ο̟οίου θα ̟ραγµατο̟οιήσουν έλεγχο.  
Οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν στο Σ.Π.Ε. ̟ριν 
α̟ό την έναρξη έκαστου ελέγχου ̟ου τους ανατίθεται, «υ̟εύθυνη δήλωση» ότι 
συµµορφώνονται µε τους ̟αρα̟άνω ̟εριορισµούς και α̟αιτήσεις. 
3. Το Σ.Π.Ε. δύναται να δίδει εντολές ελέγχου – είτε αυτε̟αγγέλτως είτε κατό̟ιν σχετικής 
καταγγελίας –, οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές στην ∆ιεύθυνση της ̟αραγράφου 1 
του ̟αρόντος, καθώς και στους «εντεταλµένους ελεγκτές» ως ̟ρος θέµατα ασκήσεως του 
ελέγχου και, γενικώς, ε̟ο̟τεύει την εν λόγω ελεγκτική αρµοδιότητά τους. Η ∆ιεύθυνση 
Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υ̟οστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων 
ή/και οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε.  («τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε.») µετά 
το ̟έρας της διερεύνησης υ̟οθέσεως υ̟οβάλλουν το ̟όρισµά τους στο Σ.Π.Ε.  
4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τη διάρκεια διενέργειας ̟οιοτικού ελέγχου ̟ιθανολογείται 
σοβαρά η τέλεση ̟ειθαρχικών ̟αρα̟τωµάτων, το Σ.Π.Ε. µ̟ορεί να εισηγείται ̟ρος το ∆.Σ. 
της Ε.Λ.Τ.Ε. την ε̟ιβολή κυρώσεων, χωρίς να α̟αιτείται ̟εραιτέρω διερεύνηση της 
υ̟οθέσεως α̟ό τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε.». 
 

 Άρθρο 6Β 
Εξουσίες των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.  

1. Τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε. στο ̟λαίσιο της διερεύνησης υ̟οθέσεως για τη 
δια̟ίστωση της τυχόν τέλεσης ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού ̟λαισίου 
̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 του ̟αρόντος 
δύνανται: 
α) Να έχουν ̟ρόσβαση και να λαµβάνουν αντίγραφα ή α̟οσ̟άσµατα α̟ό έγγραφα, 
βιβλία και άλλα στοιχεία ̟ου τηρούνται σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, 
µαγνητική ή άλλη) στην ε̟αγγελµατική εγκατάσταση ̟ου βρίσκεται µέσα ή έξω α̟ό τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων ̟ροσώ̟ων των ̟αραγράφων 2 έως 8 του ν. 
3693/2008, τα ο̟οία δεν δικαιούνται να ε̟ικαλεσθούν ε̟αγγελµατικό ή άλλο α̟όρρητο. 
β) Να ̟ροβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, στα ο̟οία 
συµ̟εριλαµβάνονται και τα ηλεκτρονικά µέσα α̟οθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, 
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̟ου βρίσκονται µέσα ή έξω α̟ό τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων ̟ροσώ̟ων ή 
εταιρειών. 
γ) Να λαµβάνουν κατά την κρίση τους ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την 
ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και να 
ζητούν ε̟εξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα ̟ου σχετίζονται µε το αντικείµενο και το 
σκο̟ό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές α̟αντήσεις. 
 
2. Τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε. ασκούν τις ως άνω αρµοδιότητές τους, εφόσον 
δοθεί σχετική έγγραφη και ειδική εντολή α̟ό τον Πρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. Η εντολή δίδεται 
είτε σε ορισµένο ελεγκτή είτε σε οµάδα ελεγκτών. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η εντολή 
̟ρέ̟ει να ορίζει και τον ελεγκτή ̟ου είναι ο ε̟ικεφαλής του ελέγχου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
εντολή δίδεται ̟ρος «εντεταλµένο ελεγκτή» της Ε.Λ.Τ.Ε., υ̟οχρεωτικά ορίζεται στην 
οµάδα ελέγχου και ένας τουλάχιστον υ̟άλληλος της Ε.Λ.Τ.Ε., ο ο̟οίος υ̟ογράφει κάθε 
έγγραφο σχετικό µε τη διενέργεια της έρευνας. 
 
3. Οι έλεγχοι και η λήψη ̟ληροφοριών και στοιχείων της ̟ερί̟τωσης α΄ της 
̟αραγράφου 1, καθώς και οι κατασχέσεις της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 1, 
̟ραγµατο̟οιούνται σε ο̟οιαδή̟οτε για το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο εργάσιµη ώρα.  

 
4. Για την κατάσχεση ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση β΄ της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος, συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης. Η έκθεση υ̟ογράφεται α̟ό 
το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο ̟ου ενεργεί την κατάσχεση, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να είναι 
υ̟άλληλος της Ε.Λ.Τ.Ε. και α̟ό το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του. Η 
έκθεση κατάσχεσης συντάσσεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα α̟ό τα αντίγραφα διατηρείται 
α̟ό το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο της Ε.Λ.Τ.Ε. και το άλλο ̟αραδίδεται σε εκείνον ̟ου 
υ̟έγραψε για λογαριασµό του ελεγχόµενου ̟ροσώ̟ου. 
Σε ̟ερί̟τωση άρνησης των ̟αρα̟άνω να υ̟ογράψουν, αντίγραφο της έκθεσης 
κατάσχεσης ε̟ιδίδεται, µε δικαστικό ε̟ιµελητή στο ̟ρόσω̟ο, κατά του ο̟οίου ε̟εβλήθη η 
κατάσχεση, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµέρα ολοκλήρωσης της κατάσχεσης, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας (ν. 2717/1999). Το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο δικαιούται να λάβει αντίγραφα των 
κατασχεθέντων εγγράφων µε δα̟άνες του. 
 
5. Η έκθεση κατάσχεσης ̟εριλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 
α) τον τίτλο «Έκθεση Κατάσχεσης της Ε̟ιτρο̟ής Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης και Ελέγχων», 
β) το χρόνο διενέργειας της κατάσχεσης, 
γ) τον τό̟ο διενέργειας της κατάσχεσης, δηλαδή τα στοιχεία της ε̟αγγελµατικής 
εγκατάστασης, καθώς και τη νοµική µορφή, ε̟ωνυµία ή ̟λήρη στοιχεία ταυτότητας του 
ελεγχόµενου ̟ροσώ̟ου, 
δ) το ονοµατε̟ώνυµο των διενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της 
Ε.Λ.Τ.Ε., 
ε) τον αριθµό και τη χρονολογία εντολής ελέγχου του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 
Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υ̟οστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της 
ΕΛΤΕ ή του ανα̟ληρωτή του ή του Προέδρου του Σ.Π.Ε, 
στ) την αιτιολογία για τη διενέργεια της κατάσχεσης, 
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ζ) την υ̟ογραφή των ενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε., 
καθώς και την υ̟ογραφή του ̟ροσώ̟ου ̟ου υ̟έγραψε για λογαριασµό του ελεγχόµενου 
̟ροσώ̟ου, 
η) σαφή ̟εριγραφή των κατασχεθέντων αντικειµένων. 
 
6. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 1 
του ̟αρόντος άρθρου, ̟ραγµατο̟οιείται στην έδρα της Ε.Λ.Τ.Ε.. Το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο 
̟ου ̟ρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση 
υ̟ογράφεται α̟ό τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, 
Μελετών και Υ̟οστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. ή τον ανα̟ληρωτή του ή τον 
Πρόεδρο του Σ.Π.Ε. Η κλήση ̟εριέχει συνο̟τική ̟εριγραφή της υ̟όθεσης, για την ο̟οία 
̟ρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην ο̟οία αυτό καλείται. Η 
κλήση ε̟ιδίδεται στο εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο µε δικαστικό ε̟ιµελητή, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον 
εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ηµέρα για την ο̟οία καλείται ̟ρος εξέταση. Η ̟ροθεσµία 
κλήσης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται σε ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο 
̟ρόσω̟ο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η ̟ροθεσµία κλήσης 
̟αρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο έχει την 
κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής ε̟ικράτειας. 
 
7. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων ̟ραγµατο̟οιείται ενώ̟ιον ελεγκτικού οργάνου 
της Ε.Λ.Τ.Ε. και ενός διοικητικού υ̟αλλήλου της Ε.Λ.Τ.Ε., ως γραµµατέα. Ο µάρτυρας, 
̟ριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το ε̟ώνυµό του, τον τό̟ο της γέννησης 
και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.  
 
8. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται α̟ό τον γραµµατέα έκθεση µαρτυρικής 
κατάθεσης. Η έκθεση ̟ρέ̟ει να αναφέρει τον τό̟ο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την 
ώρα κατά την ο̟οία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατε̟ώνυµο του 
ελεγκτικού οργάνου της Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ου έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του 
µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν α̟ό τον µάρτυρα. Η έκθεση 
διαβάζεται α̟ό όλα τα ̟αρευρισκόµενα κατά την εξέταση ̟ρόσω̟α και υ̟ογράφεται α̟ό 
αυτά. Αν κά̟οιο α̟ό τα ̟ρόσω̟α αυτά αρνείται να υ̟ογράψει, αυτό αναφέρεται στην 
έκθεση. Η έκθεση α̟οτελεί ̟λήρη α̟όδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση 
είναι άκυρη, εάν λεί̟ουν η χρονολογία (εκτός αν ̟ροκύ̟τει µε βεβαιότητα α̟ό το όλο 
̟εριεχόµενο της έκθεσης ή α̟ό άλλα έγγραφα ̟ου ε̟αναλαµβάνονται σε αυτήν), η 
αναγραφή των ονοµάτων και των ε̟ωνύµων ή η υ̟ογραφή των ̟ροσώ̟ων ̟ου 
̟αρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, α̟ό τα ο̟οία ένα 
αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται µε ευθύνη του ελεγκτικού οργάνου 
της Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ου έλαβε την κατάθεση, στο φάκελο της υ̟όθεσης. 
 
9. Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.» 
 
 

Άρθρο 31  
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Πόροι της ΕΛΤΕ 
 
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οι ̟όροι της Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ροέρχονται α̟ό εισφορά ̟οσοστού ένα τοις εκατό (1%) ε̟ί των 
συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινο̟ραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Αν 
α̟ό την οικονοµική διαχείριση της EΛΤΕ στο τέλος  κάθε τριετίας ̟ροκύ̟τει οικονοµικό 
α̟οτέλεσµα (έσοδα - έξοδα) ̟ου υ̟ερβαίνει τις δα̟άνες της ̟ροηγούµενης χρήσης, 
διατίθεται έως το εβδοµήντα ̟έντε τοις εκατό (75%) του οικονοµικού αυτού α̟οτελέσµατος 
µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ως έσοδο του  Κρατικού Προϋ̟ολογισµού. 

 
Άρθρο 32  

Α̟οφάσεις Ε.Λ.Τ.Ε. 
 

Το άρθρο 9 του ν.3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι κανονιστικού ̟εριεχοµένου α̟οφάσεις του ∆.Σ της ΕΛΤΕ δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 
 

Άρθρο 33  
Τρο̟ο̟οιήσεις στον ν. 3693/2008 

 
1. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) 

αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να α̟οφασίζει, µε α̟όφαση του ∆.Σ, για την ύ̟αρξη ή µη 
δικτύου, είτε αυτε̟άγγελτα, είτε µετά α̟ό αίτηµα ̟ου της υ̟οβάλλεται.» 
 

2. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 «Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να α̟οφασίζει, µε α̟όφαση του ∆.Σ., για τη συνδροµή ή µη της 
ιδιότητας του συνδεδεµένου µέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτε̟άγγελτα είτε µετά α̟ό 
αίτηµα ̟ου της υ̟οβάλλεται».  
 

3. Η ̟αράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.»: Α̟όφαση του ∆.Σ. της ΕΛΤΕ ̟ου έχει κανονιστικό 
̟εριεχόµενο 
 

4. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Η χορήγηση ή µη ε̟αγγελµατικής άδειας γίνεται µε α̟όφαση του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µετά 
α̟ό εισήγηση του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».  
 

5. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008,  αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η ε̟αγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται 
̟ροσωρινά ή οριστικά µε α̟όφαση του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µετά α̟ό εισήγηση του 
Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου». 
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6. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η ε̟αγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται 
οριστικά, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ο του δικαιούχου µία α̟ό τις ακόλουθες 
̟ερι̟τώσεις:  
α) ε̟ιβολή ̟ειθαρχικής ̟οινής οριστικής αφαίρεσης ε̟αγγελµατικής άδειας µε α̟όφαση 
του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.. 
β) θέση σε στερητική ή ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική). 
γ) καταδίκη µε τελεσίδικη α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για 
κλο̟ή, υ̟εξαίρεση (κοινή και στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία 
(κοινή και στην υ̟ηρεσία), δωροδοκία, ̟αράβαση καθήκοντος, καθώς και για 
ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
δ) συµ̟λήρωση του 70ου έτους της ηλικίας ή συνταξιοδότηση α̟ό τον κύριο ασφαλιστικό 
φορέα, εφόσον γίνει σε ̟ρότερο χρόνο 
ε) σε κάθε ̟ερί̟τωση σοβαρής αµφισβήτησης της εντιµότητάς του νοµίµου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου και εφόσον δεν υλο̟οιηθούν α̟ό αυτούς, µέσα σε χρονικό διάστηµα 
̟ου καθορίζεται α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. τυχόν µέτρα ̟ου θα τους υ̟οδειχθούν α̟ό το 
∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για να α̟οκατασταθεί η αµφισβήτηση αυτή.». 
 

7. Στο άρθρο 5 του ν. 3693/2008 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 4: 
 «4. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 του 
̟αρόντος, η Ε.Λ.Τ.Ε. ̟ροβαίνει στη διαγραφή του νόµιµου ελεγκτή α̟ό το Μητρώο 
Ελεγκτών».  
 

8. Η ̟ερί̟τωση 1 του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ο υ̟οψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σ̟ουδών τριτοβάθµιας ̟ανε̟ιστηµιακής ή 
τεχνολογικής εκ̟αίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδα̟ής ή αναγνωρισµένου ως ισότιµου 
τίτλου σ̟ουδών της αλλοδα̟ής». 
 

9. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρο 10 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα ̟ρακτικής εφαρµογής των α̟αιτούµενων θεωρητικών 
γνώσεων, οι ασκούµενοι ̟τυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ̟ραγµατο̟οιούν Πρακτική άσκηση 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών». 
 

10. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η καθυστέρηση στην ̟αροχή α̟ό τους νόµιµους ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία, τους 
ελεγκτές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των ̟ληροφοριών ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ̟αρόντος νόµου, συνιστά 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα και συνε̟άγεται, ̟έραν λοι̟ών ̟ειθαρχικών κυρώσεων, και την 
ε̟ιβολή της κύρωσης της ̟ερ. ε΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 α̟ό το ∆.Σ. της 
Ε.Λ.Τ.Ε..». 
 

11. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
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 «4. Η άρνηση υ̟οβολής ή η ανακριβής ή ̟αρα̟λανητική ̟αροχή των υ̟οβαλλόµενων, 
κατά την ̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος άρθρου, στοιχείων, α̟οτελεί ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα 
και συνε̟άγεται, ̟έραν λοι̟ών ̟ειθαρχικών κυρώσεων, και την ε̟ιβολή της κύρωσης του 
άρθρου 6 ̟αρ. 2 ̟ερ. ε΄ του ν. 3148/2003 α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.». 
 

12. Στο άρθρο 19 του ν. 3693/2008 ̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
«Η ΕΛΤΕ µε α̟όφαση του ∆.Σ. µ̟ορεί να θεσ̟ίζει ̟ιο λε̟τοµερείς κανόνες, εντός των 
ορίων του ως άνω Κώδικα ∆εοντολογίας, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου κρίνεται α̟αραίτητο, 
καθώς και να ̟ροβλέ̟ει ̟ρόσθετες ρυθµίσεις ως ̟ρος τη δεοντολογία και τη συµ̟εριφορά 
των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κατά την άσκηση του ε̟αγγέλµατός 
τους. Για το σκο̟ό αυτό η Ε.Λ.Τ.Ε. διαβουλεύεται ̟ριν α̟ό τη λήψη της α̟όφασής της µε 
το ΣΟΕΛ ». 
 

13. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
 «2. Τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου συνε̟άγονται, 
̟έραν των λοι̟ών κυρώσεων, και κυρώσεις των ̟ερ. γ’ και δ’ της ̟αρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 3148/2003 α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε..». 
 

14. Το άρθρο 28 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 28 

Όργανο ε̟ιβολής διοικητικών κυρώσεων 
Για την ε̟ιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε ̟αράβαση της νοµοθεσίας και του 
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ελεγκτών, α̟οκλειστικά αρµόδιο όργανο 
ορίζεται το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε..». 
 

15. Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
 «7. Με α̟όφαση του ∆.Σ. της ΕΛΤΕ ανα̟ροσαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, καθώς και τα ̟οσά της α̟οζηµίωσης και 
της ασφαλιστικής κάλυψης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρο αυτό».  
 

16. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Με α̟όφαση του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. κρίνεται, µετά α̟ό αίτηµα ο̟οιουδή̟οτε έχει έννοµο 
συµφέρον, κατά ̟ερί̟τωση η συνδροµή ή µη της γενικής αρχής ̟ου καθιερώνεται στην 
̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου.».  
 

17. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωµα ελέγχου της ̟ληρότητας και ακρίβειας του ̟εριεχοµένου της 
έκθεσης διαφάνειας. Η µη υ̟οβολή, η εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή ή η υ̟οβολή ανακριβούς ή µη 
̟λήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστούν ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα.». 
 

18. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
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«Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε α̟όφαση του ∆.Σ., µ̟ορεί να χορηγήσει ε̟αγγελµατική άδεια σε ελεγκτή 
τρίτης χώρας, αν κατά την κρίση της, ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται στα 
άρθρα 4 και 6 έως 11 του ̟αρόντος νόµου.». 
 

19. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 41 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών εγγράφονται στο ∆ηµόσιο Μητρώο µε α̟όφαση 
του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., αν συντρέχουν σωρευτικά: 
α) οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 3 του ̟αρόντος νόµου, 
β) για την ̟λειοψηφία των µελών του διοικητικού οργάνου της ελεγκτικής οντότητας 
τρίτης χώρας συντρέχουν ̟ροϋ̟οθέσεις ισοδύναµες, κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 4 έως 10 του ̟αρόντος νόµου, 
γ) για τον ελεγκτή τρίτης χώρας ̟ου διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασµό ελεγκτικής 
οντότητας τρίτης χώρας, συντρέχουν ̟ροϋ̟οθέσεις ισοδύναµες, κατά την κρίση της 
Ε.Λ.Τ.Ε., µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 έως 10 του ̟αρόντος νόµου. 
δ) οι έλεγχοι των ατοµικών ή ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ̟ου αναφέρονται 
στην ̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος άρθρου, διενεργούνται µε βάση τα Ελεγκτικά Πρότυ̟α 
̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 24 του ̟αρόντος νόµου ή ισοδύναµα, 
κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., Ελεγκτικά Πρότυ̟α και τα οριζόµενα στα άρθρα 20, 22 και 23 
του ̟αρόντος νόµου ή ισοδύναµο, κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., ρυθµιστικό ̟λαίσιο, 
ε) υ̟οβάλλεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. και δηµοσιο̟οιείται δια του διαδικτυακού τό̟ου του ελεγκτή 
ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, Έκθεση διαφάνειας µε ̟εριεχόµενο αυτό ̟ου 
ορίζεται α̟ό το άρθρο 36 του ̟αρόντος νόµου ή µε ισοδύναµο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, 
̟εριεχόµενο.». 
 

20. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 3693/2008  αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με α̟όφαση του ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζονται για κάθε ενδιαφερόµενο ̟ρόσω̟ο οι 
όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης άδειας νόµιµου ελεγκτή κατά τα οριζόµενα στον 
̟αρόντα νόµο.». 
 

21. Στο άρθρο 44 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως ακολούθως:  
«3. Με ̟ροεδρικό διάταγµα ̟ου εκδίδεται µε ̟ρόταση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ύστερα 
α̟ό εισήγηση της Ε.Λ.Τ.Ε., τρο̟ο̟οιείται το ̟.δ. 226/1992 (Α’ 120) «Περί συστάσεως, 
οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και ̟ερί των όρων 
εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή».». 
 

Άρθρο 34  
Α̟αλλαγή των µελών των συλλογικών οργάνων  

και του ̟ροσω̟ικού της Ε.Λ.Τ.Ε. α̟ό την αστική ευθύνη 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και του 
Συµβουλίου Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης, καθώς και το εν γένει ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιτρο̟ής 
Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης και Ελέγχων και οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. δεν 
υ̟έχουν ̟ροσω̟ικώς αστική ευθύνη έναντι ο̟οιουδή̟οτε για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις τους 
κατά την άσκηση των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων τους, εκτός  εάν ενήργησαν µε δόλο. Η διάταξη αυτή δεν α̟αλλάσσει τους 
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ανωτέρω α̟ό τυχόν ευθύνη τους έναντι της Ε.Λ.Τ.Ε. για ̟αράβαση καθήκοντος και, εν 
γένει, για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις α̟ό βαρεία αµέλεια. 

 
Άρθρο 35  

Παροχή ̟ληροφοριών α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα   
στους νοµίµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 

 
Για τη διασφάλιση της αξιο̟ιστίας και της ̟οιότητας των υ̟οχρεωτικών ελέγχων, τα 
̟ιστωτικά ιδρύµατα υ̟οχρεούνται, όταν τους ζητείται κατά τον ̟ροσήκοντα τρό̟ο α̟ό 
νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία η ε̟ιβεβαίωση υ̟ολοί̟ου λογαριασµών ̟ελατών 
τους, να ̟αρέχουν εγγράφως τις σχετικές ̟ληροφορίες α̟ευθείας στους νόµιµους ελεγκτές 
ή τα ελεγκτικά γραφεία, χωρίς να είναι ε̟ιτρε̟τή η ε̟ίκληση του τρα̟εζικού α̟ορρήτου. 
Το αίτηµα νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θεωρείται ότι έχει υ̟οβληθεί 
̟ροσηκόντως ̟ρος το ̟ιστωτικό ίδρυµα, εφόσον υ̟οβάλλεται εγγράφως και εφόσον σε 
αυτό ε̟ισυνά̟τεται δήλωση της ελεγχόµενης α̟ό τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό 
γραφείο οντότητας, α̟ό την ο̟οία ̟ροκύ̟τει η α̟όφαση του οργάνου διοίκησης της 
ελεγχόµενης οντότητας ̟ερί διορισµού του οικείου ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου για τη 
διενέργεια υ̟οχρεωτικού ελέγχου.  
 

Άρθρο 36 
 
Στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 106) ̟ροστίθεται 
µετά την Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ο̟τείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης και «η Ε̟ιτρο̟ή Λογιστικής 
Τυ̟ο̟οίησης και Ελέγχων».   
 

Άρθρο 37  
Καταργούµενες διατάξεις  

 
Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργούνται: 
1. Το Παράρτηµα 2 του ̟.δ. 226/1992. 
2. Η ̟ερί̟τωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 3148/2003 

 
Άρθρο 38  

Μεταβατικές διατάξεις  
 

1. Υ̟οθέσεις ̟ου είχαν ̟αρα̟εµφθεί α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. στο Πειθαρχικό Συµβούλιο 
̟ρος εξέταση για την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων και ε̟ί των ο̟οίων δεν έχουν µέχρι 
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού εκδοθεί σχετικές α̟οφάσεις, εξετάζονται και κρίνονται 
α̟ό το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 3148/2003, ό̟ως αυτές 
αντικαθίστανται α̟ό τον νόµο αυτόν.  
 

2. Για ̟αραβάσεις των διατάξεων ̟ου ρυθµίζουν τις εργασίες των ελεγκτών, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των κανονιστικών α̟οφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε 
ισχύοντος Κώδικα ∆εοντολογίας και των ελεγκτικών ̟ροτύ̟ων ή των ̟ροτύ̟ων 
διασφάλισης της ̟οιότητας, ̟ου έχουν τελεσθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του 
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̟αρόντος νόµου, ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 ως 
ίσχυε µέχρι την τρο̟ο̟οίησή του µε τον ̟αρόντα νόµο  

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   

 
Άρθρο 39  

Θέµατα λειτουργίας Ν.Σ.Κ.  
 
Οι ̟αράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002  (Α’  324) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Το Ν.Σ.Κ., ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε Ολοµέλεια, ̟λήρη και  τακτική, 
Τµήµατα και Τριµελείς Ε̟ιτρο̟ές. 
 2. Η Πλήρης Ολοµέλεια α̟οτελείται α̟ό τον Πρόεδρο, τους Αντι̟ροέδρους και τους 
Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νοµίµως όταν  ̟αρίστανται 
̟ερισσότερα α̟ό τα µισά µέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εισηγητής ορίζεται ένα 
α̟ό τα µέλη της. Συνεισηγητής ορίζεται ο αρχικός εισηγητής της υ̟όθεσης στην ̟ερί̟τωση 
̟ου ο τελευταίος δεν α̟οτελεί µέλος της. 
Η Τακτική Ολοµέλεια α̟οτελείται α̟ό τις συνθέσεις Α΄ και Β΄. Με α̟όφαση του Προέδρου, 
καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, τα Τµήµατα ̟ου συµµετέχουν σε 
καθεµία α̟ό τις συνθέσεις της Τακτικής Ολοµέλειας. Οι υ̟οθέσεις εισάγονται ̟ρος 
συζήτηση στη σύνθεση της Τακτικής Ολοµέλειας στην ο̟οία συµµετέχουν τα µέλη του 
Τµήµατος ̟ου ζήτησε την ̟αρα̟οµ̟ή. Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση η υ̟όθεση εισάγεται στη 
σύνθεση εκείνη στην ο̟οία συµµετέχει το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο ο̟οίο 
υ̟εβλήθη το ερώτηµα. Εισηγητής ορίζεται µέλος της ή Πάρεδρος. 
Η Τακτική Ολοµέλεια συνεδριάζει νοµίµως µε ̟αρουσία των δύο τρίτων τουλάχιστον των 
µελών της. 
Στην Ολοµέλεια, ̟λήρη ή τακτική, ̟ροεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και αν δεν υ̟άρχει, 
είναι α̟ών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος α̟ό τους Αντι̟ροέδρους ̟ου ̟αρίστανται. 
3. Ο αριθµός και η συγκρότηση των Τµηµάτων ορίζεται για κάθε δικαστικό έτος µε 
α̟όφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Τα Τµήµατα συνεδριάζουν νοµίµως αν ̟αρίσταται το 
µισό ̟λέον ενός των µελών του, ̟ου συµµετέχουν σε αυτά. Στα Τµήµατα ̟ροεδρεύει 
Αντι̟ρόεδρος και αν δεν υ̟άρχει, α̟ουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος Νοµικός 
Σύµβουλος α̟ό αυτούς ̟ου ̟αρίστανται. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. µ̟ορεί να ̟ροεδρεύει σε 
ο̟οιοδή̟οτε Τµήµα. Εισηγητής ορίζεται µέλος του ή Πάρεδρος. 
4. Στην Ολοµέλεια, ̟λήρη και τακτική, και τα Τµήµατα του Ν.Σ.Κ. ε̟ιτρέ̟εται να 
συµµετέχουν έως τρεις Πάρεδροι µε γνώµη χωρίς ψήφο. Με α̟όφαση του Προέδρου του 
Ν.Σ.Κ. ορίζεται για το σκο̟ό αυτό, ανά τρίµηνο, υ̟ηρεσία Παρέδρων, τριών ως τακτικών 
και τριών ως ανα̟ληρωµατικών. Στις συνεδριάσεις µ̟ορεί, ε̟ίσης, να ̟αρίστανται 
λειτουργοί του Ν.Σ.Κ., οι ο̟οίοι έχουν συµµετάσχει στον χειρισµό των υ̟οθέσεων ̟ου 
συζητούνται. 
Στην Ολοµέλεια και τα Τµήµατα χρέη γραµµατέα, όταν τούτο είναι αναγκαίο, ασκεί 
∆ικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, ̟ου ορίζεται α̟ό τον Πρόεδρο».  
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Άρθρο 40  
Γνωµοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 

 
1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«1. Οι Τριµελείς Ε̟ιτρο̟ές γνωµοδοτούν: 
 Για τη συµβιβαστική ε̟ίλυση διαφορών ή αναγνώριση α̟αιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου, τη 
µη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων α̟ό το ∆ηµόσιο, την 
̟αραίτηση α̟ό αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα ̟ου ασκήθηκαν α̟ό 
αυτό, την α̟οδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων ̟ου 
ασκήθηκαν κατά του ∆ηµοσίου, εφόσον το αντικείµενο της διαφοράς  δεν υ̟ερβαίνει το 
̟οσό της καθ' ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Εξαιρούνται οι 
υ̟οθέσεις ̟ου αφορούν ̟εριοδικές ̟αροχές ή υ̟οθέσεις ̟ου µ̟ορεί να έχουν ευρύτερες 
δηµοσιονοµικές ε̟ι̟τώσεις. 
Ειδικά ε̟ί δικαστικών α̟οφάσεων, οι ο̟οίες είναι καταρχήν ανέκκλητες και συγχρόνως 
δεν υ̟όκεινται ̟αραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ 
εξαίρεση άσκηση ενδίκου µέσου, οι Τριµελείς Ε̟ιτρο̟ές α̟οφαίνονται µε σχετική ̟ράξη, 
̟ου υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη ̟ου τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία 
εισηγήσεως και ̟ρακτικού.  
 Με ̟ρακτικό γνωµοδότησης της Ολοµέλειας µ̟ορεί να ̟αρα̟έµ̟εται στις  Τριµελείς 
Ε̟ιτρο̟ές κατηγορία υ̟οθέσεων, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν υ̟άγεται στην 
αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υ̟οθέσεις αυτές είναι όµοιες κατά το ̟ραγµατικό και νοµικό 
µέρος και τα ανακύ̟τοντα ζητήµατα έχουν ήδη αντιµετω̟ισθεί α̟ό την Ολοµέλεια και έχει 
κριθεί ότι ̟αρέλκει η εισαγωγή τους  στο Τµήµα ή στην Ολοµέλεια.  
Η Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή της Κεντρικής Υ̟ηρεσίας α̟οφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της 
για υ̟οθέσεις ε̟αρχιών στις ο̟οίες δεν λειτουργούν ∆ικαστικά Γραφεία ή αν στα 
∆ικαστικά Γραφεία ̟ου λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ή σε 
υ̟οθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νοµικών Συµβούλων στα 
ο̟οία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής λόγω του αριθµού των µελών του Ν.Σ.Κ. 
̟ου υ̟ηρετούν σ’ αυτά. Με α̟όφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρό̟ος, οι 
̟ροϋ̟οθέσεις και η διαδικασία άσκησης των ̟αρα̟άνω αρµοδιοτήτων.  
 

2. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η Πλήρης Ολοµέλεια γνωµοδοτεί: 
α) Για την υ̟οβολή διαφορών του ∆ηµοσίου σε διαιτησία και την άσκηση ή µη ενδίκων 
βοηθηµάτων κατά των διαιτητικών α̟οφάσεων. 
β) Για υ̟οθέσεις, οι ο̟οίες ̟αρα̟έµ̟ονται σε αυτήν α̟ό τον Πρόεδρο, την Τακτική 
Ολοµέλεια και την Ολοµέλεια ∆ιακο̟ών. 
Η ̟λήρης Ολοµέλεια, ως ∆ιοικητική, εξετάζει νοµικά ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος ή 
µείζονος σηµασίας, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη δοµή, την οργάνωση και τη 
λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και την υ̟ηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Συνέρχεται 
ύστερα α̟ό ̟ρόσκληση του Προέδρου της ή όταν ζητηθεί  εγγράφως  α̟ό το  ένα  τρίτο των 
µελών της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν συγκληθεί µέσα σε δέκα  ηµέρες α̟ό τον Πρόεδρο, εκείνοι 
̟ου  ζήτησαν  τη  σύγκλησή  της  µ̟ορούν να  συγκαλέσουν  την Ολοµέλεια, µε ̟ρόσκλησή 
τους, ̟ου γνωστο̟οιείται σε όλα τα µέλη της.  
 Η Τακτική Ολοµέλεια, Α΄ και Β΄ Σύνθεση, γνωµοδοτεί: 
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α) Για υ̟οθέσεις, οι ο̟οίες ̟αρα̟έµ̟ονται σε αυτήν α̟ό τον Πρόεδρο ή το Τµήµα, 
β) Σε ερωτήµατα για τα ο̟οία ̟ροηγήθηκε γνωµοδότηση Τµήµατος, η ο̟οία δεν έγινε 
α̟οδεκτή α̟ό το αρµόδιο για την α̟οδοχή όργανο και ζητείται α̟ό αυτό η ̟αρα̟οµ̟ή 
στην Ολοµέλεια,  
γ) Για τον ορισµό διαιτητών του ∆ηµοσίου και 
δ) Για κάθε υ̟όθεση, για την ο̟οία στην κείµενη νοµοθεσία ̟ροβλέ̟εται αρµοδιότητα της 
Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ.». 
 

3. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Γενικοί 
Γραµµατείς Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης µ̟ορούν να α̟ευθύνουν, για θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους το̟ικού µόνο ενδιαφέροντος, ερωτήµατα στις υ̟ηρεσιακές µονάδες του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους της έδρας τους. Ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος 
τίθενται υ̟όψη του αρµόδιου Υ̟ουργείου, το ο̟οίο αν κρίνει τούτο αναγκαίο διατυ̟ώνει 
σχετικό ερώτηµα». 
 

Άρθρο 41  
Πρακτικά Ν.Σ.Κ.  

 
1. Η ̟αράγραφος 2 του  άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των Τριµελών Ε̟ιτρο̟ών 
συντάσσονται ̟ρακτικά. Εξαιρούνται α̟ό την τήρηση ̟ρακτικών τα γνωµοδοτικά θέµατα, 
εκτός αν υ̟οβληθεί σχετικό αίτηµα α̟ό µέλος της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος. Τα 
̟ρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υ̟οθέσεις, των µεν Τριµελών 
Ε̟ιτρο̟ών υ̟ογράφονται α̟ό αυτούς ̟ου µετέχουν, της δε Ολοµέλειας και των Τµηµάτων 
α̟ό εκείνον ̟ου ̟ροεδρεύει και τον Εισηγητή της υ̟όθεσης. Οι γνωµοδοτήσεις της 
Ολοµέλειας και των Τµηµάτων οµοίως υ̟ογράφονται α̟ό εκείνον ̟ου ̟ροεδρεύει και τον 
Εισηγητή της υ̟όθεσης.». 
 

2. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Τα ̟ρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υ̟οθέσεις, καθώς και όσα 
αναφέρονται σε ̟εριοδικές ̟αροχές, ανεξαρτήτως ̟οσού, εγκρίνονται α̟ό τον Υ̟ουργό 
Οικονοµικών. Πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υ̟οθέσεις µε 
χρηµατικό αντικείµενο µέχρι ̟οσού 20.000 ευρώ εγκρίνονται α̟ό τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., 
εκτός εκείνων ̟ου αφορούν υ̟οθέσεις µείζονος σηµασίας ή έχουν ευρύτερες 
δηµοσιονοµικές ε̟ι̟τώσεις. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ύστερα α̟ό 
εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., το ανωτέρω ̟οσό µ̟ορεί να ανα̟ροσαρµόζεται. Με 
όµοια α̟όφαση µ̟ορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. η έγκριση ̟ρακτικών 
συγκεκριµένης κατηγορίας υ̟οθέσεων ανεξαρτήτως ̟οσού. Με την εγκριτική α̟όφαση 
ε̟ιτρέ̟εται η τρο̟ο̟οίηση των ̟ρακτικών µόνο ̟ρος όφελος του ∆ηµοσίου. Τα ̟ρακτικά 
σε υ̟οθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας εγκρίνονται α̟ό τον αρµόδιο κατά ̟ερί̟τωση 
Υ̟ουργό.». 
 

3. Στο άρθρο 7 του ν. 3086/2002 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 6 ως εξής:  
«6. Τα ̟ρακτικά, ̟ριν α̟ό την έγκρισή τους, δεν δηµιουργούν δικαίωµα υ̟έρ 
ο̟οιουδή̟οτε τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραφο αυτών. Μετά α̟ό την έγκρισή τους δεν 
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υ̟όκεινται σε έλεγχο και αναρτώνται στο διαδίκτυο όσα αφορούν υ̟οθέσεις χρηµατικού 
αντικειµένου άνω των 150.000 ευρώ, καθώς και όσα αφορούν εµ̟ράγµατα δικαιώµατα ε̟ί 
ακινήτων και δεν ̟ροκύ̟τει ότι η οικονοµική τους αξία είναι µικρότερη των 150.000 ευρώ. 
Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το ανωτέρω ̟οσό µ̟ορεί να ανα̟ροσαρµόζεται. 
Η ∆ιοίκηση συµµορφώνεται υ̟οχρεωτικά ̟ρος το ̟εριεχόµενο των ̟ρακτικών ̟ου έχουν 
εγκριθεί. Τα ̟ρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υ̟οθέσεις α̟οτελούν, 
µετά την ̟άροδο εξήντα (60) ηµερών α̟ό την έγκρισή τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη 
συµµόρφωση ̟ρος αυτά και την εκτέλεσή τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274 ). 
Οι διατάξεις των ̟ροηγουµένων εδαφίων εφαρµόζονται και για τις ̟ράξεις των Τριµελών 
Ε̟ιτρο̟ών ε̟ί δικαστικών α̟οφάσεων ̟ου είναι κατά νόµο ανέκκλητες και συγχρόνως 
αµετάκλητες, οι ο̟οίες εκδίδονται σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 6.».  
 

Άρθρο 42  
Καθήκοντα εκ̟ροσώ̟ου  της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  

 
Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 ̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:  
«Τα καθήκοντα του εκ̟ροσώ̟ου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Agent) είναι τα εξής: α) 
ορίζει τους εκ̟ροσώ̟ους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου, β) 
αλληλογραφεί και συνεργάζεται µε το ∆ικαστήριο για γενικότερα ζητήµατα ̟ου 
ανακύ̟τουν ενώ̟ιον αυτού και ιδίως ενηµερώνει το ∆ικαστήριο για κάθε ζήτηµα ̟ου 
αφορά την εθνική έννοµη τάξη, εφόσον ερωτηθεί, γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές 
υ̟ηρεσίες, καθώς και τις υ̟ηρεσίες του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, για τον ̟ροσδιορισµό 
των αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης (ατοµικών και γενικών) ̟ρος τις α̟οφάσεις του 
Ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου (Ε.∆.∆.Α.) και ̟αρακολουθεί την 
εξέλιξη των σχετικών εθνικών διαδικασιών, δ) ενηµερώνει την Ε̟ιτρο̟ή Μονίµων 
Αντι̟ροσώ̟ων του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, µέσω της Μόνιµης Ελληνικής 
Αντι̟ροσω̟είας, για την ̟ορεία λήψης των γενικών και ειδικών µέτρων συµµόρφωσης 
̟ρος τις α̟οφάσεις του Ε.∆.∆.Α., ε) ενηµερώνει τις εθνικές Αρχές ε̟ί της σηµαντικής 
νοµολογίας του Ε.∆.∆.Α., για την καλύτερη εφαρµογή της Ευρω̟αϊκής Σύµβασης 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου (Ε.Σ.∆.Α.) σε εθνικό ε̟ί̟εδο, στ) ε̟ιµελείται για την 
ενηµέρωση των εθνικών Αρχών ε̟ί των διαφόρων ψηφισµάτων (τελικών και ̟ροσωρινών) 
̟ου υιοθετεί η Ε̟ιτρο̟ή Μονίµων Αντι̟ροσώ̟ων του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, όταν 
̟αρακολουθεί τη συµµόρφωση των κρατών µελών στις α̟οφάσεις του Ε.∆.∆.Α., ζ) 
ενηµερώνει τις εθνικές Αρχές για έγγραφα και µνηµόνια της Υ̟ηρεσίας Εκτέλεσης 
Α̟οφάσεων του Ε∆∆Α της Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, µε τα ο̟οία τίθενται 
γενικές αρχές ως ̟ρος την εκτέλεση των α̟οφάσεων του Ε.∆.∆.Α., η) συµµετέχει σε τακτική 
βάση στις σχετικές µε την εκτέλεση των α̟οφάσεων του Ε.∆.∆.Α. συνόδους της Ε̟ιτρο̟ής 
Μονίµων Αντι̟ροσώ̟ων δια µέλους του Ν.Σ.Κ. ̟ου έχει διατεθεί στη Μόνιµη Ελληνική 
Αντι̟ροσω̟εία στο Συµβούλιο της Ευρώ̟ης, θ) συµµετέχει είτε ο ίδιος είτε µε άλλο µέλος 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ̟ου ορίζεται α̟ό αυτόν στην εθνική 
νοµο̟αρασκευαστική διαδικασία, ̟ρος εναρµόνιση του  εθνικού δικαίου µε εκείνο της 
Ε.Σ.∆.Α. και ι) συνεργάζεται µε τους εκ̟ροσώ̟ους (Agents) των άλλων κρατών µελών για 
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κοινή αντιµετώ̟ιση ζητηµάτων ̟ου αναφύονται είτε κατά τον χειρισµό των υ̟οθέσεων 
ενώ̟ιον του Ε.∆.∆.Α. είτε κατά το στάδιο της εκτελέσεως των α̟οφάσεων του δικαστηρίου 
αυτού». 
 

Άρθρο 43  
Γραµµατεία 

 
Το άρθρο 11 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 11 
Γραµµατεία 

Η Γραµµατεία του Ν.Σ.Κ. υ̟άγεται ως µονάδα α̟ευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται α̟ό 
Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο.  
  

Άρθρο 44  
Σχηµατισµός Ε̟ιστηµονικών ∆ραστηριοτήτων και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 
Το  άρθρο 13 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 13 
Σχηµατισµός Ε̟ιστηµονικών ∆ραστηριοτήτων και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Ο Σχηµατισµός Ε̟ιστηµονικών ∆ραστηριοτήτων και ∆ηµοσίων Σχέσεων, στο ο̟οίο 
̟ροΐσταται λειτουργός του Ν.Σ.Κ., είναι αρµόδιος για:  
α) Την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ν.Σ.Κ. 
β) Την οργάνωση ε̟ιστηµονικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή λειτουργών του ΝΣΚ, 
δικαστικών λειτουργών, µελών ∆ΕΠ, δικηγόρων και άλλων ε̟ιστηµόνων, µε αντικείµενο τη 
συζήτηση, διερεύνηση και ανάδειξη νοµικών ζητηµάτων ̟ου αφορούν ιδίως το ∆ηµόσιο. 
γ) Την ενηµέρωση της ε̟ιστηµονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού για τις 
δραστηριότητες του ΝΣΚ. 
δ) Την οργάνωση άλλων εκδηλώσεων ̟ου αφορούν τη λειτουργία του ΝΣΚ και των 
λειτουργών του.  
ε) Την ̟αρακολούθηση του ε̟ιστηµονικού και ειδησεογραφικού τύ̟ου σε σχέση µε θέµατα 
̟ου αφορούν τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και την εισήγηση, ό̟οτε 
κρίνεται αναγκαίο, των ενδεδειγµένων ̟αρεµβάσεων». 
 

Άρθρο 45  
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και λειτουργικής υ̟οστήριξης 

 
Το άρθρο 15 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και λειτουργικής υ̟οστήριξης 

Στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και λειτουργικής υ̟οστήριξης υ̟άγονται: α) Τµήµα 
∆ιοικητικού Προσω̟ικού, β) Τµήµα Πρωτοκόλλου και ̟αραλαβής δικογράφων, γ) Τµήµα 
Ευρετηρίου, Εικονο̟οίησης και καταχώρισης δεδοµένων, δ) Τµήµα Αρχείου, ε) Τµήµα 
∆ιεκ̟εραίωσης και στ) Τµήµα Πληροφορικής και Υ̟οστήριξης Συστηµάτων». 
 

Άρθρο 46  
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
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Στο άρθρο 19 του ν. 3086/2002 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 2 ως εξής: 
«2. α. Στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υ̟ηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) συνιστάται 
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Το Γραφείο 
στελεχώνεται µε ένα Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους και ένα Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.  
β. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Ν.Σ.Κ. ανήκει η γενική ε̟ο̟τεία 
της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υ̟οθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 23 του 
ν. 3918/2011 (Α’ 31) ό̟ως ισχύει, και η γνωµοδότηση,  κατά τη διαδικασία ̟ου διέ̟ει το 
Ν.Σ.Κ., ε̟ί ερωτηµάτων ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
γ. Ύστερα α̟ό γνώµη της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ, µε α̟όφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., 
̟ου δηµοσιεύεται  µε ανάρτηση ε̟ί δεκαήµερο στα Κεντρικά Καταστήµατα του Ν.Σ.Κ. και 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται η διαδικασία άσκησης της ε̟ο̟τείας, ό̟ως κατανοµή της ύλης, 
διαδικασία α̟οδοχής α̟οφάσεων και γνωµοδοτήσεων, άσκησης ένδικων βοηθηµάτων και 
µέσων, αναγνώρισης α̟αιτήσεων, δικαστικών και εξώδικων συµβιβασµών και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα και λε̟τοµέρεια. Για την ανάρτηση συντάσσονται ̟ρωτόκολλα α̟ό το Ν.Σ.Κ. 
και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα ο̟οία τηρούνται στο Ν.Σ.Κ. 
δ. Οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους αυξάνονται κατά µία και 
ανέρχονται συνολικά σε ̟ενήντα ε̟τά (57).». 
 
 

Άρθρο 47  
 
Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργού, 
ύστερα α̟ό σύµφωνη γνωµοδότηση της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., η ρύθµιση της 
̟αραγράφου 5 µ̟ορεί να ε̟εκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες υ̟οθέσεων.». 

 
Άρθρο 48  

Ανάθεση εκκρεµών δικαστικών υ̟οθέσεων στο Ν.Σ.Κ. 
 

1. Στο άρθρο 22 του ν. 3086/2002 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 Α, ως εξής: 
«3Α. Αν µε διάταξη νόµου ̟ροβλέ̟εται η διαδοχή  καταργούµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου 
δηµοσίου δικαίου ή φορέα α̟ό το ∆ηµόσιο και η άσκηση των αρµοδιοτήτων του α̟ό 
δηµόσια υ̟ηρεσία, οι εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις ανατίθενται στο Νοµικό Συµβούλιο 
του Κράτους και η συνέχιση των δικών τελεί υ̟ό τις ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις: α. Οι 
δικαστικοί φάκελοι και, χωριστά, οι αντίστοιχοι υ̟ηρεσιακοί µαζί µε αναλυτικό σηµείωµα 
στο ο̟οίο θα αναφέρεται το ̟εριεχόµενό τους και οι ενέργειες ̟ου έχουν γίνει, 
διαβιβάζονται α̟ό το καταργούµενο νοµικό ̟ρόσω̟ο στη δηµόσια υ̟ηρεσία, στην ο̟οία 
µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Ειδικά το σηµείωµα ̟ου αφορά τους δικαστικούς 
φακέλους ̟εριλαµβάνει ̟εριγραφή της δικαστικής ̟ορείας της υ̟όθεσης, τις ενέργειες ̟ου 
̟ρέ̟ει να γίνουν και τις υ̟άρχουσες ̟ροθεσµίες. β. Οι δικαστικοί φάκελοι διαβιβάζονται 
α̟ό τη διοικητική υ̟ηρεσία στην αρµόδια µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 

2. Το δικαστήριο στο ο̟οίο εκκρεµεί η υ̟όθεση, ύστερα α̟ό σχετικό αίτηµα του εκ̟ροσώ̟ου 
του ∆ηµοσίου, αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) µήνες. Αν µέσα στο διάστηµα αυτό 
δεν έχει ̟εραιωθεί η διαδικασία ̟αράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το 
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δικαστήριο, ύστερα α̟ό αιτιολογηµένο αίτηµα του εκ̟ροσώ̟ου του ∆ηµοσίου στο ο̟οίο 
̟ροσδιορίζονται οι λόγοι της καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υ̟όθεσης για 
τρεις (3) µήνες ακόµη και µ̟ορεί να ε̟ιβάλει στον υ̟αίτιο υ̟άλληλο την ̟ροβλε̟όµενη 
στο άρθρο 205 του ΚΠολ∆  χρηµατική ̟οινή.».  
 

Άρθρο 49  
Εκκαθάριση δα̟ανών Ν.Σ.Κ. 

 
1. Στον ν. 3086/2002 ̟ροστίθεται άρθρο 23 Α, ως εξής:  

« Άρθρο 23 Α 
1. ∆α̟άνες ̟ου εκκαθαρίζονται α̟ό το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και αφορούν 
αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ου ενεργούν για λογαριασµό του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, ό̟ως δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι, δικαστικοί ε̟ιµελητές, 
µεταφραστές, ̟ραγµατογνώµονες, συµβολαιογράφοι, καθώς και δα̟άνες για δηµοσιεύσεις 
στον τύ̟ο και µετακινήσεις µελών του Ν.Σ.Κ. ̟ου σχετίζονται µε δικαστικές ενέργειες, 
υ̟άγονται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 9 του ̟.δ. 113/2010 (Α’ 194) και βαρύνουν τους 
αντίστοιχους ΚΑΕ του ̟ροϋ̟ολογισµού του Ν.Σ.Κ., του εκάστοτε τρέχοντος οικονοµικού 
έτους, εντός του ο̟οίου εκκαθαρίζονται.  
2. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του 
και, ιδίως, στο ̟λαίσιο χορήγησης εντολών για τον χειρισµό υ̟οθέσεων ̟ου εκκρεµούν στο 
Ευρω̟αϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου (Ε.∆.∆.Α.) και στα άλλα δικαστήρια 
της αλλοδα̟ής ε̟ιτρέ̟εται να αναθέτει, κατά ̟αρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, τη 
µετάφραση δικογράφων ή στοιχείων δικογραφιών σε µεταφραστικά γραφεία ή σε ιδιώτες 
µεταφραστές. Οι αναγκαίες ̟ιστώσεις και η εκκαθάριση των αµοιβών γίνεται α̟ό τον 
ειδικό φορέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών». 
 

2. Εκκρεµείς δα̟άνες των ανωτέρω κατηγοριών ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν καθ’ υ̟έρβαση των 
εγγεγραµµένων ̟ιστώσεων ή χωρίς την τήρηση των διαδικασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις 
κείµενες ̟ερί αναλήψεως υ̟οχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να ̟ληρωθούν σε βάρος των 
̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού του Ν.Σ.Κ. τρέχοντος οικονοµικού έτους, εφόσον 
̟ληρούνται οι λοι̟ές ̟ροϋ̟οθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.  
 

Άρθρο 50  
∆ικηγόροι του ∆ηµοσίου 

 
Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3086/2002  ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου, για τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχουν ̟ρος αυτό, φορολογούνται 
µε βάση τις αµοιβές ̟ου τους καταβάλλονται κατά τα ανωτέρω α̟ό το ∆ηµόσιο ε̟ί τη βάσει 
των κατά ̟αρα̟οµ̟ή διατάξεων του Κώδικα των ∆ικηγόρων ως ίσχυαν κατά το χρόνο ̟ου 
τέθηκε σε ισχύ ο ν. 3086/2002. ∆ιατάξεις ̟ου θεσ̟ίζουν τεκµαρτό εισόδηµα, ανώτερο των 
καταβληθέντων α̟ό το ∆ηµόσιο ̟οσών, δεν εφαρµόζονται ως ̟ρος το εισόδηµα ̟ου 
̟ροκύ̟τει α̟ό τις συγκεκριµένες αµοιβές. Α̟οφάσεις ̟ου εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του ̟ροηγούµενου εδαφίου, δεν εφαρµόζονται στις αµοιβές ̟ου 
καθορίζονται κατά την ̟αρούσα ̟αράγραφο». 
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Άρθρο  51  
∆ικηγορικές Εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδα̟ής 

 
Μετά το άρθρο 25 του ν.3086/2002 ̟ροστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής: 

«Άρθρο 25Α 
∆ικηγορικές Εταιρείες και ∆ικηγόροι της αλλοδα̟ής 

1. Με α̟όφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ̟ου εκδίδεται είτε µε δική του ̟ρωτοβουλία, είτε 
ύστερα α̟ό αίτηµα Υ̟ουργείου, νοµικού ̟ροσώ̟ου δηµοσίου δικαίου ή Αρχής, των 
ο̟οίων η νοµική υ̟ηρεσία διεξάγεται α̟ό το Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή 
δικηγόροι στην αλλοδα̟ή, είτε για την ̟αροχή νοµικών υ̟ηρεσιών, είτε ειδικότερα για τη 
δικαστική εκ̟ροσώ̟ηση του Κράτους ή των λοι̟ών ανωτέρω φορέων ενώ̟ιον δικαστηρίων 
ή αρχών στην αλλοδα̟ή. 
2. Η δα̟άνη για την αµοιβή των υ̟ηρεσιών των ανωτέρω εταιρειών ή δικηγόρων και τα 
λοι̟ά έξοδα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό του φορέα ̟ου ζητεί την ̟αροχή νοµικών 
υ̟ηρεσιών. Αν η α̟όφαση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 1 έχει εκδοθεί ύστερα α̟ό αίτηµα 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η δα̟άνη και τα έξοδα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟ροηγούµενο 
εδάφιο βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.  
3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι υ̟οχρεούνται να ενηµερώνουν το Ν.Σ.Κ. για 
κάθε ενέργειά τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και για το ύψος της 
οφειλοµένης για το συγκεκριµένο στάδιο αµοιβής, η ο̟οία καταβάλλεται µετά το ̟έρας της 
σχετικής διαδικασίας  
4. Πριν α̟ό την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε ενδίκου βοηθήµατος ή ενδίκου µέσου, καθώς και για 
τη συµβιβαστική ε̟ίλυση της διαφοράς α̟αιτείται σχετική άδεια του Ν.Σ.Κ., η ο̟οία 
χορηγείται, ύστερα α̟ό ̟ρόταση της δικηγορικής εταιρείας  ή του δικηγόρου, µε ̟ρακτικό 
γνωµοδότησης. 
5. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού των Οικονοµικών, ύστερα α̟ό γνώµη του Προέδρου του 
Ν.Σ.Κ., ορίζεται  η διαδικασία και κάθε σχετικό θέµα  για την εφαρµογή του άρθρου 
αυτού». 
 

Άρθρο 52  
Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ.  

 
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. είναι: ο Πρόεδρος, οι Αντι̟ρόεδροι, οι Νοµικοί Σύµβουλοι, οι 
Πάρεδροι, οι ∆ικαστικοί Πληρεξούσιοι Α΄, οι ∆ικαστικοί Πληρεξούσιοι και οι ∆όκιµοι 
∆ικαστικοί Πληρεξούσιοι.». 
 

Άρθρο 53  
Όρκος  

 
Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Ο όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω ̟ίστη στην ̟ατρίδα, υ̟ακοή στο 
Σύνταγµα και τους νόµους και να εκ̟ληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου». 
Κατ’ ε̟ιλογή του διοριζόµενου αντί θρησκευτικού όρκου µ̟ορεί να ̟αρασχεθεί η 
ακόλουθη διαβεβαίωση: «∆ηλώνω, ε̟ικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα 
φυλάττω ̟ίστη στην ̟ατρίδα, υ̟ακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα 
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εκ̟ληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου». Στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 30 κατά την ορκοδοσία αντί της λέξης «̟ατρίδα» χρησιµο̟οιείται η λέξη «Ελλάδα». 
Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζεται το άρθρο 19 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών και 
Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆., ̟ου κυρώθηκε µε τον ν. 3528/2007 (Α΄ 26).». 
 

Άρθρο 54  
 
Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. ∆ικαστικές α̟οφάσεις ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν 
τις σχετικές εγγραφές δεν λαµβάνονται υ̟όψη.». 
 
 

Άρθρο 55   
Αναδιορισµός 

 
1. Το άρθρο 36  του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:  

 «Άρθρο 36 
Αναδιορισµός 

1. Ε̟ιτρέ̟εται ο αναδιορισµός λειτουργού του Ν.Σ.Κ. µέχρι και το βαθµό του Παρέδρου, 
̟ου ̟αραιτήθηκε ή α̟ολύθηκε λόγω σωµατικής ή ̟νευµατικής  ανικανότητας, σε κενή 
θέση, οµοιόβαθµη µε εκείνη α̟ό την ο̟οία είχε ̟αραιτηθεί ή α̟ολυθεί, εφόσον: α) είχε 
τριετή τουλάχιστον υ̟ηρεσία, β) ζητήσει τον αναδιορισµό του µέσα σε α̟οκλειστική 
̟ροθεσµία ̟έντε (5) ετών α̟ό την α̟όλυσή του, γ) έχει όλα τα τυ̟ικά ̟ροσόντα, ̟ου 
α̟αιτούνται για το διορισµό, ̟λην της ηλικίας και δ) δεν έχει κώλυµα διορισµού.  
2. Ο αναδιορισµός γίνεται ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου ̟ροβλέ̟εται για τους ̟ολιτικούς διοικητικούς υ̟αλλήλους, µε την ο̟οία 
δια̟ιστώνεται ότι α̟οκαταστάθηκε η ικανότητά του, σε βαθµό ̟ου να του ε̟ιτρέ̟ει την 
̟λήρη άσκηση των καθηκόντων του βαθµού του.  
3. Για τον αναδιορισµό α̟οφαίνεται το αρµόδιο Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο, το ο̟οίο 
καθορίζει και την αρχαιότητα αυτού ̟ου αναδιορίζεται, χωρίς συνυ̟ολογισµό του εκτός 
υ̟ηρεσίας διανυθέντος χρόνου. 
4. Κατά τα λοι̟ά, οι διατάξεις ̟ου αναφέρονται στο διορισµό ισχύουν και για τον 
αναδιορισµό.». 
 

2. Το άρθρο 36 του ν. 3086/2002, ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 1 του 
̟αρόντος άρθρου, καταλαµβάνει µόνο τις ̟ερι̟τώσεις ̟αραίτησης ή α̟όλυσης λειτουργών 
του Ν.Σ.Κ. ̟ου υ̟οβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου. Οι  ̟ερι̟τώσεις 
̟αραίτησης ή α̟όλυσης λειτουργών του Ν.Σ.Κ. ̟ριν την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος 
νόµου 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. 
 

Άρθρο 56  
 
Στο άρθρο 37 του ν. 3086/2002 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 
3094/2003 (Α΄ 10) εφαρµόζονται και για τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
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κατά την εκτέλεση των ̟άσης φύσεως καθηκόντων τους.». 
 

Άρθρο 57  
 
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Κατ’ εξαίρεση, ε̟ιτρέ̟εται να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας ή µέλη ∆.Ε.Π. Ανώτατων 
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια, ε̟ιτρο̟ές ή οµάδες 
εργασίας». 
 
 

Άρθρο 58  
 
Η ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ) Έναν διοικητικό υ̟άλληλο µε βαθµό Α' ή Β’, ̟ου εκλέγεται µε ανα̟ληρωτή βαθµού Α΄ 
ή Β’ α̟ό τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υ̟αλλήλων 
του Ν.Σ.Κ., σύµφωνα µε τη διαδικασία εκλογής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο ανα̟ληρωτής διοικητικός υ̟άλληλος θα 
̟ρέ̟ει να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Προς τούτο, ̟ριν α̟ό τη συγκρότηση του 
Συµβουλίου, α̟ευθύνεται ̟ρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το 
̟αρα̟άνω µέλος του Συµβουλίου µε τον ανα̟ληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, µέσα σε είκοσι 
ηµέρες, η συγκρότηση του Συµβουλίου γίνεται και χωρίς το µέλος αυτό». 
 

Άρθρο 59  
 
Το άρθρο 58 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος Α΄ τάξεως, 
∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος και ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντι̟ρόσω̟ος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, νοούνται, αντίστοιχα, ∆ικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, ∆ικαστικός 
Πληρεξούσιος και ∆όκιµος ∆ικαστικός Πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους.  
2. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. ̟ου έχουν ορισθεί ως µέλη σε διοικητικά συµβούλια ή όργανα 
διοίκησης οργανισµών και ε̟ιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των άρθρων 9 ̟αρ. 
1 του ν. 1232/1982 (Α΄ 22) και 1 ̟αρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή των ε̟ιχειρήσεων ̟ου 
υ̟άγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), µε υ̟όδειξη του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ή δυνάµει ειδικών διατάξεων ̟ου ̟ροβλέ̟ουν την συµµετοχή τους, συνεχίζουν 
να µετέχουν σ’ αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας τους».  
 
 

Άρθρο 60  
Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεώρησης 

 
Το άρθρο 32 του ̟.δ. 238/2003 (Α’ 214) αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο 32 

Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεώρησης 
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1. Η Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεώρησης α̟οτελείται α̟ό έναν Αντι̟ρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους ως Προϊστάµενο και α̟ό δύο Νοµικούς Συµβούλους, οι ο̟οίοι ορίζονται µε 
α̟όφαση του Προέδρου, µε διετή θητεία, και οι ο̟οίοι α̟αλλάσσονται κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους α̟ό κάθε άλλη υ̟ηρεσία. Ε̟ιτρέ̟εται η συµµετοχή τους στα Τµήµατα και 
την Ολοµέλεια. 
2. Η Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεώρησης: α) καθορίζει ̟οσοτικούς και ̟οιοτικούς στόχους και κριτήρια 
για την αξιολόγηση των υ̟ηρεσιακών µονάδων του Ν.Σ.Κ. και την α̟όδοση των 
λειτουργών του, β) ̟αρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υ̟ηρεσιακών µονάδων 
του Ν.Σ.Κ., των λειτουργών του και των εξωτερικών συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ) 
συγκεντρώνει στοιχεία για τον αριθµό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και 
εξώδικων υ̟οθέσεων, δ) υ̟οβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική έκθεση ̟ρος τον 
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., µε την ο̟οία αξιολογεί ̟οιοτικά και ̟οσοτικά το έργο των 
υ̟ηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ και διατυ̟ώνει ̟ροτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 
και της οργάνωσής τους, οι ο̟οίες ενσωµατώνονται στην ετήσια έκθεση του άρθρου 3 και ε) 
διενεργεί την τακτική και έκτακτη ε̟ιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και συντάσσει τις 
σχετικές εκθέσεις ε̟ιθεώρησης. 
3. Με ̟ροεδρικό διάταγµα, ̟ου εκδίδεται µε ̟ρόταση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, 
καθορίζονται ο τρό̟ος και οι λοι̟ές  ̟ροϋ̟οθέσεις αξιολόγησης και ε̟ιθεώρησης.».   
 

Άρθρο 61  
 
Το τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), ό̟ως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Κατά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης το ∆ηµόσιο εκ̟ροσω̟είται α̟ό τον Γενικό 
Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ή κατά ̟ερί̟τωση, α̟ό τον αρµόδιο Υ̟ουργό ή 
α̟ό τον Υ̟ουργό Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
οι ο̟οίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υ̟ογραφή αυτής τον 
Προϊστάµενο της οικείας Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας ή άλλης υ̟ηρεσίας του νοµού». 

 
  
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’   

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

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Άρθρο 62 
 

Σύστηµα Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών  
και Λογαριασµών Πληρωµών στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών  

Συστηµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών   
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1. Συστήνεται «Σύστηµα Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» 
(Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.) των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων και των ιδρυµάτων ̟ληρωµών ̟ου 
λειτουργούν στην Ελλάδα µε σκο̟ό  τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτηµάτων 
̟αροχής ̟ληροφοριών α̟ό το σύνολο των υ̟ηρεσιών της Φορολογικής ∆ιοίκησης, 
φορολογικών και ελεγκτικών υ̟ηρεσιών και του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, την Οικονοµική Αστυνοµία, τον Οικονοµικό Εισαγγελέα, 
τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς, την Αρχή Κατα̟ολέµησης της νοµιµο̟οίησης των 
εσόδων α̟ό εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και 
ελέγχου των δηλώσεων ̟εριουσιακής κατάστασης, ̟ου αφορούν σε  κάθε στοιχείο και 
̟ληροφορία για φυσικό  ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα  ̟ου τηρούνται τα 
̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ̟ληρωµών σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για την άρση του τρα̟εζικού και ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου καθώς και του 
α̟ορρήτου των στοιχείων έναντι των ̟αρα̟άνω αρχών και υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου και 
της αυτοµατο̟οιηµένης ̟ρόσβασής τους σε αυτό. Τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα 
̟ληρωµών ορίζονται για τους σκο̟ούς της ̟αρούσας διάταξης ως υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α. Οι ως 
άνω αρχές και υ̟ηρεσίες  του ∆ηµοσίου  φέρουν την ευθύνη ελέγχου νοµιµότητας και 
σκο̟ιµότητας των διαβιβαζόµενων  αιτηµάτων ̟αροχής ̟ληροφοριών. Η ̟ρόσβαση και 
των λοι̟ών αρχών, υ̟ηρεσιών και φορέων του ∆ηµοσίου  στο Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.  ε̟ιτρέ̟εται 
µόνο αν ̟ροβλέ̟εται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία η άρση των α̟ορρήτων του ̟ρώτου 
εδαφίου της ̟αρούσας.   
 

2. Η ̟ρόσβαση των αρχών και υ̟ηρεσιών του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του 
̟αρόντος  στο Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. ̟ραγµατο̟οιείται ηλεκτρονικά µέσω της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,  η 
ο̟οία λειτουργεί ως µοναδικός κόµβος διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας µεταξύ αυτών των 
αρχών και υ̟ηρεσιών µε τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α. Αντίστοιχα, ως κόµβος ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας των υ̟όχρεων ̟ροσώ̟ων µε τη Γ.Γ.Π.Σ.  για τις ανάγκες του 
̟αρόντος, ορίζεται η διατρα̟εζική εταιρεία «Τρα̟εζικά Συστήµατα Πληροφοριών – 
Τειρεσίας Α.Ε.». Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µετά α̟ό εισήγηση της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ορίζεται υ̟εύθυνος διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ. 
&Λ.Π. και χωρίς ̟ροηγούµενη άδεια α̟ό την Αρχή Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων 
εκδίδεται Κανονισµός ∆ιαχείρισης της Λειτουργίας του εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας 
δύο (2) µηνών στον ο̟οίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας 
των αρχών, υ̟ηρεσιών και φορέων του ∆ηµοσίου µε τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α, ο τρό̟ος 
καταγραφής των ̟ληροφοριών και στοιχείων ̟ου ε̟ιτρέ̟ει την ̟ροσήκουσα α̟οτύ̟ωση 
και διαβίβασή τους, οι µορφότυ̟οι ̟αροχής των ̟ληροφοριών και στοιχείων  και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα µε τη διαχείριση της λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.    
 

3. Οι αρχές, υ̟ηρεσίες και φορείς  του ∆ηµοσίου ̟ου διαθέτουν ̟ρόσβαση στο Σ.ΜΤ.Λ.& Λ.Π. 
υ̟οχρεούνται να διαβιβάζουν τα αιτήµατα ̟αροχής ̟ληροφοριών ̟ρος τα υ̟όχρεα 
̟ρόσω̟α µέσω αυτού  και αντιστοίχως τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α διαβιβάζουν τις α̟αντήσεις 
τους στα αιτήµατα ̟αροχής ̟ληροφοριών µέσω αυτού.  Για τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου το 
ελεγχόµενο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα δεν διαθέτει Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν είναι τεχνικά δυνατόν, το 
αίτηµα ̟αροχής ̟ληροφοριών α̟ό τις αρχές, υ̟ηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου 



   

 

45 

 

α̟ευθύνεται στα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α η αντίστοιχη α̟άντηση δίδεται α̟ό αυτά εκτός 
Συστήµατος Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών. 
 

4. Κάθε ̟ελάτης ̟ιστωτικού ιδρύµατος  και ιδρύµατος  ̟ληρωµής  ̟ου δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. 
κατά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος οφείλει να τον γνωστο̟οιεί σε αυτά εντός τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. . Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης 
µε την ανωτέρω υ̟οχρέωση, τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ̟ληρωµών 
υ̟οχρεούνται  στη λήψη κάθε ̟ρόσφορου µέτρου, συµ̟εριλαµβανοµένης της µη 
κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης ̟αροχής υ̟ηρεσιών ή άσκησης 
δραστηριοτήτων, ό̟ως ορίζει το άρθρο 13 ̟αρ. 1 ̟ερ. ε) του ν. 3691/2008 (Α’ 166) .    

 
5. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου κατά τη διαδικασία της αυτοµατο̟οιηµένης ̟ρόσβασης στο 

Σ.Μ.Τ.Λ.& Λ.Π., α̟ό τις αρχές, υ̟ηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου  ανακτηθούν στοιχεία 
και ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν ̟ρόσω̟α διαφορετικά α̟ό αυτά ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο 
αίτηµά τους, αυτό δεν συνιστά ̟αραβίαση του ε̟αγγελµατικού και τρα̟εζικού α̟ορρήτου 
καθώς και του α̟ορρήτου των στοιχείων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Οι αρχές, υ̟ηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου υ̟οχρεούνται να 
καταστρέφουν αµελλητί τα στοιχεία αυτά.  

 
6. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 

Συστήµατος Μητρώων Τρα̟εζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών, η 
λε̟τοµερής διαδικασία ένταξης των φορέων και ̟ρόσβασής  τους στο Σύστηµα, τα 
διαβιβαζόµενα και τηρούµενα στοιχεία α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα 
̟ληρωµών, οι ̟ροθεσµίες και τα θέµατα ̟αροχής ̟ληροφοριών α̟ό τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α 
̟ρος τις αρχές, υ̟ηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟αροχή αυτών 
των ̟ληροφοριών διενεργείται εκτός Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την 
εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος.  
 

 
Άρθρο 63   

Ποινικές διατάξεις και διοικητικές κυρώσεις  
 

1. α. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 (A’ 270) και του άρθρου 371 ΠΚ ισχύουν 
και για τους υ̟αλλήλους, το ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟ηρετεί µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας 
καθώς και τους  λειτουργούς των αρχών, υ̟ηρεσιών και φορέων του ∆ηµοσίου. Η 
̟εραιτέρω διαβίβαση των ̟ληροφοριών, ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το τρα̟εζικό και 
ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο και το α̟όρρητο των στοιχείων ε̟ιτρέ̟εται µόνον αν 
̟ροβλέ̟εται α̟ό ειδική διάταξη νόµου.  
β. Η ̟αραβίαση των α̟ορρήτων της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο 
υ̟αγόµενο στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆., και α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ηρετεί µε 
ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας, συνιστά το ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα της ̟αράβασης 
καθήκοντος και δύναται να ε̟ισύρει την ̟οινή της οριστικής ̟αύσης ή α̟όλυσης.  
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 και του άρθρου 371 ΠΚ ισχύουν και για 
τους τρίτους, οι ο̟οίοι κατά ̟αράβαση των διατάξεων του ν.δ. 1059/1971, του άρθρου 371 
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ΠΚ και της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου έλαβαν γνώση ̟ληροφοριών και στοιχείων ̟ου 
καλύ̟τονται α̟ό το τρα̟εζικό και ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο και το α̟όρρητο των 
στοιχείων.    

2. Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος δεν ισχύει το τρα̟εζικό και ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο και 
το α̟όρρητο των στοιχείων για τον υ̟εύθυνο της διαχείρισης της Γ.Γ.Π.Σ. σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 2 του ̟ροηγούµενου άρθρου.  Με ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ορίζεται α̟οκλειστικό δικαίωµα ̟ρόσβασης µόνο για το 
̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολείται για το σκο̟ό αυτόν. Για τον υ̟εύθυνο της διαχείρισης του 
Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π. καθώς και για το ̟ροσω̟ικό του ̟ροηγούµενου εδαφίου ισχύουν  οι 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 και του άρθρου 371 ΠΚ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1  του ̟αρόντος άρθρου. 
 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ̟ρώτης ̟αραγράφου του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Το α̟όρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι των αρµόδιων για την είσ̟ραξη και τον έλεγχο στον 
τοµέα των δηµοσίων εσόδων υ̟ηρεσιών της Φορολογικής ∆ιοίκησης καθώς και των 
αρµοδίων υ̟ηρεσιών και ασφαλιστικών ταµείων  για την είσ̟ραξη των 
κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών.» 
 

4. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών σε ̟ερί̟τωση ̟αραβίασης του τρα̟εζικού και 
ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου και α̟ορρήτου των στοιχείων  εφαρµόζονται αναλογικά οι 
διοικητικές κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 8 του ν. 3832/2010.  
 

 
Άρθρο 64 

Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.  
 

1. Στον ̟ίνακα 1 του έκτου εδαφίου της ̟ερί̟τωσης στ' της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Μηχανήµατα, εξο̟λισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς 
ατόµων, άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και λοι̟ά ̟άγια στοιχεία:10%» αντικαθίστανται µε 
τις λέξεις «Μηχανήµατα, εξο̟λισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς ατόµων, 
άυλα στοιχεία, δικαιώµατα, έξοδα ̟ολυετούς α̟όσβεσης και λοι̟ά ̟άγια στοιχεία:10%».»  

 
2. Η ̟ερί̟τωση ια’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως εξής: 

«ια) Οι δα̟άνες ε̟ιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της 
̟ραγµατο̟οίησης τους, ̟ροσαυξηµένες κατά ̟οσοστό τριάντα τοις εκατό (30). Ειδικά οι 
δα̟άνες ̟ου αφορούν ̟άγιο εξο̟λισµό, ̟ροκειµένου να ̟ροσαυξηθούν σύµφωνα µε το 
̟ροηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισό̟οσα στα ε̟όµενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια 
χαρακτηρισµού των ̟ιο ̟άνω δα̟ανών καθορίζονται µε ̟ροεδρικό διάταγµα µετά α̟ό 
̟ρόταση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, οι διατάξεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν 
εφαρµογή για το υ̟όλοι̟ο ζηµιών ̟ου ̟ροκύ̟τει µετά την αφαίρεση του ως άνω 
̟οσοστού. 
Συγχρόνως µε την υ̟οβολή της φορολογικής της δήλωσης, η ε̟ιχείρηση υ̟οβάλλει στην 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
̟ολιτισµού και Αθλητισµού τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά για τις δα̟άνες έρευνας και 
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τεχνολογίας ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε. Ο έλεγχος και η ̟ιστο̟οίηση των δα̟ανών αυτών 
διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την ά̟ρακτη ̟αρέλευση 
της εν λόγω ̟ροθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δα̟άνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε 
̟ερί̟τωση, το Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
ενηµερώνει σχετικά το Υ̟ουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου 
καθορίζεται στο ̟ροεδρικό διάταγµα.» 

 
3. α. Στο  τέλος της ̟αραγράφου  2 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:   

«Ειδικότερα ως συνδεδεµένες νοούνται οι ε̟ιχειρήσεις οι ο̟οίες:  
α) συνδέονται λόγω της συµµετοχής της µιας στην άλλη ε̟ιχείρηση, κατέχοντας  άµεσα ή 
έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο κεφάλαιο  τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό 
(33%), βάσει αξίας ή αριθµού,  ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου.  
β)     συνδέονται µε κάθε άλλη ε̟ιχείρηση ̟ου κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια 
δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%, 
βάσει αξίας ή αριθµού,  ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου σε µία α̟ό τις 
συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις. 
γ)  συνδέονται µε  κάθε άλλο ̟ρόσω̟ο µε το ο̟οίο υ̟άρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης 
ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το ̟ρόσω̟ο αυτό ασκεί καθοριστική ε̟ιρροή 
ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής ε̟ιρροής  στη λήψη των α̟οφάσεων της ε̟ιχείρησης ή 
σε ̟ερί̟τωση ̟ου και τα δύο ̟ρόσω̟α έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους 
διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής  ε̟ιρροής α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο.  
β. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις 
«εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας ενός µήνα» .  
γ. Στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 39 Α του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις  «η ο̟οία 
εκδίδεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας ενός µήνα» .  
δ. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 ( Α’ 17) 
αντικαθίσταται, α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, ως εξής:   
«Ειδικά για τη διαχειριστική ̟ερίοδο ̟ου αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει 
µέχρι και την 30ή Μαΐου 2013, ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται και ο συνο̟τικός 
̟ίνακας ̟ληροφοριών υ̟οβάλλεται µέχρι την 10η Ιουλίου  2013.» 

 
4. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «της κλίµακας 

(α)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των κλιµάκων ό̟ως ισχύουν κάθε φορά».     
 
5. α.  Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Όσοι ̟αρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων α’, ε’ και η’ της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υ̟οχρεούνται να α̟οδίδουν αυτόν µε 
εφά̟αξ καταβολή στη ∆.Ο.Υ. της έδρας τους µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, 
Μαίου, Ιουλίου, Σε̟τεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους µε ̟ροσωρινή 
δήλωση, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τα ακαθάριστα ̟οσά ̟ου έχουν καταβληθεί στο 
̟ροηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο ̟ου ̟αρακρατήθηκε. Η υ̟οβολή της 
δήλωσης ̟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. » 
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β. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Ειδικώς, όσοι ̟αρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57, 
υ̟οχρεούνται να α̟οδίδουν αυτόν µε εφά̟αξ καταβολή στη  ∆.Ο.Υ. της έδρας τους µέχρι 
την 20ή ηµέρα του ε̟όµενου α̟ό την ̟αρακράτηση µήνα µε ̟ροσωρινή δήλωση, η ο̟οία 
̟εριλαµβάνει τα ακαθάριστα ̟οσά ̟ου έχουν καταβληθεί στον ̟ροηγούµενο  
ηµερολογιακό µήνα, το φόρο και το ̟οσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 
του ν. 3986/2011 ̟ου ̟αρακρατήθηκαν και τις οφειλόµενες εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Η υ̟οβολή της δήλωσης  ̟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. 
Ειδικά για το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού, µε 
εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταµεία για τα ο̟οία εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο 
̟ροηγούµενων εδαφίων της ̟αρούσας ̟αραγράφου, υ̟οχρεούνται σε α̟όδοση των ̟οσών 
̟ου ̟αρακρατήθηκαν µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του µεθε̟όµενου α̟ό την 
̟αρακράτηση µήνα. Η υ̟οβολή της δήλωσης των ̟ερι̟τώσεων αυτών ̟ραγµατο̟οιείται 
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 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. » 
γ. Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης β. της ̟αρούσας ̟αραγράφου εφαρµόζονται για α̟οδοχές 
̟ου καταβάλλονται α̟ό την 1η Σε̟τεµβρίου 2013. 
 

6. α.  Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013 η λέξη «Ιουλίου» αντικαθίσταται µε 
τη λέξη «Ιανουαρίου». 
β. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν λάβει χώρα ̟ωλήσεις µετόχων α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2013 
µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέσα σε ένα µήνα 
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος χωρίς την  ε̟ιβολή κυρώσεων.». 
 

7. Στο τέλος  της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«Ειδικά για τα εισοδήµατα της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονοµικού 
έτους 2013 δεν υφίσταται υ̟οχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ̟οσό 
αυτών δεν υ̟ερβαίνει τα διακόσια ̟ενήντα (250) ευρώ.». 
 

 
Άρθρο 65  

Συµ̟λήρωση της υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012  
και του άρθρου 40 ν. 4141/2013   

  
1. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) οι λέξεις «το 

οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα» αντικαθίστανται, α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε  η διάταξη 
αυτή, µε τις λέξεις «το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα»  

 
2. Στο τέταρτο εδάφιο της υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) οι λέξεις 

«οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα)» αντικαθίστανται, α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε η 
διάταξη αυτή,  µε τις λέξεις «συνολικό οικογενειακό εισόδηµα»  
 

Άρθρο 66 
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Τρο̟ο̟οίηση του Κ.Ε.∆.Ε  
 

Στο ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, Α’ 90) ̟ροστίθεται νέο άρθρο 
30 Β ως εξής:  

 
«Άρθρο 30Β 

 
1. Προκειµένου ειδικά για κατασχέσεις α̟αιτήσεων στα χέρια ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, οι 
κοινο̟οιήσεις τόσο του κατασχετηρίου, όσο και  της δήλωσης του άρθρου 32 µε το ̟ιο 
̟άνω ̟αραστατικό, ενεργούνται µέσω µοναδικών διαµετακοµιστικών κόµβων 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας, τα ο̟οία συνδέονται µεταξύ τους  κατά 
τρό̟ο ασφαλή και ορίζονται α̟ό κοινού  α̟ό  το Ελληνικό ∆ηµόσιο και όλα τα 
εγκατεστηµένα στην χώρα ̟ιστωτικά ιδρύµατα, ό̟ως εκ̟ροσω̟ούνται για την εφαρµογή 
των διατάξεων του ̟αρόντος α̟ό την Ελληνική Ένωση Τρα̟εζών ή την Ένωση 
Συνεταιριστικών Τρα̟εζών κατά ̟ερί̟τωση.  Η κοινο̟οίηση του κατασχετηρίου 
θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώρα α̟οστολής της ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης ̟αραλαβής του α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα, µέσω του διαµετακοµιστικού κόµβου 
̟ου δηλώθηκε α̟ό αυτό. Η ε̟ίδοση  της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι 
συντελέσθηκε κατά την ηµεροµηνία και ώρα α̟οστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης 
̟αραλαβής της, µέσω του διαµετακοµιστικού κόµβου ̟ου δηλώθηκε α̟ό το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Οι ως άνω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή κατά 
την έννοια της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3979/2011, είτε θα είναι κρυ̟τογραφηµένες και 
θα φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή του εξυ̟ηρετητή τους. H διέλευση των δεδοµένων δια 
των ως άνω διαµετακοµιστικών κόµβων εξαιρείται τόσο α̟ό την υ̟οχρέωση 
γνωστο̟οίησης, ενηµέρωσης, και λήψης συγκατάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6, 
11 και 5 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν, όσο και α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων 
̟ερί τρα̟εζικού α̟ορρήτου, ό̟ως εκάστοτε ισχύουν. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ανωτέρω,  κατά ̟ερί̟τωση, 
µοναδικοί διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδικασία της  γνωστο̟οίησής τους α̟ό τα 
µέρη, το υ̟οχρεωτικό ̟εριεχόµενο των κοινο̟οιούµενων κατασχετηρίων και 
υ̟οβαλλόµενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτο̟οίησής τους, τα χρονικά ̟εριθώρια 
α̟οστολής και ̟αραλαβής τους, οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη 
α̟αραίτητη λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσης ̟αραγράφου. 
 
2. Τα κατασχεθέντα ̟οσά α̟οδίδονται είτε στο λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου ̟ου 
τηρείται στην Τρά̟εζα της Ελλάδας είτε στην υ̟ηρεσία ̟ου ε̟έβαλε την κατάσχεση   
υ̟οχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της δήλωσης του ̟ιστωτικού 
ιδρύµατος, σύµφωνα µε  διαδικασία ̟ου ορίζεται στην  α̟όφαση της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου.  
 
3. Στις κατασχέσεις και λοι̟ές ενέργειες, ̟ου  γίνονται σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες 
̟αραγράφους, το ∆ηµόσιο δεν υ̟οχρεούται στην καταβολή εξόδων και δεν εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 17-7/13.8.1923 (Α’ 224). 
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4. Η διαδικασία των ̟ροηγουµένων ̟αραγράφων του ̟αρόντος άρθρου τίθεται  σε ̟λήρη 
λειτουργία εξήντα (60) ηµέρες α̟ό την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
ο̟ότε καθίσταται υ̟οχρεωτική για τους φορείς του ∆ηµοσίου, οι ο̟οίοι µ̟ορεί να 
εφαρµόζουν την διαδικασία του άρθρου 30Α του ν.δ 356/1974 µόνο σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου 
για λόγους ανώτερης βίας α̟οκλείεται η ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία της ̟αραγράφου 1 του 
̟αρόντος.».  

 
  

Άρθρο 67  
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ̟.δ. 284/1998 και του ν. 4099/2012 

 
1. α. Στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 14 του ̟.δ. 284/1988 (Α΄ 128) 

«Οργανισµός του Υ̟ουργείου Οικονοµικών» ̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Αρµοδιότητα του τµήµατος για τον έλεγχο και την υ̟ογραφή των εγκριτικών ̟ράξεων 
νηολόγησης ̟λοίων µε ελληνική σηµαία, µε βάση το εγκεκριµένο υ̟όδειγµα εγκριτικής 
̟ράξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317) «̟ερί 
ε̟ενδύσεως και ̟ροστασίας κεφαλαίων εξωτερικού».  
 
β. Με Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να καθορίζονται ανά κατηγορία 
̟λοίου τα υ̟οδείγµατα των εγκριτικών ̟ράξεων και να ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε 
την ανάθεση των αρµοδιοτήτων της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.  
 

2. Η ̟ερί̟τωση δ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (Α’ 250), 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«δ) Είναι συµβατές µε την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης ενισχύσεις σε 
ε̟ιχειρήσεις κατά το µέρος ̟ου οι ε̟ιχειρήσεις, για κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου 
α̟οθεµατικού, ̟ραγµατο̟οίησαν δα̟άνες οι ο̟οίες εµ̟ί̟τουν σε µία τουλάχιστον α̟ό τις 
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις και το ̟οσό της ανάκτησης στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, υ̟ολογίζεται 
σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση ε’ του ̟αρόντος. 
  - Στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α’ 81) ή του ν. 3299/2004 (Α’ 261). 
  - Στον Κανονισµό 70/2001 /ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ̟ρος µικρές 
ή µεσαίες ε̟ιχειρήσεις (ΕΕ L 10, 13.1.2001) εφόσον ̟ρόκειται για ενίσχυση σε µικρή ή 
µεσαία ε̟ιχείρηση. 
  - Στον Κανονισµό 68/2001/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 12.1.2001 σχετικά µε την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις για ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση (ΕΕ 
L10, 13.1.2001). 
  - Στον Κανονισµό 1/2004/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 
88 της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ̟ρος µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται στους τοµείς της ̟αραγωγής, µετα̟οίησης και εµ̟ορίας γεωργικών 
̟ροϊόντων (ΕΕ L 1, 3.1.2004)  καθώς και στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (ΕΕ  C 28, 1.2.2000)  µόνον εφόσον αφορούν 
τη µεταφορά εγκαταστάσεων γεωργικών εκµεταλλεύσεων για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος.  
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  - Στον Κανονισµό 1595/2004 /ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 
και 88 της Συνθήκης της ΕΚ στις  κρατικές ενισχύσεις ̟ρος µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται  στην ̟αραγωγή, µετα̟οίηση και εµ̟ορία ̟ροϊόντων αλιείας (ΕΕ L 
291, 14.9.2004) καθώς και στο εγκεκριµένο καθεστώς Ν 621/2000 - Ε̟ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αλιείας 2000 - 2006 (ΕΕ C 102, 31.3.2001).». 
 
 

Άρθρο 68  
Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης  

των Εσόδων του Κράτους 
 

1. Το άρθρο 4 του ν. 3943/2011 (Α’  66) αντικαθίσταται, α̟ό την 1η  Ιουλίου 2013, ως εξής : 
 

«Άρθρο 4  
Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης  

των Εσόδων του Κράτους 
 

1. Συνιστώνται στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και 
Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών καθορίζεται ή  ανακαθορίζεται ο αριθµός των θέσεων αυτών, κατανέµονται ή 
ανακατανέµονται οι θέσεις αυτές σε υ̟ηρεσιακές µονάδες, καθορίζονται ή 
ανακαθορίζονται οι οργανικές µονάδες όλων των ε̟ι̟έδων και οι οργανικές θέσεις αυτών 
̟ου καλύ̟τονται α̟ό τους ελεγκτές του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου αυτής. Ειδικά 
για τις υ̟ηρεσίες ̟ου συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων οι ̟αρα̟άνω 
α̟οφάσεις εκδίδονται α̟ό τον Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας  ∆ηµοσίων Εσόδων. 
2. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των εσόδων του 
Κράτους  καλύ̟τονται α̟ό υ̟αλλήλους όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
και των ε̟ο̟τευοµένων α̟ό αυτό Οργανισµών και Νοµικών Προσώ̟ων,  ̟ου ε̟ιλέγονται, 
µετά α̟ό σχετικές ̟ροκηρύξεις αυτών α̟ό τους ̟αρακάτω κλάδους ή υ̟ηρεσίες του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών: α) των εφοριακών και τελωνειακών υ̟αλλήλων κατά 
̟ροτεραιότητα, β) των λοι̟ών κλάδων και υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και γ) 
των ε̟ο̟τευοµένων α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών Οργανισµών και Νοµικών 
Προσώ̟ων, εφόσον οι θέσεις δεν καλύ̟τονται α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις α και β.  
3. Οι υ̟οψήφιοι ε̟ιλέγονται α̟ό ̟ίνακα ε̟ιτυχόντων ̟ου καταρτίζεται µετά α̟ό  
ε̟ιτυχή εκ̟αίδευση σε θέµατα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής 
είσ̟ραξης εσόδων, σε συνδυασµό µε αξιολόγηση των τυ̟ικών και λοι̟ών ουσιαστικών 
̟ροσόντων τους. Ο ̟ίνακας ε̟ιτυχόντων ̟ου µ̟ορεί να καταρτίζεται για όλη την 
Ε̟ικράτεια ή ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια ισχύει ε̟ί µία τριετία και οι θέσεις ̟ου 
κενώνονται καλύ̟τονται α̟ό τον ̟ίνακα αυτόν. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών ή του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων κατά 
̟ερί̟τωση, καθορίζονται: α) τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα των υ̟οψηφίων ό̟ως τίτλοι 
σ̟ουδών, ̟τυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, µετα̟τυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και η συνάφεια αυτών µε 
το αντικείµενο της θέσης εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή, 
β)  τα ουσιαστικά ̟ροσόντα αυτών ό̟ως εξειδίκευση, ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία, γ) το είδος ο 
χρόνος και ο τρό̟ος της εκ̟αίδευσης, καθώς και η βαθµολογία αυτής ̟ου ̟ρέ̟ει να 
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ε̟ιτύχει ο υ̟οψήφιος για να θεωρηθεί ότι την έχει ̟εραιώσει µε ε̟ιτυχία, η ο̟οία α̟οτελεί 
α̟αραίτητο ̟ροσόν κατάταξης των υ̟οψηφίων στον ̟ίνακα ή τους ̟ίνακες ε̟ιτυχόντων, 
δ) οι συντελεστές βαρύτητας των τυ̟ικών και ουσιαστικών ̟ροσόντων των υ̟οψηφίων , 
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την αξιολόγηση, την ε̟ιλογή αυτών και την 
κατάρτιση του ̟ίνακα ή των ̟ινάκων ε̟ιτυχόντων.  
4. Για διάστηµα δύο ετών α̟ό την αρχική το̟οθέτησή τους σε θέση  ελεγκτή βεβαίωσης 
και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους, οι υ̟άλληλοι χαρακτηρίζονται ως 
βοηθοί ελεγκτή. Τα καθήκοντα και οι υ̟οχρεώσεις των βοηθών ελεγκτών βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους είναι ίδια µε αυτά των ελεγκτών, µ̟ορεί 
όµως να διαφορο̟οιείται η υ̟ηρεσία το̟οθέτησής τους ή οι υ̟οθέσεις ̟ου χρεώνονται, 
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες γνώσεις τους, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια, ό̟ως αυτά 
καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ή του Γενικού Γραµµατέα της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, κατά ̟ερί̟τωση. Με την ̟ρώτη ανανέωση της 
διετίας, µετά α̟ό την ε̟ιτυχή αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ελεγκτές. 
Η θητεία µ̟ορεί να ανανεώνεται µέχρι τρείς φορές, µετά α̟ό ε̟ιτυχή αξιολόγηση, µε το 
̟έρας της ο̟οίας ο υ̟άλληλος  µετακινείται υ̟οχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης 
οργανικής µονάδας .  
5. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους 
ε̟ανέρχονται υ̟οχρεωτικά στην υ̟ηρεσία α̟ό την ο̟οία µετακινήθηκαν ή α̟οσ̟άστηκαν 
ή µετακινούνται σε άλλη υ̟ηρεσία χωρίς να το̟οθετούνται σε θέση ελεγκτή εφόσον: α) 
λήξει η θητείας τους,  β)  δεν αξιολογηθούν ε̟ιτυχώς,  γ) ασκηθεί σε βάρος τους ̟ειθαρχική 
δίωξη για σοβαρό ̟αρά̟τωµα ή ̟οινική δίωξη ̟ου σχετίζεται µε την υ̟ηρεσία , δ) τους 
ε̟ιβληθεί ο̟οιαδή̟οτε ̟ειθαρχική  ̟οινή ̟ροσωρινής ̟αύσης ή ̟ροστίµου µεγαλύτερη του 
µήνα και δ) δια̟ιστωθεί ότι δεν υ̟οβάλλουν δήλωση ̟εριουσιακής κατάστασης ή έχουν 
υ̟οβάλλει µεν τέτοια δήλωση αλλά κρίνεται ως ανακριβής.   
6.  Οι υ̟άλληλοι ̟ου µετακινούνται ή α̟οσ̟ώνται σε θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους έχουν το δικαίωµα να υ̟οβάλλουν 
υ̟οψηφιότητα και να ε̟ιλεγούν ως ̟ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ο̟οιουδή̟οτε 
ε̟ι̟έδου. Εφόσον α̟οδεχθούν τέτοια θέση και αναλάβουν καθήκοντα α̟αλλάσσονται α̟ό 
τα καθήκοντα του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του 
Κράτους  ταυτόχρονα µε την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους,  ε̟ανέρχονται δε σε 
αυτήν εφόσον α̟αλλαγούν α̟ό τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης, µε τη λήξη της 
̟ρώτης θητείας τους ως ̟ροϊσταµένων, εκτός αν αυτό γίνεται λόγω ̟ειθαρχικών ή ̟οινικών 
̟αρα̟τωµάτων ̟ου υ̟έ̟εσε ο υ̟άλληλος.  
7. Οι Προϊστάµενοι διευθύνσεων, οι ο̟οίοι µε την το̟οθέτησή τους και την ανάληψη 
υ̟ηρεσίας α̟οδέχονται ταυτόχρονα τους ̟οιοτικούς και ̟οσοτικούς στόχους ̟ου 
̟ροσδιορίζονται α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, 
κατανέµουν αυτούς στους ̟ροϊσταµένους των υ̟ό αυτών οργανικών  µονάδων, ε̟ι̟έδου 
υ̟οδιεύθυνσης ή τµήµατος ή αυτοτελούς Γραφείου , οι δε ̟ροϊστάµενοι  των τµηµάτων ή 
αυτοτελών Γραφείων κατανέµουν αυτούς µεταξύ των ελεγκτών βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης κατά ̟ερί̟τωση. Η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους  σηµαίνει και την αυτοδίκαιη α̟οδοχή 
των στόχων αυτών ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό γίνεται σε αντικατάσταση 
µετακινούµενου ή α̟οσ̟ώµενου ελεγκτή µετά την έναρξη της ̟εριόδου αξιολόγησης.  
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8.  Α̟ό 1η Ιανουαρίου 2015, η διετής τουλάχιστον ε̟ιτυχής άσκηση καθηκόντων σε 
θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους θεωρείται 
ως α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων 
ο̟οιουδή̟οτε ε̟ι̟έδου ̟ου στελεχώνονται α̟ό τους ως άνω ελεγκτές. Η ε̟ιτυχής άσκηση 
καθηκόντων σε θέση ̟ροϊσταµένου οργανικής µονάδος κάθε ε̟ι̟έδου, ε̟ί διετία, α̟ό το 
έτος 2011 και µετά, στην ο̟οία έχουν κατανεµηθεί θέσεις των ως άνω ελεγκτών θεωρείται 
και ως ε̟ιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των 
εσόδων του Κράτους . 
9. Οι το̟οθετήσεις, µετακινήσεις ή α̟οσ̟άσεις των ε̟ιλεγέντων ελεγκτών βεβαίωσης 
και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους,  γίνονται µε α̟οφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων  ή του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου 
οργάνου.  
10. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του Κράτους για τα 
̟ειθαρχικά τους ̟αρα̟τώµατα υ̟άγονται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το ο̟οίο είναι 
αρµόδιο για τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα των υ̟αλλήλων του κλάδου εφοριακών. 
11. Στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
δηµιουργείται Μητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του 
Κράτους. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όσοι ε̟ιλέγονται ως ελεγκτές µε τις διαδικασίες 
του ̟αρόντος άρθρου, καθώς και όσοι ε̟ελέγησαν µε τις αρχικές του διατάξεις  α̟ό την 
έναρξη ισχύος  του νόµου 3943/2011. Στο Μητρώο αυτό, εκτός των βασικών στοιχείων 
καταχωρείται η υ̟ηρεσία ̟ου ασκεί καθήκοντα ο ελεγκτής, η α̟όδοση και αξιολόγηση 
αυτού, καθώς και οι εξειδικεύσεις του σε ελεγκτικά ή εισ̟ρακτικά καθήκοντα. Με α̟όφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ή 
ανακαθορίζονται οι λε̟τοµέρειες και οι διαδικασίες τήρησης του Μητρώου αυτού.». 
 

2. Η ε̟ιλογή, το̟οθέτηση και η λήξη της θητείας των ̟ροϊσταµένων όλων των οργανικών 
µονάδων ̟ου συγκροτούν το Υ̟ουργείο Οικονοµικών, διενεργείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόµου 4002/2011 (Α’ 180).  
 

3. Στο ̟ρώτο  εδάφιο της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα 
Φορολογικής Α̟εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ό̟ως θεσ̟ίζεται µε την υ̟ο̟αράγραφο Ε 
1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του νόµου 4093/2012 (Α’ 222) οι λέξεις «για 
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου» αντικαθίστανται 
µε τις λέξεις «α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου και µέχρι 30 Ιουνίου 2013». 

 
4. Οι διατάξεις  της ̟αραγράφου 4, του άρθρου 2, του Π.∆. 61/1997 (Α’ 53)  τρο̟ο̟οιούνται 

ως εξής: 
«4. Τρεις (3) θέσεις ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου του άρθρου 33, 
̟αρ. 2-5, του ν. 2190/1994.» 
 

5. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών συνιστώνται  δύο 
(2) θέσεις ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33, ̟αρ. 2-5, του 
ν. 2190/1994, ό̟ως αυτές κωδικο̟οιήθηκαν µε τις διατάξεις της  ̟αρ. 9 του άρθρου 55 του 
Κώδικα Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ̟ου κυρώθηκε µε το 
άρθρο ̟ρώτο του Π.∆. 63/2005  (Α’ 98). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’   
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

Άρθρο 69  
 

1. Στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ̟ροστίθεται νέο άρθρο 17Β, ως εξής: 
 

«Άρθρο 17Β 
Ρυθµίσεις για ακίνητα των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ν. 590/1977 (Α΄ 146) 

 
1. Ακίνητα ̟ου ανήκουν στα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 
590/1977 ή ε̟ί των ο̟οίων τα νοµικά αυτά ̟ρόσω̟α διατηρούν δικαίωµα διακατοχής ή 
ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υ̟άγονται σε 
διαδικασία ̟ολεοδοµικής ωρίµανσης και α̟οκτούν βιώσιµη ε̟ενδυτική ταυτότητα µε 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16 του ̟αρόντος Κεφαλαίου και σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στις ε̟όµενες ̟αραγράφους.  
2. Την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν µελέτες ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 
του άρθρου 12 του ̟αρόντος Κεφαλαίου µ̟ορεί να υ̟οβάλει και το ενδιαφερόµενο νοµικό 
̟ρόσω̟ο ή ο ασκών δικαιώµατα διοίκησης, διαχείρισης και αξιο̟οίησης ε̟ί της ̟εριουσίας 
του κατά τις κείµενες διατάξεις, ή ο έλκων εκ του νοµικού ̟ροσώ̟ου δικαιώµατα. Όλες οι 
̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 15 του ̟αρόντος Κεφαλαίου αναφορικά µε τα 
ακίνητα της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου αναρτώνται υ̟οχρεωτικά στο δικτυακό 
τό̟ο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.  
3. Η αξιο̟οίηση των ακινήτων της ̟αραγράφου 1 γίνεται α̟οκλειστικά µε βάση τη 
νοµοθεσία ̟ερί ανά̟τυξης και αξιο̟οίησης της ̟εριουσίας των νοµικών ̟ροσώ̟ων του 
άρθρου 1 ̟αρ. 4 του ν. 590/1977.  Τυχόν εµ̟ράγµατα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων της ̟αραγράφου 1 ε̟ί των ακινήτων της ̟αραγράφου 1 δεν 
θίγονται α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου. 
 

2. Το ̟ροϊόν της, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως 16 και 17 Β του ν. 3986/2011, αξιο̟οίησης των 
ακινήτων ̟ου ανήκουν στα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 
590/1977 ή ε̟ί των ο̟οίων τα νοµικά αυτά ̟ρόσω̟α διατηρούν δικαίωµα διακατοχής ή 
ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους διατίθεται α̟οκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση, 
ενίσχυση και ανά̟τυξη του εν γένει κοινωνικού και φιλανθρω̟ικού έργου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος και τη χρηµατοδότηση των εκκλησιαστικών καθιδρυµάτων της, µε α̟όφαση 
της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου ή της ∆ιοικούσας Ε̟ιτρο̟ής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής 
Υ̟ηρεσίας Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 211/2010 (Α΄ 135). 
 

Άρθρο 70  
 

1. Οι όροι του µε αριθµό 2560/10.07.1972 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης 
Πουσκούρη-Κουρεµένου, το ο̟οίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 122/20.07.1972, ό̟ως 



   

 

55 

 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε το αριθµό 187490/12.08.1976 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών 
Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, το ο̟οίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 228/28.08.1976, ό̟ως 
ισχύουν, µ̟ορούν να τρο̟ο̟οιηθούν µε µεταγενέστερη συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ιδίως είναι δυνατή (α) η τρο̟ο̟οίηση και κατάργηση του άρθρου 4 ώστε να 
ε̟ιτρέ̟εται η µεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου αλλά και η αλλαγή της µορφής, του 
σκο̟ού της χρήσης και της εν γένει νοµικής και ̟ραγµατικής του κατάστασης χωρίς ωστόσο 
να καταργηθεί ολικά ο ξενοδοχειακός ̟ροορισµός του ακινήτου, (β) η κατάργηση του 
άρθρου 6 και της εκεί ηρτηµένης διαλυτικής αίρεσης, (γ) η κατάργηση του άρθρου 8 ̟αρ. 3, 
ώστε να ε̟ιτρέ̟εται η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών του κυρίου του ακινήτου και 
(δ) η κατάργηση ή τρο̟ο̟οίηση λοι̟ών υ̟οχρεώσεων της ΕΤΕ, ώστε να διευκολυνθεί η α̟ό 
κοινού αξιο̟οίηση των ακινήτων της ̟αρούσας ̟αραγράφου και της ̟αραγράφου 2. 
 

2. H α̟ό 20.12.1975 σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του ΕΟΤ, της Εθνικής 
Τρά̟εζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και της εταιρίας ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. (η ο̟οία α̟ορροφήθηκε α̟ό 
την ΕΤΕ), η ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 377/1976 (Α’177) µ̟ορεί να λυθεί, αζηµίως για όλα τα 
µέρη, µε µεταγενέστερη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και των καθολικών ή 
ειδικών τους διαδόχων, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
3. Για τις τρο̟ο̟οιήσεις των εν λόγω συµβάσεων, το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκ̟ροσω̟είται α̟ό 

τον Υ̟ουργό Οικονοµικών και ο ΕΟΤ εκ̟ροσω̟είται α̟ό τον Υ̟ουργό Τουρισµού, οι 
ο̟οίοι α̟οφασίζουν µετά α̟ό εισήγηση της Εταιρίας Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε. και του 
Ταµείου Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ∆). 

 
4. Για τα ακίνητα, στα ο̟οία  αφορούν οι συµβάσεις των ̟αραγράφων 1 και 2, είναι δυνατό 

να εκδοθεί κοινό ΕΣΧΑ∆Α, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα αξιο̟οιηθούν α̟ό 
κοινού, µέσω εισφοράς α̟ό το ΤΑΙΠΕ∆ του ακινήτου της ̟αρ. 2 στην ανώνυµη εταιρία 
ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και στη συνέχεια ̟ώλησης του συνόλου των µετοχών ̟ου 
κατέχουν  η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕ∆ στην εν λόγω εταιρία κατ΄ άρθρο 5 ̟αρ. 1 ̟ερ. ζ’ του 
νόµου 3986/2011. Το κοινό ΕΣΧΑ∆Α εκδίδεται κατό̟ιν αιτήσεως του ΤΑΙΠΕ∆, ̟ου 
υ̟οβάλλεται και ̟ριν α̟ό την εισφορά του ακινήτου του στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. 
Η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το ο̟οίο θα εγκρίνεται το κοινό ΕΣΧΑ∆Α 
̟ροϋ̟οθέτει την ολοκλήρωση της εισφοράς του ακινήτου του ΤΑΙΠΕ∆ στην ΑΣΤΗΡ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. 
 
 

Άρθρο 71  
Ρύθµιση θεµάτων ̟ερί Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. 

 
1. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) 

̟ροστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 
«Η Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. δύναται να εκµισθώνει στον Παραχωρησιούχο ο̟οιεσδή̟οτε 
εγκαταστάσεις και ο̟οιαδή̟οτε ακίνητα ιδιοκτησίας της ̟ου ευρίσκονται στο Μαρκό̟ουλο 
Αττικής. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. καθορίζει ελεύθερα τη  
διαδικασία για την εκµίσθωση, η ο̟οία µ̟ορεί να εξελιχθεί ̟αράλληλα µε τον ανωτέρω 
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διεθνή ̟λειοδοτικό διαγωνισµό. Το ύψος του µισθώµατος καθορίζεται α̟ό τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. αφού ληφθεί υ̟όψη α̟οτίµηση ανεξάρτητου 
α̟οτιµητή και γνωστο̟οιείται στους υ̟οψήφιους ε̟ενδυτές ̟ριν την υ̟οβολή δεσµευτικών 
̟ροσφορών. Η µίσθωση και τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις διέ̟ονται 
α̟οκλειστικά α̟ό τους όρους ̟ου συµφωνούνται µεταξύ της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. και του 
Παραχωρησιούχου, ̟ριν τη θέση σε ισχύ της σύµβασης ̟αραχώρησης, µε την ε̟ιφύλαξη 
των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της 
̟αραγράφου 7 του άρθρου 19 του ̟.δ. 774/1980 (Α’ 189) και του ̟.δ. 34/1995 (Α’ 30).». 
 

2. Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσεως τα αδιάθετα ̟οσά των κερδών α̟ό το αµοιβαίο 
ι̟̟οδροµιακό στοίχηµα, α̟οδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
 

Άρθρο 72  
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων των ν. 3867/2010 και ν. 3965/2011 

 
1. Το ̟ρώτο και δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α’  128) 

αντικαθίστανται ως έξής: 
 «Το ΣΣΕ είναι εννεαµελές: Μέλη του Συµβουλίου α̟οτελούν ο Υ̟ουργός Οικονοµικών, ο 
Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Οικονοµικών ή, σε ̟ερί̟τωση µη ορισµού Ανα̟ληρωτή, ο 
Υφυ̟ουργός Οικονοµικών, ο Γενικός Γραµµατέας του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ο 
∆ιοικητής της Τρά̟εζας της Ελλάδος, ο αρµόδιος καθ’ ύλην Υ̟οδιοικητής της Τρά̟εζας της 
Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του Ταµείου Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας καθώς και ένα ̟ρόσω̟ο 
εγνωσµένου κύρους, µε ειδικές γνώσεις στον χρηµατο̟ιστωτικό τοµέα, ̟ου ορίζεται α̟ό 
τον Υ̟ουργό Οικονοµικών. Πρόεδρος του ΣΣΕ ορίζεται ο Υ̟ουργός Οικονοµικών, ο 
ο̟οίος ανα̟ληρώνεται α̟ό τον Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Οικονοµικών ή, εάν δεν έχει 
οριστεί, α̟ό τον Υφυ̟ουργό Οικονοµικών.». 
 

2. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α’  113) τρο̟ο̟οιείται ως 
εξής:  
«Μέχρι την α̟όσχιση του κλάδου εµ̟ορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου, για την 
κάλυψη σηµαντικής ε̟ί έλαττον α̟όκλισης α̟ό το ελάχιστο όριο των εφαρµοστέων δεικτών 
ρευστότητας, µετά α̟ό α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, το Ταµείο 
µ̟ορεί να κάνει χρήση ̟όρων του α̟ό ̟αρακαταθήκες, µε σκο̟ό να ε̟ανέλθει ο δείκτης 
ρευστότητάς του.» 
 

3. Η διάταξη της ̟αρ. 2 του άρθρου 72 ισχύει α̟ό την ηµεροµηνία της κατάθεσης της στο 
Κοινοβούλιο. 
 
 

Άρθρο 73  
Συµ̟λήρωση διατάξεων του ν. 4152/2013 
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1. Το δεύτερο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Β.10. της ̟αραγράφου Β. του 
άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), αντικαθίσταται, α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, ως εξής: 
«Κατ’ εξαίρεση, όταν η ανάκτηση αφορά κρατική ενίσχυση ̟ου έχει χορηγηθεί σε 
̟αραλή̟τες ̟ου δραστηριο̟οιούνται σε ̟αραµεθόριες ̟εριοχές της Ελλάδας, λαµβάνεται 
ειδική µέριµνα για τις συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αφορούν στους ̟αραλή̟τες 
αυτούς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης α̟όφασης ανάκτησης της Ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής,  σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.». 
 

2. Η ̟ερί̟τωση β’ της ̟αρ. 4 του άρθρου 202 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 
2717/1999), ό̟ως η ̟αράγραφος αυτή ̟ροστέθηκε µε την ̟ερί̟τωση 6 της υ̟ο̟αραγράφου 
Β.10 της ̟αραγράφου Β. του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίσταται, α̟ό τότε 
̟ου ίσχυσε, ως εξής:  
«β) Πιθανολογείται σοβαρά η ̟αρανοµία της εθνικής ή ενωσιακής ̟ράξης ανάκτησης, και» 
 

3. Το στοιχείο γγ) της υ̟ο̟ερί̟τωσης στ) της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Γ.2. του 
άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίσταται α̟ό τότε ̟ου ίσχυσε, ως εξής: 
 «γγ. Έχει ε̟ιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, ό̟ως αυτή ορίζεται στην 
υ̟ο̟αράγραφο Γ.3.». 
 

4. Στο τέλος της υ̟ο̟αραγράφου Ε.6. της ̟αραγράφου Ε. του άρθρου ̟ρώτου του ν. 
4152/2013 ̟ροστίθεται στοιχείο ζ’, ως εξής: 
 «ζ. τους κανόνες για τον ̟ροσδιορισµό του ασυµβίβαστου και για το χαρακτηρισµό 
ο̟οιαδή̟οτε κατάστασης ως σύγκρουση συµφερόντων για τα µέλη του Οργάνου 
∆ιοίκησης.». 
 

5. Η υ̟ο̟αράγραφος Ι∆.3. της ̟αραγράφου Ι∆ του ν. 4152/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
α.  Οι λέξεις «σε ό, τι αφορά α̟οκλειστικά τις µισθολογικές τους α̟οδοχές» αντικαθίστανται 
µε τις λέξεις «σε ό,τι αφορά α̟οκλειστικά τον τρό̟ο υ̟ολογισµού των µισθολογικών τους 
α̟οδοχών και το βαθµολογικό τους καθεστώς».  
β. Στο τέλος της υ̟ο̟αραγράφου Ι∆.3. ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«Η ρύθµιση του ̟ροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται α̟ό 1.6.2013.». 
   
 

Άρθρο 74 
Τρο̟ο̟οιήσεις του ν. 4002/2011 

 
1. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), 

µετά τη λέξη «̟αίγνια» ̟ροστίθενται οι λέξεις «, ή αυτε̟άγγελτα». 
 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3Α  του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, µετά τις λέξεις « 
της ΟΠΑΠ Α.Ε» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ε̟ιβλέ̟ει και µεριµνά την τήρηση εκ µέρους της 
ΟΠΑΠ Α.Ε.». 

 
3. Η ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Αν ̟αραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας ̟ερί ̟αιγνίων 
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ή των κανονιστικών α̟οφάσεων ̟ου εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους ή των όρων των 
αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. µε α̟όφασή της:». 

 
4. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81)  η φράση 

«ό̟ου α̟αιτείται διεξαγωγή αστυνοµικού έργου της ̟ερί̟τωσης ζ΄ της ̟αραγράφου 3 του 
ίδιου άρθρου» αντικαθίσταται α̟ό τη φράση «ό̟ου α̟αιτείται διεξαγωγή αστυνοµικού 
έργου, της ̟ερί̟τωσης ζ΄ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)». 

 
5. Η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 22 του ν.3691/2008 (Α’ 166) καταργείται.  

 
6. Το άρθρο 15 του ν. 4110/2013 (Α' 17) καταργείται. 

 
 

Άρθρο 75   
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων για το Ε.ΣΥ.Π.  

  
Το άρθρο 38 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:  
 

« Άρθρο 38 
 
1. Οι δα̟άνες για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών και των συναφών 
̟ρος αυτές ̟ληροφοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µε 
την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 5 του ̟αρόντος, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου 
Συστήµατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.) ̟ου συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.  
Οι δα̟άνες αυτές δεν υ̟όκεινται στον ̟ρολη̟τικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
2. Στο ΕΣΥΠ δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο ο̟οίο εντός ̟έντε (5) µηνών α̟ό την 
έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται µε δική τους µέριµνα υ̟οχρεωτικά όλοι οι 
φορείς της ̟αραγράφου 1.  
3. Μέσα σε ̟έντε (5) µήνες α̟ό την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ, οι ̟άροχοι υ̟ηρεσιών 
ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέσω ̟ληροφοριακού 
συστήµατος διαχείρισης, κάθε στοιχείο ̟ου αφορά υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών 
̟ρος τους φορείς της ̟αραγράφου 1.  
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 
Ε.ΣΥ.Π., η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής για την 
τήρηση του Μητρώου φορέων, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρό̟ος καταχώρισης, η 
οργάνωση και λειτουργία του ̟ληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, τα τέλη και οι 
δα̟άνες ̟ου εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π, η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία 
καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των ̟ληροφοριακών συστηµάτων του 
Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για την ̟αρακολούθηση και εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού. Με 
την ίδια α̟όφαση καθορίζονται ε̟ίσης, τα αρµόδια όργανα για την εκκαθάριση και 
̟ληρωµή των εν λόγω δα̟ανών, τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των 
εκκαθαριστών και των αρµόδιων για την ̟ληρωµή οργάνων, ο τύ̟ος των τίτλων ̟ληρωµής 
και ο τρό̟ος εξόφλησης αυτών, κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του ν.2362/1995 (Α’ 247), 
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ό̟ως ισχύει και των λοι̟ών διατάξεων ̟ου ορίζουν διαφορετική διαδικασία ̟ληρωµής, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την ̟ληρωµή της εν λόγω δα̟άνης.  
4. Μετά το ̟έρας της ανωτέρω ̟ροθεσµίας: (α) τα σχετικά τέλη και δα̟άνες εξοφλούνται 
α̟οκλειστικά µέσω του Ε.ΣΥ.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 3 του ̟αρόντος και (β) κανένα τέλος ή 
δα̟άνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή ̟ληρώνεται εάν δεν είναι καταχωρηµένο 
στο Ε.ΣΥ.Π.  
5. Οι φορείς ̟ου λόγω της ειδικής φύσεως ή α̟οστολής τους καλύ̟τονται α̟ό το α̟όρρητο 
(εθνική άµυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται α̟ό την 
εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου. Ο καθορισµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιου Υ̟ουργού, ̟ου 
εκδίδεται εντός δύο µηνών α̟ό την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.»  
6. Για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ συνιστώνται στη ∆53-∆ιεύθυνση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, δύο Τµήµατα των 
ο̟οίων οι αρµοδιότητες θα καθοριστούν µε την α̟όφαση της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος. 
Για την στελέχωση των Τµηµάτων αυτών συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις στον 
κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και δύο (2) οργανικές θέσεις στον κλάδο ∆Ε Πληροφορικής, οι 
ο̟οίες ̟ροστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. Των Τµηµάτων αυτών ̟ροΐστανται υ̟άλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.»   
 
 

Άρθρο 76  
Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων ν. 2731/1999  

 
1. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’ 138) αντικαθίσταται, α̟ό τότε ̟ου 

ίσχυσε, ως εξής:  
«3. Η ε̟ιχορήγηση ̟ρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη 
κερδοσκο̟ικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.∆. ή φυσικά ̟ρόσω̟α, ανεξαρτήτως ̟οσού ε̟ιχορήγησης 
και α̟ό ο̟οιονδή̟οτε φορέα του ∆ηµοσίου και αν ̟ροέρχεται, ε̟ιτρέ̟εται εφεξής υ̟ό τις 
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις: 
α) Υ̟οβολή ειδικής έκθεσης ̟ρος τον αρµόδιο Υ̟ουργό, µε σαφή και ̟λήρη αιτιολόγηση ως 
̟ρος την αναγκαιότητα και τη νοµιµότητα της δα̟άνης. Στην ειδική έκθεση θα 
µνηµονεύονται α̟αραιτήτως όλα τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
ανωτέρω νοµικών ̟ροσώ̟ων, καθώς και κάθε τρίτου ̟ροσώ̟ου στο ο̟οίο έχουν τυχόν 
ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης. 
β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρµόδιου Υ̟ουργού, ̟αρεχοµένης σε αυτόν της 
δυνατότητας α̟οµείωσης του ύψους της ̟ροτεινόµενης δα̟άνης ή ̟λήρους α̟όρριψής της, 
εάν η δηµοσιονοµική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή. 
γ) Η α̟όφαση έγκρισης του αρµόδιου Υ̟ουργού µε το σχετικό φάκελο κοινο̟οιείται στην 
Οικονοµική Αστυνοµία, στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη ∆/νση Προϋ̟ολογισµού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
Ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιχορήγηση χωρίς την τήρηση των ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέσεων, συνιστά για 
τους δηµόσιους λειτουργούς α̟ιστία σχετική µε την υ̟ηρεσία ̟ου τιµωρείται σύµφωνα µε 
το άρθρο 256 Π.Κ.». 
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2. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3965/2011 (Α’ 113) ̟ροστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  
«Οι συµβάσεις ειδικού ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού του Ο.∆.∆.Η.Χ. του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου ̟ου είναι ενεργές την 30.5.2013 ̟αρατείνονται αυτοδικαίως α̟ό το χρόνο λήξης 
τους µέχρι την 31.12.2013.». 
 

3. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οσ̟άται στο Συµβούλιο Οικονοµικών Εµ̟ειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) 
µ̟ορεί να ε̟ιλέγει είτε τις α̟οδοχές της θέσης ̟ροέλευσης, είτε τις α̟οδοχές ̟ου ορίζονται 
για το ειδικό ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό του Σ.Ο.Ε.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
 

Άρθρο 77  
Συµ̟λήρωση του  άρθρου 10 του ν. 4071/2012  

 
1. Στο τέλος της ̟αρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 ̟ροστίθενται τα εξής:    

 
« Ειδικότερα: 
α. Οφειλές ̟ου βεβαιώθηκαν ταµειακά  στις ∆.Ο.Υ. σε βάρος των αναφεροµένων στην  
̟αρούσα ̟αράγραφο  ε̟ιχειρήσεων:  
(αα) διαγράφονται µε ̟ράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής  και 
(αβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ µόνο για τα ̟οσά των κύριων οφειλών ̟ου 
ορίζονται στα ̟ροηγούµενα εδάφια της ̟αρούσας ̟αραγράφου, µε βάση χρηµατικό 
κατάλογο ̟ου συντάσσεται σε βάρος του, για το ̟οσό της κύριας οφειλής, ό̟ως αυτό 
̟ροκύ̟τει α̟ό εκδοθείσες ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµων ή α̟οφάσεων καταλογισµού,  ή 
φύλλα ελέγχου ή ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού φόρου ̟ροστιθέµενης αξίας, καθώς και α̟ό το 
φόρο εισοδήµατος ή ̟αρακρατούµενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω  έχουν καταστεί 
α̟ρόσβλητα λόγω α̟όρριψης τελεσίδικα των ̟ροσφυγών ̟ου ασκήθηκαν εναντίον τους ή 
ά̟ρακτης ̟αρόδου της ̟ροθεσµίας της ̟ροσφυγής.   
 
Τυχόν καταβληθέντα ̟οσά α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου  ή α̟ό τα 
συνυ̟εύθυνα µε αυτές ̟ρόσω̟α ̟ου αφορούν τις βεβαιωµένες οφειλές τους, δεν 
αναζητούνται και  α̟οσβένουν κατά ̟ροτεραιότητα αντίστοιχο µέρος των ε̟ιβληθέντων 
̟ρόσθετων φόρων και ̟ροστίµων, και συνυ̟ολογίζονται κατά τη διαγραφή και 
ε̟αναβεβαίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υ̟ο̟ερι̟τώσεις  αα’  και αβ’  της ̟αρούσας 
̟αραγράφου. 
 
β. Οφειλές για τις ο̟οίες κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας διάταξης έχουν εκδοθεί 
καταλογιστικές ̟ράξεις σε βάρος των αναφερόµενων στην  ̟αρούσα ̟αράγραφο  
ε̟ιχειρήσεων και  δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ 
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µόνο για τα ̟οσά των κύριων οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υ̟ο̟ερί̟τωση αβ’.   
µε βάση χρηµατικό κατάλογο ̟ου συντάσσεται σε βάρος του.   
 
Για οφειλές ̟ου δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν 
ευρεία εννοία σε βάρος των αναφερόµενων στην ̟αρούσα ̟αράγραφο ε̟ιχειρήσεων και οι 
ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό έλεγχο ̟ου έχει ήδη διαταχθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί: 
(γα) ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετικό ̟όρισµα, ̟ροκειµένου να εκδοθούν 
οι οικείες καταλογιστικές ̟ράξεις,   
(γβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ µόνο τα ̟οσά των κύριων οφειλών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην υ̟ο̟ερί̟τωση αβ’  µε βάση χρηµατικό κατάλογο ̟ου συντάσσεται σε 
βάρος του, για το ̟οσό της κύριας οφειλής, ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟όρισµα του 
ελέγχου.   
 
δ. Για οφειλές ̟ου δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν 
ευρεία εννοία σε βάρος των αναφερόµενων στην ̟αρούσα ̟αράγραφο  ε̟ιχειρήσεων και 
για τις ο̟οίες δεν έχει διαταχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας διάταξης έλεγχος:  
(δα) διενεργείται κατά ̟ροτεραιότητα τακτικός έλεγχος α̟ό το αρµόδιο κατά ̟ερί̟τωση 
ελεγκτικό όργανο σε όλα τα φορολογικά αντικείµενα και   
(δβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ µόνο τα ̟οσά των κύριων οφειλών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην υ̟ο̟ερί̟τωση αβ’ µε βάση χρηµατικό κατάλογο ̟ου συντάσσεται σε 
βάρος του, για το ̟οσό της κύριας οφειλής, ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟όρισµα του 
ελέγχου.     
 
ε. Με τη δικαστική αµφισβήτηση των οφειλών των ΟΤΑ  ̟ου έχουν βεβαιωθεί κατά τα 
οριζόµενα στις ̟ροηγούµενες ̟ερι̟τώσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου,  δεν εφαρµόζονται 
οι α̟αλλαγές ̟ου ορίζονται στις ̟ερι̟τώσεις α έως και δ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και οι 
ΟΤΑ ε̟ιβαρύνονται και µε τους ̟ρόσθετους φόρους, ̟ρόστιµα και λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις και 
̟ροσαυξήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.   
 
στ. Η εξόφληση α̟ό τους οικείους ΟΤΑ των οφειλών, ό̟ως αυτές θα βεβαιωθούν κατ’ 
εφαρµογή των ̟ερι̟τώσεων α’ έως και δ’ της  ̟αρούσας ̟αραγράφου,   συντελείται µε τους 
ακόλουθους τρό̟ους:  
(i) δια συµψηφισµού,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 της α̟ό 

31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄268) ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31), και τις διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 
̟ρώτου της α̟ό 30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ου κυρώθηκε µε το 
άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (Α’ 180), κατά ̟αρέκκλιση του χρόνου βεβαίωσης 
των οφειλών των ΟΤΑ ̟ου ̟ροβλέ̟εται σε αυτόν,   

(ii)  α̟ό ίδιους ̟όρους, ε̟ιτρε̟όµενης και της σύναψης δανείου κατ’ ανάλογη εφαρµογή 
της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄14).  

 
η. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, δίκες λόγω άσκησης ενδίκων 
βοηθηµάτων α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου κατά είτε των ̟ράξεων 
καταλογισµού είτε των ̟ράξεων ταµειακής βεβαιώσεως, καταργούνται. Εκκρεµείς υ̟οθέσεις 
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ενώ̟ιον αρµοδίων οργάνων για τη διοικητική ε̟ίλυση των διαφορών α̟ορρί̟τονται για 
τυ̟ικούς λόγους.  
    
 

Άρθρο 78 
Θέµατα αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,  

Πολιτισµού και Αθλητισµού  
 

1. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.18 της  ̟αραγράφου  Θ του  άρθρου  
̟ρώτου  του  ν. 4093/2012 (Α’ 222), ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε  µε  το άρθρο 30  του  
ν.4111/2013 (Α’ 18) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Οι  εγγυητικές  ε̟ιστολές  ̟ου  κατατέθηκαν σύµφωνα  µε την  ̟ερί̟τωση  ζ  της 
̟αραγράφου  3  του  άρθρου  6  του  ν. 3696/2008 (Α’ 177)  α̟ό τα  Κέντρα  Μεταλυκειακής  
Εκ̟αίδευσης (Κολλέγια, ό̟ως µετονοµάστηκαν µε  το  ν. 4093/2012)  ̟ου   διαθέτουν   
ισχύουσα   άδεια  ίδρυσης  και  άδεια λειτουργίας ε̟ιστρέφονται  στους  αιτούντες  µετά  
την  1η  Μαΐου  2013.  ∆εν ε̟ιστρέφονται οι εγγυητικές ε̟ιστολές,    ̟ου  υ̟οβλήθηκαν  α̟ό   
Κέντρα  Μεταλυκειακής  Εκ̟αίδευσης (Κολλέγια, ό̟ως µετονοµάστηκαν µε  το  ν. 
4093/2012),  η  άδεια  ίδρυσης  ή/ και    η  άδεια  λειτουργίας  των  ο̟οίων  έχουν  
ανακληθεί    µε  υ̟ουργική  α̟όφαση  µέχρι   τη  δηµοσίευση  του  ̟αρόντος.  Στις  
̟ερι̟τώσεις  αυτές  η εφαρµογή της   ̟αραγράφου 4  του άρθρου  7  του ν. 3696/2008  
̟αρατείνεται   έως  την  31η Αυγούστου  2013.». 
 

2. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)  αντικαθίσταται ως εξής:  
«6. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µ̟ορεί µε α̟όφασή της, κατό̟ιν αιτήµατος και µε 
δα̟άνη της οικείας αθλητικής οµοσ̟ονδίας, να ιδρύει ̟εριοδικές Σχολές Προ̟ονητών. Με 
την ίδια α̟όφαση ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας κάθε σχολής, των ̟ροσόντων των 
υ̟οψηφίων, του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στην α̟όφαση 
αυτή  καθορίζεται ε̟ίσης υ̟οχρεωτικά: α) το χρηµατικό ̟οσό για τα συνολικά δίδακτρα 
φοίτησης εκάστου υ̟οψηφίου ̟ου δε µ̟ορεί να υ̟ερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, 
καταβαλλόµενα αντα̟οδοτικά α̟ό κάθε υ̟οψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
σ̟ουδών καθώς και οι συνολικές ώρες υ̟οχρεωτικής ̟αρακολούθησης των µαθηµάτων της 
σχολής για κάθε υ̟οψήφιο, ̟ου δεν µ̟ορούν σε καµία ̟ερί̟τωση να είναι λιγότερες του 
95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε ̟ερίοδο. Η Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού ελέγχει τα δι̟λώµατα των ̟εριοδικών σχολών ̟ρο̟ονητών ως ̟ρος την 
νοµιµότητά τους, δύναται δε να ορίζει οµάδα εργασίας έργο της ο̟οίας θα είναι  η 
̟αρακολούθηση της ̟ιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, ό̟ως αυτοί  
καθορίζονται µε την α̟όφαση λειτουργίας της. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν 
καταβάλλεται α̟οζηµίωση.». 

 
 

Άρθρο 79 
Τρο̟ο̟οίηση των άρθρων 22 του ν. 4109/2013 και 3Β του ν. 2362/1995 

 
1. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (Α΄16), αντικαθίσταται  ως εξής: 
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 «2. Η Υ̟ηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών και η αρµόδια 
Υ̟ηρεσία Ε̟ιτρό̟ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξυ̟ηρετούν και τη Γενική Γραµµατεία 
Συντονισµού.». 
 

2. Στο τέλος της ̟αρ. 7 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α' 247), ό̟ως αυτή ̟ροστέθηκε µε το 
άρθρο 19 του ν. 4151/2013 (Α' 103), ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε ̟ερί̟τωση συγχώνευσης Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών λόγω της 
συγχώνευσης Υ̟ουργείων, στη θέση ̟ροϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υ̟ηρεσιών ε̟ανατο̟οθετείται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος τούτο όργανο ένας α̟ό τους 
̟ροϊσταµένους των συγχωνευόµενων Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, µε 
βάση τη µοριοδότηση της τελευταίας κρίσης για τις ε̟ιλογές ̟ροϊσταµένων Γενικών 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. Οι ̟ροϊστάµενοι ̟ου δεν ε̟ανατο̟οθετούνται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου, το̟οθετούνται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος 
τούτο όργανο σε κενή θέση ̟ροϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και, αν δεν υ̟άρχει, στην ̟ρώτη θέση 
̟ροϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ̟ου θα κενωθεί. Ως τότε θεωρούνται ̟ροϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης 
και τα καθήκοντα τους ̟ροσδιορίζονται µε α̟όφαση του οικείου Υ̟ουργού ανάλογα µε τις 
υ̟ηρεσιακές ανάγκες.». 
 
 

Άρθρο 80 
Έναρξη ισχύος 

 
Οι διατάξεις του ̟αρόντος νόµου ισχύουν α̟ό την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ε̟ιµέρους διατάξεις.  
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