ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η χώρα µας αντιµετωπίζει τα αποτελέσµατα της µεγαλύτερης κρίσης της πρόσφατης ιστορίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από το σύνολο του ελληνικού λαού στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης χρόνιων στρεβλώσεων και αδυναµιών της οικονοµίας, αλλά και του
τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας µας, είναι εντατική και
αποδίδει µε αργά αλλά σταθερά βήµατα τους πρώτους
καρπούς. Για το Υπουργείο Οικονοµικών αποτελεί προτεραιότητα η εµπέδωση ενός κλίµατος διαφάνειας και εµπιστοσύνης µε τους φορολογούµενους πολίτες και τις
επιχειρήσεις και παράλληλα η διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος και η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Στα
πλαίσια αυτού του ενιαίου σχεδιασµού που στηρίζεται
στη διαφάνεια, τον έλεγχο και την ενίσχυση των υπηρεσιών και των εργαλείων που διαθέτει η χώρα µας προτείνεται το παρόν νοµοσχέδιο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προωθούνται ρυθµίσεις, η εφαρµογή των οποίων θα συµβάλει στην υιοθέτηση ενός
ευρύτερου πλαισίου διοικητικής συνεργασίας µεταξύ
των κρατών-µελών, που θα διασφαλίσει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της
διαρκώς αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης της εσωτερικής αγοράς και ιδίως αυτών της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προβλεπόµενων µέσων (Μέρος Πρώτο), στην ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Ε.Λ.Τ.Ε. και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου που αυτή διενεργεί επί
των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων
προκειµένου να λειτουργεί οµαλότερα η αγορά, (Μέρος
Δεύτερο) καθώς και στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδίως του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτος προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις
αυξηµένες απαιτήσεις, που η παρούσα συγκυρία δηµιουργεί για την εξασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου αλλά και των ιδιωτών δια της εξωδικαστικής οδού
(Μέρος Τρίτο).
Με το Μέρος Τέταρτο εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις
του Υπουργείου Οικονοµικών µε στόχο ενδεικτικά τον
εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης, την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, τη διόρθωση παραδροµών σε υφιστάµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις και επιµέρους ρυθµίσεις.
Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Επικρατείας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/16/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 25, που αποτελούν
το Μέρος Πρώτο του παρόντος νόµου, ενσωµατώνεται

στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου
της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας (ΕΕ L 64 της
11.3.2011). Με την Οδηγία 2011/16/ΕΕ αντικαθίσταται η
Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 1977 περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµόδιων
αρχών των κρατών-µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 336 της
27.12.1977), όπως ισχύει, η οποία ενσωµατώθηκε στην
εσωτερική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
«ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/
1990 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
από τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3312/
2005 (Α΄ 35) και του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3453/2006 (Α΄ 74).
Με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας θεσπίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, που θα διασφαλίσει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Η αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών των φορολογουµένων στο έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δυσχεραίνει τον ορθό
προσδιορισµό των οφειλόµενων φόρων εκ µέρους του
ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους, γεγονός που συνεπάγεται τη διπλή φορολόγηση και επιτείνει τα φαινόµενα
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
Η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ, όπως ισχύει κατόπιν των διαδοχικών τροποποιήσεών της, δεν προσφέρει πλέον ικανά
εργαλεία αντιµετώπισης των προκλήσεων του νέου διεθνοποιηµένου οικονοµικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή της από µία εµπλουτισµένη νοµική πράξη, που θα θέτει σαφέστερους
και ακριβέστερους κανόνες διοικητικής συνεργασίας,
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα της διαφάνειας και της
ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς
που έχουν γίνει αποδεκτά από τα κράτη-µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
και συνιστούν το σύγχρονο πρότυπο διοικητικής συνδροµής σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο. Σηµειώνεται ότι, ενδεικτική της βούλησης της ελληνικής πλευράς για
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοικητικής συνεργασίας είναι η πρόσφατη κύρωση µε το ν. 4153/2013
(Α΄ 116) της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και
του ΟΟΣΑ σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή
σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου τροποποίησης αυτής. Στην εν λόγω Σύµβαση, η οποία καταλαµβάνει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρµογής, προσχωρούν κράτηµέλη του ΟΟΣΑ ή/και του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τρίτα κράτη, γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη συµβατικής σχέσης της Ελλάδας µε χώρες µε τις
οποίες αδυνατούσε έως σήµερα να αναπτύξει διοικητική
συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας.
Η νέα Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η οποία αξιοποιεί τα επιτεύγµατα της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (όπως ισχύει) και εκσυγχρονίζει το υφιστάµενο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, διαλαµβάνει
ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής αφού ισχύει για όλους τους
φόρους παντός τύπου και για όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου όλου του
φάσµατος νοµικών µορφωµάτων που υπόκεινται στους
φόρους που καλύπτονται από την εν λόγω Οδηγία. Από
το πεδίο εφαρµογής της νέας Οδηγίας ρητώς εξαιρούνται ο φόρος προστιθέµενης αξίας, οι δασµοί, οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης που καλύπτονται από άλλη νοµοθεσία της ΕΕ περί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών, οι υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες προς το κράτος-µέλος ή µια διοικητική
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υποδιαίρεσή του ή προς τα ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου.
Με στόχο αφενός, την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό και
ταυτόχρονα, τη µη κατάχρηση των δυνατοτήτων που παρέχει η διοικητική συνεργασία, στη νέα Οδηγία ρητώς αποτυπώνεται το κριτήριο της «εύλογης συνάφειας» των
πληροφοριών που ανταλλάσσονται µε την εφαρµογή και
επιβολή της εγχώριας νοµοθεσίας του κράτους-µέλους
ως προσδιοριστικός παράγοντας αυτών των πληροφοριών, προκειµένου τα κράτη-µέλη να µην προβαίνουν σε
«αλίευση πληροφοριών» που δεν σχετίζονται µε τις φορολογικές υποθέσεις ενός φορολογούµενου.
Αποβλέποντας στην έγκαιρη και συνεπώς, αποτελεσµατική διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών, οι διατάξεις της νέας Οδηγίας θεσπίζουν ειδικότερους κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών, προβλέποντας
προθεσµίες εντός των οποίων οι αρµόδιες αρχές των
κρατών-µελών οφείλουν να ενεργήσουν κατά την εφαρµογή της Οδηγίας. Επιπλέον, εισάγεται για πρώτη φορά
σε νοµική πράξη του παράγωγου κοινοτικού δικαίου ρητή διάταξη σύµφωνα µε την οποία αίρεται το τραπεζικό
απόρρητο. Ειδικότερα, η λαµβάνουσα αρχή ενός κράτους-µέλους δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα, εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο
που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά
συµφέροντα προσώπου.
Επιπροσθέτως, µε τις διατάξεις της νέας Οδηγίας καθίσταται σαφέστερη η διαδικασία της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία θεσπίζεται για ορισµένες
κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται η δυνατότητα ενός κράτους-µέλους να δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να λαµβάνει κατ’ αυτόµατο τρόπο
πληροφορίες για τις προβλεπόµενες στην Οδηγία κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου. Παράλληλα, η µη επιθυµία ενός κράτους-µέλους τεκµαίρεται σε περίπτωση
µη ενηµέρωσης της Επιτροπής για οιαδήποτε µεµονωµένη κατηγορία για την οποία διαθέτει πληροφορίες, γεγονός που υποδεικνύει την τήρηση της αρχής της αµοιβαιότητας στη διοικητική συνεργασία.
Κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος η λαµβάνουσα αρχή κοινοποιεί τις αιτούµενες πληροφορίες στην αιτούσα αρχή υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης των συνήθων πηγών πληροφόρησης στις οποίες οφείλει να προσφύγει το αιτούν κράτος-µέλος πριν προβεί σε αίτηµα διοικητικής συνεργασίας. Η λαµβάνουσα αρχή δύναται, επίσης, να αρνηθεί
τη διαβίβαση των αιτούµενων πληροφοριών σε ορισµένες ρητώς οριζόµενες στις διατάξεις της Οδηγίας περιπτώσεις, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να γίνει
επίκληση εκ µέρους της λαµβάνουσας αρχής της απουσίας εγχώριου φορολογικού ενδιαφέροντος.
Υπό το πνεύµα της απλούστευσης και της οριοθέτησης των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών, οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ προβλέπουν τη χρήση
τυποποιηµένων εντύπων, µορφοτύπων και διαύλων επικοινωνίας, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία
της επικουρίας της Επιτροπής από επιτροπή που λειτουργεί κατά τα οριζόµενα στην απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 184 της 17.7.1999) για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτή-

των που ανατίθενται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή
θεσπίζει τις πρακτικές ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαδικασία της ανατροφοδότησης, τα τυποποιηµένα έντυπα και τους
µορφοτύπους της ανταλλαγής πληροφοριών, το δίαυλο
µέσω του οποίου ανταλλάσσονται οι πληροφορίες, καθώς και µε τη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας
της διοικητικής συνεργασίας.
Πλέον των προηγουµένων, τα κράτη-µέλη δύνανται να
προβούν σε ταυτόχρονους ελέγχους - έκαστο στο έδαφός του - για πρόσωπα κοινού ενδιαφέροντος, διαδικασία η οποία ήδη προβλεπόταν από την Οδηγία
77/799/ΕΟΚ µετά την τροποποίησή της από την Οδηγία
2004/ 56/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2004), η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Κεφάλαιο Β΄ του
ν. 3453/2006. Η νέα Οδηγία 2011/16/ΕΕ εισάγει τη δυνατότητα παρουσίας εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων της
αιτούσας αρχής στις διοικητικές υπηρεσίες του κράτουςµέλους της λαµβάνουσας αρχής, καθώς και στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτουςµέλους της λαµβάνουσας αρχής.
Στο πλαίσιο της εν λόγω Οδηγίας η διοικητική συνεργασία ενθαρρύνεται επιπλέον αφενός, από το µέσο της
διοικητικής κοινοποίησης, η οποία προβλεπόταν ήδη από
την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/56/ΕΕ και αφορά την κοινοποίηση από ένα
κράτος-µέλος στον φορολογούµενο πράξεων ή αποφάσεων άλλου κράτους-µέλους σχετικά µε την εφαρµογή
στο έδαφος του τελευταίου της φορολογικής νοµοθεσίας που καλύπτεται από την Οδηγία 2011/16/ΕΕ και αφετέρου, από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης που
οφείλει να παρέχει το αιτούν κράτος-µέλος στο λαµβάνον κράτος-µέλος, σχετικά µε τις πληροφορίες που διαβίβασε το τελευταίο και κατόπιν σχετικού αιτήµατός του
προς το αιτούν κράτος-µέλος.
Κατόπιν των προαναφερόµενων επιβάλλεται η έκδοση
νόµου για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
προς την Οδηγία 2011/16/ΕΕ και προτείνεται η κατάργηση των άρθρων 19 έως 24α του ν. 1914/1990, ως ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ο ρόλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε..) ως αρµόδιας διοικητικής αρχής για
την εποπτεία των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών
γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3148/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 3693/2008, αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως σηµαντικός στο πλαίσιο της
παρούσας οικονοµικής και κοινωνικής συγκυρίας και στο
πλαίσιο αυτό εισάγονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 26 38. Η αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας επί των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών, των δανειστών και
λοιπών εµπλεκόµενων στην αγορά προσώπων και φορέων στις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν τα υπόχρεα προς τούτο νοµικά
πρόσωπα, µε αποτέλεσµα την οµαλότερη λειτουργία της
αγοράς. Επιπροσθέτως, η θεσµοθέτηση του φορολογικού πιστοποιητικού συνεπάγεται αυξηµένες αρµοδιότητες για την Ε.Λ.Τ.Ε. µέσω της εποπτείας και της διενέργειας ποιοτικών ελέγχων επί των εργασιών των νοµίµων
ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και κατά τούτο η δια-
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σφάλιση της αποτελεσµατικής της λειτουργίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για την επιτυχή άσκηση των εν λόγω
αρµοδιοτήτων.
Εντούτοις, παρά τον ανωτέρω σηµαντικό ρόλο που
της έχει ανατεθεί, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία της Ε.Λ.Τ.Ε. εξακολουθεί να
διαλαµβάνει ορισµένες απαρχαιωµένες ρυθµίσεις, οι οποίες δηµιουργούν σηµαντικά προσκόµµατα και πρακτικές δυσλειτουργίες στην άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων. Ιδίως, όσον αφορά στην πειθαρχική διαδικασία το γεγονός ότι αυτή είχε εισαχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και όχι στο
πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Λ.Τ.Ε., ως αρµόδιας εποπτικής αρχής επί των εργασιών των νοµίµων ελεγκτών και
των ελεγκτικών γραφείων, αποτελεί τροχοπέδη για την
έγκαιρη και αποτελεσµατική κίνηση της διαδικασίας και
επιβολής κυρώσεων.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιχειρείται η αναµόρφωση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά το πρότυπο
του «κατηγορητικού συστήµατος» της ποινικής δικονοµίας, µε την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος ετεροπροσωπίας των οργάνων στα οποία ανατίθεται η διακρίβωση
και αξιολόγηση των παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας αφενός και η απόφαση επί της προσαπτόµενης παράβασης και την επιβολή ποινής αφετέρου. Στο πλαίσιο
του συστήµατος αυτού, δύο αυτοτελή όργανα της
Ε.Λ.Τ.Ε. επιλαµβάνονται της πειθαρχικής διαδικασίας,
το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου επιφορτίζεται µε την
αρµοδιότητα διερεύνησης των υποθέσεων για τη διαπίστωση της συνδροµής ή µη παράβασης της νοµοθεσίας
και το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε., αναβαθµιζόµενο σε δικαιοδοτικό όργανο, αποφασίζει επί της προσαπτόµενης παράβασης και την επιβολή κυρώσεων.
Επιπλέον, µε την τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες
των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. και ιδίως του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου, οργάνου επιφορτισµένου κατά την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία µε τη διενέργεια ποιοτικών
ελέγχων επί του έργου των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, επιχειρείται η ενίσχυση της λειτουργικής αυτονοµίας και ανεξαρτησίας της Ε.Λ.Τ.Ε.,
προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αδιακώλυτη
εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της.
Τέλος, σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες διατάξεις αποτέλεσαν αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης µε τους
αρµόδιους φορείς.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, του διαδικτύου και
της ραγδαίας και διαρκώς εξελισσόµενης τεχνολογίας,
το Κράτος και οι µηχανισµοί του πρέπει να εξελίσσονται,
να εκσυγχρονίζονται και να προσαρµόζονται διαρκώς,
προκειµένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Συνεπώς, και το Ν.Σ.Κ. για να µπορέσει να ανταποκριθεί στην όλο και πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος, πρέπει να εκσυγχρονίσει τη
λειτουργία του και να δηµιουργήσει τις θεσµικές δοµές

για την ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήµατος ενηµέρωσης και µετεκπαίδευσης, που θα εµπλουτίζει διαρκώς τα
µέλη του µε νέες γνώσεις σε επίκαιρα θέµατα και αντικείµενα της νοµικής επιστήµης, σκέψης και πρακτικής, όπως συµβάσεις µε διεθνή όργανα και Διεθνείς Αρχές,
χρηµατοοικονοµικές διευθετήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, παραχωρήσεις, µνηµόνια, συµβάσεις για µεγάλα αναπτυξιακά έργα, συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, ηλεκτρονικά εγκλήµατα και άλλες σύγχρονες µορφές οικονοµικών εγκληµάτων κ.λπ., αντικείµενο των άρθρων 3961 του νόµου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με το Μέρος Τέταρτο (άρθρα 62-79) εισάγονται επιµέρους ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Επικρατείας.
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο βελτίωσης και αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διοίκησης, θεσµοθετείται το
Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), το οποίο προσφέρεται σε φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης σε ορισµένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών, λογαριασµών πληρωµών
και δανείων (άρθρο 62), ενώ παράλληλα λαµβάνεται µέριµνα, µε τη συµπερίληψη ποινικών διατάξεων στην ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 63). Βελτιώνονται διατάξεις
του Κ.Φ.Ε. (άρθρο 64), τροποποιείται ο Κ.Ε.Δ.Ε. µε τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισµό των δυνατοτήτων του
Δηµοσίου, ώστε να επιβάλλει κατασχέσεις χρηµατικών
καταθέσεων στα χέρια των πιστωτικών ιδρυµάτων, ως
τρίτων, µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, την ασφαλή διακίνηση των σχετικών
δεδοµένων (άρθρο 66). Αναθεωρείται το θεσµικό πλαίσιο
για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (άρθρο 68).
Ακόµη, τίθενται ρυθµίσεις µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας (άρθρο 69) και
την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων (άρθρα 70 και
71), συµπληρώνονται διατάξεις της χρηµατοπιστωτικής
νοµοθεσίας (άρθρο 72), προσαρµόζονται οι διατάξεις αναφορικά µε τις πραγµατικές συνθήκες υλοποίησης των
προβλέψεων για το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών (ΕΣΥΠ –
άρθρο 75), διορθώνονται διαδικασίες, παραδροµές και
συµπληρώνονται ισχύοντα νοµοθετήµατα (άρθρα 65, 67,
73, 74, 76, 79).
Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις ώστε να δοθεί οριστικό
τέλος στις εκκρεµότητες που προκαλούν στους ΟΤΑ τα
φορολογικά χρέη των επιχειρήσεων που είχαν συστήσει
µε την αποσαφήνιση της αναγκαίας διαδικασίας (άρθρο
77), για λόγους εξοικονόµησης κρατικών πόρων, ρυθµίζονται τα θέµατα των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης και των περιοδικών σχολών προπονητών που δύναται να λειτουργούν σε κάθε αθλητική οµοσπονδία (άρθρο 78).
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Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/16/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με το άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός του Μέρους Πρώτου
του παρόντος νόµου, µε τον οποίο ενσωµατώνεται η
2011/16/ΕΕ Οδηγία του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ L 64/11.3.2011), σχετικά µε τη διοικητική
συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας και µε την κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 336 της
27.12.1977) σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν.3312/2005 (Α΄ 35) και του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3453/2006 (Α΄ 74).
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 [άρθρο 1 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ] ορίζει ως αντικείµενο του Μέρους Πρώτου
του παρόντος νόµου τη συνεργασία των ελληνικών αρχών µε τις αρχές των κρατών-µελών µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση της εύλογης συνάφειας των πληροφοριών αυτών µε την εφαρµογή και την επιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας ή της εγχώριας νοµοθεσίας των κρατών-µελών. Επιπλέον, οι
πληροφορίες που προκύπτουν από την εν λόγω διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση και επιβολή άλλων
φόρων και δασµών που καλύπτονται από το άρθρο 296
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), ο οποίος ενσωµατώνει το άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ περί αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε φόρους,
δασµούς και άλλα µέτρα (ΕΕ L 84 της 31.3.2010), ή για
την εκτίµηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Με την παράγραφο 2 καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 25 του παρόντος νόµου δεν
θίγουν την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ Ελλάδας και κρατών-µελών που λαµβάνει χώρα σε ποινικές υποθέσεις,
καθώς ούτε και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι
των κρατών-µελών που απορρέουν από ευρύτερη διοικητική συνεργασία βάσει άλλων νοµικών εργαλείων σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο.
Το άρθρο 3 αφορά στο Πεδίο εφαρµογής του Μέρους
Πρώτου [άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 25 του παρόντος νόµου διαλαµβάνουν τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από
την Ελλάδα ή από κράτος-µέλος ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
τοπικών αρχών του. Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου ρητώς εξαιρούνται:
§ ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ),
§ οι δασµοί,
§ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που καλύπτονται από

άλλη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
§ οι υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
πληρωτέες προς την Ελλάδα ή κράτος-µέλος ή µια διοικητική υποδιαίρεσή του ή προς ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου,
§ τέλη, όπως για πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που
εκδίδονται από τις δηµόσιες αρχές και
§ οφειλές συµβατικού χαρακτήρα.
Στο άρθρο 4 [άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] διατυπώνονται οι απαραίτητοι ορισµοί για την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 1 έως και 25 του παρόντος νόµου.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 [άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] ορίζουν ως «αρµόδια αρχή» της Ελλάδας για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 1 έως
και 25 του παρόντος νόµου, τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών και ως
«κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης» της Ελλάδας το Τµήµα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της
άµεσης φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται οι αρµοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης, ήτοι οι αρµοδιότητες οι οποίες απορρέουν εκ του γεγονότος ότι αυτή ενεργεί ως «αιτούσα» και ως «λαµβάνουσα» αρχή εξ
ονόµατος της αρµόδιας αρχής, καθώς και η συνεργασία
της µε κάθε αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή για
τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 1
έως και 25 του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 4 ορίζονται δύο τµήµατα διασύνδεσης (Διεύθυνση Ελέγχων και Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών), αποκλειστικά
για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 12 (παρουσία
σε διοικητικές υπηρεσίες και συµµετοχή σε διοικητικές
έρευνες σε ένα κράτος-µέλος υπαλλήλων αρµόδιων αρχών άλλων κρατών-µελών) και 13 (ταυτόχρονοι έλεγχοι). Η αρµόδια αρχή της Ελλάδας δύναται, ωστόσο, να
ορίσει τµήµατα διασύνδεσης, πλέον των ως άνω αναφερόµενων, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σηµειώνεται ότι, η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων διαλαµβάνει τις περιπτώσεις ελέγχου επί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που δεν
καλύπτονται από άλλη νοµοθεσία της ΕΕ περί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών.
Οι επόµενες παράγραφοι 6 και 7 αφορούν τις υποχρεώσεις των τµηµάτων διασύνδεσης έναντι της κεντρικής
υπηρεσίας διασύνδεσης.
Με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 5, η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης και τα τµήµατα διασύνδεσης
ορίζονται ως αρµόδιες αρχές κατ’ ανάθεση, όπως ορίζει
η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος
Το άρθρο 6 [άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] αποσαφηνίζει τη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος µεταξύ της αιτούσας αρχής άλλου κράτους-µέλους και της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής. Κατά τα οριζόµενα σε αυτή τη διάταξη, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή άλλου κρά-

5
τους-µέλους οιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου. Αντίστοιχη
διαδικασία ακολουθείται µεταξύ της αιτούσας ελληνικής
αρχής και της λαµβάνουσας αρχής άλλου κράτους-µέλους.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 [άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] θεσπίζεται η υποχρέωση της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να προβαίνει σε τυχόν διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τη συγκέντρωση των
αιτούµενων πληροφοριών στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος.
Το αίτηµα ανταλλαγής πληροφοριών µπορεί να περιλαµβάνει αιτιολογηµένο αίτηµα για τη διενέργεια ελέγχου ή άλλων συγκεκριµένων διοικητικών ενεργειών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται να µην προβεί στον αιτούµενο έλεγχο ή στην άλλη διοικητική ενέργεια που αιτείται η αιτούσα αρχή άλλου κράτους-µέλους, κατόπιν αιτιολόγησης της θέσης της στην αιτούσα αρχή.
Εν συνεχεία, οι διαδικασίες στις οποίες προβαίνει η
λαµβάνουσα ελληνική αρχή προς ικανοποίηση του αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών εξοµοιώνονται ρητώς
µε τις διαδικασίες στις οποίες προβαίνει όταν ενεργεί µε
δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος άλλης αρχής
που έχει την έδρα της στην Ελλάδα.
Κατά τα οριζόµενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή υποχρεούται στην
κοινοποίηση πρωτότυπων εγγράφων προς την αιτούσα
αρχή κράτους-µέλους, κατόπιν συγκεκριµένου αιτήµατος της τελευταίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
δεν είναι αντίθετο προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Σκοπός του άρθρου 8 [άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/
16/ΕΕ] είναι η θέσπιση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου οφείλουν να ενεργήσουν οι ελληνικές αρχές, για τους σκοπούς εφαρµογής της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος και ως εκ τούτου, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών.
Ειδικότερα, η παράγραφος 1 του άρθρου 8 θεσπίζει
την υποχρέωση της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να
παράσχει τις αιτούµενες σύµφωνα µε το άρθρο 6 πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι
µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών. Στην περίπτωση, ωστόσο, όπου οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιµες, η υποχρέωση διαβίβασης από τη λαµβάνουσα ελληνική αρχή
ορίζεται σε διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 παρέχει την ευχέρεια
στο αιτούν και το λαµβάνον κράτος-µέλος να συµφωνήσουν προθεσµίες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες
στην παράγραφο 1.
Η παράγραφος 3 ορίζει πως η λαµβάνουσα ελληνική
αρχή υποχρεούται να επιβεβαιώσει - ει δυνατόν µε ηλεκτρονικά µέσα - την παραλαβή του αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών στην αιτούσα αρχή άλλου κράτουςµέλους άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός επτά εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής αυτού
του αιτήµατος.
Σε περίπτωση ελλείψεων του αιτήµατος ανταλλαγής
πληροφοριών, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή οφείλει, κατά την παράγραφο 4, να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό
στην αιτούσα αρχή και να αιτηθεί συµπληρωµατικές βα-

σικές πληροφορίες, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής αυτού του αιτήµατος. Οι προβλεπόµενες
στην παράγραφο 1 προθεσµίες εκκινούν σε αυτήν την
περίπτωση την εποµένη της παραλαβής των συµπληρωµατικών βασικών πληροφοριών που ζήτησε η λαµβάνουσα ελληνική αρχή από την αιτούσα αρχή.
Με την παράγραφο 5 δίδεται η δυνατότητα µη τήρησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 1 προθεσµιών, σε περίπτωση αδυναµίας της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να απαντήσει στο αίτηµα εµπροθέσµως. Σε
αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η λαµβάνουσα ελληνική
αρχή ενηµερώνει αµέσως την αιτούσα αρχή και το αργότερο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του αιτήµατος αιτιολογώντας την καθυστέρηση της απάντησής της και αναφέροντας την ηµεροµηνία έως την οποία θεωρεί ότι ενδεχοµένως θα είναι σε θέση να απαντήσει.
Παρά τα ως άνω αναφερόµενα, εάν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν διαθέτει τις αιτούµενες πληροφορίες
και δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτηµα ανταλλαγής πληροφοριών ή αρνείται να απαντήσει για τους λόγους αδυναµίας ή άρνησης παροχής αυτών των πληροφοριών, που ρητώς προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος νόµου, υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως την
αιτούσα αρχή άλλου κράτους-µέλους και το αργότερο εντός ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, σύµφωνα µε τη τελευταία παράγραφο αυτού του άρθρου.
Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ, οι οποίες ενσωµατώνονται µε τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, εµπνέονται από το
πρότυπο Συµφωνίας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών
σε Φορολογικά Ζητήµατα του 2002, που έχει καταρτίσει
ο ΟΟΣΑ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 [άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] καθορίζεται το πεδίο της
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών που λαµβάνει χώρα µεταξύ της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών και των αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών, η οποία θα αφορά φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής και διαλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου:
α) εισόδηµα από απασχόληση,
β) αµοιβές διευθυντών,
γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νοµικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόµοια µέτρα,
δ) συντάξεις,
ε) ακίνητη περιουσία και εισόδηµα από αυτήν.
Οι πληροφορίες αυτές αφορούν φορολογικούς κατοίκους του κράτους-µέλους στο οποίο αυτές κοινοποιούνται και η κοινοποίησή τους διενεργείται τουλάχιστον άπαξ ανά έτος, εντός έξι µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου κατέστησαν
διαθέσιµες, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9, η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών οφείλει να ενηµερώσει την Επιτροπή πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 σχετικά µε τις κατηγορίες εισοδήµατος ή κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες διαθέτει
πληροφορίες, γνωστοποιεί δε στην Επιτροπή οποιεσδή-
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ποτε µεταγενέστερες µεταβολές.
Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται
να δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να λαµβάνει πληροφορίες
που δεν υπερβαίνουν ένα οριακό ποσό και ενηµερώνει
σχετικά την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
Εν συνεχεία, η παράγραφος 5 ορίζει τις υποχρεώσεις
της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών προς
την Επιτροπή, τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει έως την
1η Ιουλίου 2016.
Επιπλέον, µε σκοπό τη µελλοντική επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών σε κατηγορίες πέραν των προβλεπόµενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
στην παράγραφο 6 εισάγεται διάταξη η οποία παρέχει τη
δυνατότητα στην Ελλάδα να προβεί σε διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε κράτη-µέλη για εκτεταµένη αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίσει τα πληροφοριακά µέσα, την παροχή στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις αναφερόµενες στην παράγραφο
1 κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου, για τις οποίες
θα διενεργείται αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από
την Ελλάδα προς τα κράτη-µέλη και από τα κράτη-µέλη
προς την Ελλάδα. Η εν λόγω παράγραφος παραπέµπει
στο άρθρο 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, µε το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στον τοµέα της άµεσης φορολογίας η διαδικασία της «Επιτροπολογίας». Σύµφωνα µε
αυτή τη διαδικασία (η οποία κατά το χρόνο υπογραφής
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ προβλεπόταν από την Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 184
της 17.7.1999) η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων, επικουρείται από επιτροπή, η
οποία λαµβάνει αποφάσεις µε τον κανόνα της ειδικής
πλειοψηφίας. Στην περίπτωση της επιτροπής που λειτουργεί για τους σκοπούς της εφαρµογής της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ, η επιτροπή αυτή ονοµάζεται «Επιτροπή Διοικητικής Συνεργασίας για τη Φορολογία» (Committee on
the Administrative Cooperation for Taxation).
Στην τελευταία παράγραφο 8 του άρθρου 9 ορίζεται
ειδική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του άρθρου
την 1.1.2015, κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στο τελευταίο άρθρο του παρόντος νόµου. Η ειδική αυτή πρόβλεψη λαµβάνει υπόψη το διοικητικό χρόνο που απαιτεί
η προσαρµογή του συνόλου των κρατών-µελών στις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι επί του παρόντος υφίσταται διαφοροποίηση
µεταξύ των κρατών-µελών ως προς την εφαρµογή της
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αυθόρµητη ανταλλαγή πληροφοριών
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 [άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], παρέχεται η δυνατότητα, στην αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών να κοινοποιεί αυθορµήτως στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιµες
στις αρµόδιες αρχές αυτών των άλλων κρατών. Γίνεται
αντιληπτό ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν εξετάζεται η
ύπαρξη των υπό α΄- ε΄ στοιχεία περιπτώσεων της παρα-

γράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ορίζεται η υποχρέωση της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών να κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους, κατ’ αυθόρµητο τρόπο,
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, υπό την προϋπόθεση
ότι συντρέχει µία από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄.
Στην τελευταία παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου
προβλέπεται ότι η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών υποδέχεται, αντιστοίχως, πληροφορίες που τις
κοινοποιούνται κατ΄ αυθόρµητο τρόπο από άλλο κράτοςµέλος.
Κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 [άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], ισχύουν
προθεσµίες εντός των οποίων η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών οφείλει να ενεργήσει για τους
σκοπούς εφαρµογής της αυθόρµητης ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 10). Ειδικότερα, η παράγραφος 1 ορίζει µέγιστο διάστηµα κοινοποίησης των πληροφοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 10 στην αρµόδια αρχή κάθε
άλλου ενδιαφερόµενου κράτους έναν µήνα από τη στιγµή που αυτές κατέστησαν διαθέσιµες στην αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών. Εν συνεχεία, η παράγραφος 2 ορίζει µέγιστο διάστηµα επτά εργάσιµων ηµερών για την παροχή επιβεβαίωσης της παραλαβής των
πληροφοριών εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία αυτές κοινοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 από την αρµόδια αρχή άλλου
κράτους-µέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συµµετοχή σε
διοικητικές έρευνες
Το άρθρο 12 [άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγει ένα νέο εργαλείο διοικητικής συνεργασίας µεταξύ
των κρατών-µελών, ήτοι την παρουσία εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων της αλλοδαπής αρχής σε διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας και τη συµµετοχή τους σε διοικητικές έρευνες που διενεργούνται στις ηµεδαπές αρµόδιες αρχές.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να
συµφωνηθεί η παρουσία εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων
της αιτούσας αρχής άλλου κράτους-µέλους στα γραφεία
της αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής, µετά από αίτηµα της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους-µέλους προς
το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ήτοι τη Διεύθυνση Ελέγχων ή τη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών και σχετική
εισήγηση της αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής.
Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, η παρουσία
των αλλοδαπών εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων περιορίζεται: α) στην ανταλλαγή πληροφοριών µε υπαλλήλους
της αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής και β) στην
παρουσία τους κατά τις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται από τα γραφεία της αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής. Κατά τα οριζόµενα σε αυτήν την παράγραφο,
δεν παρέχεται η δυνατότητα στους αλλοδαπούς εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους να διεξαγάγουν συνέντευ-
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ξη µε υπόχρεους φορολογούµενους ή τρίτους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παροχής αντιγράφων των εγγράφων που περιέχουν τις ζητούµενες πληροφορίες. Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι διοικητικές έρευνες στις οποίες εµπλέκονται οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους πρέπει να αφορούν αποκλειστικά συναλλαγές µεταξύ υπόχρεων της αιτούσας αρχής και υπόχρεων της ηµεδαπής.
Αντιστοίχως, οι ηµεδαπές ελεγκτικές υπηρεσίες δύνανται αιτιολογηµένα να αιτούνται, µέσω του αρµόδιου
τµήµατος διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών,
την παρουσία ηµεδαπών εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων
στα γραφεία των αρµόδιων αρχών άλλων κρατών-µελών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι
του αιτούντος κράτους πρέπει ανά πάσα στιγµή να είναι
σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναφέρονται η ταυτότητά τους και τα επίσηµα
καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από την τελευταία
παράγραφο του άρθρου 12.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταυτόχρονοι έλεγχοι
Άρθρο 13 [άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Η δυνατότητα διενέργειας ταυτόχρονων ελέγχων ήδη προβλέπεται από το άρθρο 24α του ν. 1914/1990 (όπως ισχύει),
το οποίο ενσωµατώνει στην εσωτερική νοµοθεσία το άρθρο 8β της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (όπως ισχύει).
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι δύο η
περισσότερα κράτη-µέλη µπορούν να συµφωνήσουν τη
διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων για έναν ή περισσότερους φορολογούµενους, κοινού ή συµπληρωµατικού ενδιαφέροντος για τα εν λόγω κράτη, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εν λόγω έλεγχοι διεξάγονται στο
έδαφος καθενός από τα κράτη-µέλη που έχουν συµφωνήσει στη διενέργειά τους.
Κατά την παράγραφο 2, το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης, ήτοι η Διεύθυνση Ελέγχων ή η Διεύθυνση Ελέγχου
Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών, λαµβάνει, αποδέχεται ή απορρίπτει και αποστέλλει αιτήµατα διενέργειας ταυτόχρονου ελέγχου από ή προς τις λαµβάνουσες αρχές των άλλων κρατών-µελών, αντίστοιχα.
Εν συνεχεία, η παράγραφος 3 του άρθρου 13 ορίζει τη
διαδικασία που ακολουθείται από το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ανάλογα µε την
περίπτωση, προκειµένου να διενεργηθεί ο ταυτόχρονος
έλεγχος.
Στις παραγράφους 4, 5, και 6 τους άρθρου 13 αποτυπώνονται οι διαδικασίες στις οποίες προβαίνει το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά τις προηγούµενες ενέργειες, πάντοτε σε συνεργασία µε την αρµόδια ηµεδαπή
ελεγκτική αρχή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Διοικητική κοινοποίηση
Άρθρο 14 [άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]. Η διαδικασία της διοικητικής κοινοποίησης µεταξύ των κρατώνµελών της ΕΕ για τους σκοπούς της διοικητικής συνερ-

γασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας προβλέπεται
ήδη από το άρθρο 24 του ν. 1914/1990 (όπως ισχύει), µε
το οποίο ενσωµατώθηκε στην εσωτερική νοµοθεσία το
άρθρο 8α της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (όπως ισχύει).
Κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, η λαµβάνουσα
ελληνική αρχή µεριµνά, κατόπιν αιτήµατος της αιτούσας
αρχής άλλου κράτους-µέλους, για την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόµενο παραλήπτη πράξεων και αποφάσεων
που προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους και αφορούν στην εφαρµογή στο έδαφος
του τελευταίου της νοµοθεσίας σχετικά µε τους φόρους
που αποτελούν το αντικείµενο των άρθρων 1 έως και 25
του παρόντος νόµου.
Όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή διαβιβάζει µέσω
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις στην αρµόδια φορολογική αρχή. Η τελευταία
τις κοινοποιεί στον παραλήπτη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την κοινοποίηση παρόµοιων πράξεων
ή αποφάσεων και αποστέλλει στη λαµβάνουσα ελληνική
αρχή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η λαµβάνουσα
ελληνική αρχή ενηµερώνει την αιτούσα αρχή αφενός,
για τη συνέχεια που δίνει στο αίτηµα κοινοποίησης και αφετέρου, για την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόµενο παραλήπτη.
Η διαδικασία της διοικητικής κοινοποίησης λαµβάνει
χώρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, µόνον όταν η αιτούσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει
τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις σύµφωνα µε τους
κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση παρόµοιων πράξεων στην Ελλάδα ή όταν αυτή η κοινοποίηση θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσκολίες.
Επιπλέον, κατά τα οριζόµενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 14, παρέχεται η δυνατότητα στις ελληνικές αρχές να κοινοποιούν κάθε έγγραφο µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά απευθείας σε ένα πρόσωπο εντός της επικράτειας άλλου κράτους-µέλους.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφόρηση σχετικά µε τη χρησιµότητα
των ζητούµενων πληροφοριών
Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 [άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγει τη δυνατότητα της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής ή της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών να ζητεί από την αρµόδια αρχή άλλου
κράτους-µέλους, στην οποία παρέχει πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 6) ή αυθορµήτως (άρθρο 10), σχετική πληροφόρηση ως προς τη
χρησιµότητα αυτών των πληροφοριών.
Αντιστοίχως, η αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών αποστέλλει σχετική
πληροφόρηση ως προς τη χρησιµότητα πληροφοριών
που έλαβε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 ή του άρθρου 10
του παρόντος νόµου, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας
αρχής του κράτους-µέλους που κοινοποίησε αυτές τις
πληροφορίες στην Ελλάδα, κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση
που ζητείται τέτοια πληροφόρηση, η αιτούσα ελληνική
αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών αποστέλλει την πληροφόρηση αυτή, µε την επιφύλαξη
των περί φορολογικού απορρήτου και προστασίας δεδοµένων κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη-µέλη, το
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αργότερο εντός τριών µηνών από τη γνωστοποίηση της
έκβασης της χρησιµοποίησης των ζητούµενων πληροφοριών.
Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 15 θεσπίζει, επίσης, την υποχρέωση της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών να παρέχει πληροφόρηση (µία φορά κατ’
έτος) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
προς άλλα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη, βάσει πρακτικών
διευθετήσεων που έχουν συµφωνηθεί σε διµερή βάση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το άρθρο 16 [άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] ορίζει
τη χρήση των πληροφοριών και των εγγράφων που γνωστοποιούνται στην αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική αρχή για τους σκοπούς
της εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 25
του παρόντος νόµου.
Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 αυτού, ρητώς αποτυπώνεται ότι οι πληροφορίες που λαµβάνουν οι ανωτέρω
ελληνικές αρχές, δυνάµει των σχετικών διατάξεων, καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο που προβλέπεται από την ελληνική φορολογική νοµοθεσία.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 ορίζει ότι οι εν λόγω
πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, πέραν των
προβλεπόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
νόµου, σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, κατόπιν παράβασης
της φορολογικής νοµοθεσίας.
Εν συνεχεία, η παράγραφος 3 εισάγει παρέκκλιση από
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας δυνατότητα χρήσης των εν λόγω
πληροφοριών που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή
του Υπουργείου Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική
αρχή πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 2, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Η διαφορετική χρήση αυτών των
πληροφοριών προϋποθέτει την άδεια της αρµόδιας αρχής που κοινοποιεί τις πληροφορίες και τη δυνατότητα
τέτοιας χρήσης δυνάµει της νοµοθεσίας του λαµβάνοντος κράτους-µέλους. Περαιτέρω, η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι εν λόγω πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς στο κράτος-µέλος της
αρµόδιας αρχής που κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους
µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 2, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για παρόµοιους σκοπούς στην Ελλάδα.
Η διαβίβαση πληροφοριών από την αρµόδια αρχή του
Υπουργείου Οικονοµικών ή την αιτούσα ελληνική αρχή
στην αρµόδια αρχή τρίτου κράτους-µέλους ρυθµίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 16. Οι ανωτέρω ελληνικές αρχές δύνανται να προβούν στη διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτο κράτος-µέλος, όταν οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να είναι χρήσιµες σε αυτό το τρίτο
κράτος-µέλος για τους αναφερόµενους στο άρθρο 2
σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος-µέλος προέλευσης αυτών των πληροφοριών δεν έχει αντιταχθεί σε
αυτή τη διαβίβαση.

Αντιστοίχως, η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται να αντιταχθεί στη διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτο κράτος-µέλος από την αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους στο οποίο παρείχε πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
Η τελευταία παράγραφος 7 του άρθρου 16 εξοµοιώνει,
ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών της Ελλάδας, τις πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο
έγγραφο, ή επικυρωµένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, που έχει λάβει η αιτούσα ελληνική αρχή από τη λαµβάνουσα αρχή άλλου κράτους-µέλους, µε παρόµοιες πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα παρέχονται από µια άλλη αρχή της
Ελλάδας.
Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 17 [άρθρο 17 της
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ], η κατόπιν αιτήµατος ανταλλαγή
πληροφοριών, δυνάµει του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, λαµβάνει χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η αιτούσα
αρχή άλλου κράτους-µέλους έχει εξαντλήσει τις συνήθεις (εσωτερικές) πηγές πληροφόρησης στις οποίες θα
µπορούσε να προσφύγει για τη συγκέντρωση των ζητούµενων πληροφοριών, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διακύβευσης της επίτευξης του στόχου της.
Επιπλέον, στις παραγράφους 2, 3 και 4, αποτυπώνονται οι λοιπές περιπτώσεις µη παροχής πληροφοριών από τη λαµβάνουσα ελληνική αρχή, ήτοι:
§ εάν η διεξαγωγή αυτών των ερευνών ή η συγκέντρωση των ζητούµενων πληροφοριών για ίδιους σκοπούς αντίκειται στην κείµενη νοµοθεσία,
§ εάν το αιτούν κράτος-µέλος αδυνατεί για νοµικούς
λόγους να παράσχει παρόµοιες πληροφορίες,
§ εάν η διαβίβαση των πληροφοριών θα οδηγούσε
στην αποκάλυψη ενός εµπορικού, βιοµηχανικού ή επαγγελµατικού απορρήτου ή µιας εµπορικής µεθόδου ή µιας
πληροφορίας της οποίας η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη
προς τη δηµόσια τάξη.
Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή υποχρεούται να αιτιολογήσει στην αιτούσα αρχή άλλου κράτους-µέλους την άρνηση παροχής των ζητούµενων πληροφοριών.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθούν τη διατύπωση του αναθεωρηµένου άρθρου 26 του Προτύπου
Σύµβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (έκδοση 2010).
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 [άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ] εισάγεται η υποχρέωση της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής να εφαρµόζει, όταν ζητούνται
πληροφορίες από ένα κράτος-µέλος, τα µέτρα που διαθέτει για τη συγκέντρωση των ζητούµενων πληροφοριών, ακόµη κι αν δεν χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες
για δικούς της φορολογικούς σκοπούς (µη εφαρµογή
της αρχής του εγχώριου φορολογικού συµφέροντος). Η
υποχρέωση αυτή κάµπτεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 17. Σε καµία, ωστόσο, περίπτωση η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά λόγω της
µη ύπαρξης δικού της συµφέροντος στις προς κοινοποίηση πληροφορίες.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 18, κάµπτονται οι δυνατότητες παρέκκλισης από την υποχρέωση παροχής
πληροφοριών που εισάγουν οι παράγραφοι 2 και 4 του
άρθρου 17, εάν ο λόγος άρνησης της παροχής πληροφοριών έγκειται αποκλειστικά στο γεγονός ότι κάτοχος
των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή
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πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή
του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συµφέροντα προσώπου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 απεικονίζουν τα διαλαµβανόµενα στο αναθεωρηµένο άρθρο 26 του Προτύπου Σύµβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (έκδοση 2010) και
ειδικότερα στις παραγράφους 4 και 5 αυτού.
Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, η λαµβάνουσα
ελληνική αρχή δύναται να αρνηθεί τη διαβίβαση της ζητούµενης πληροφορίας, όταν η εν λόγω πληροφορία αφορά περιόδους προγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου
2011 και όταν η διαβίβασή της θα είχε απορριφθεί δυνάµει του στοιχείου γ΄ του άρθρου 21 του ν. 1914/1990 όπως ισχύει (παράγραφος 1 του άρθρου 8 της Οδηγίας
77/799/ΕΟΚ), εάν η πληροφορία αυτή είχε ζητηθεί πριν
την 11η Μαρτίου 2011. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να
συντρέχουν αθροιστικά. Σηµειώνεται ότι, δυνάµει του
στοιχείου γ΄ του άρθρου 21 του ν. 1914/1990 (όπως ισχύει) ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπός του µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
20 του εν λόγω νόµου, ο οποίος ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ, αν βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας απαγορεύεται η συλλογή ή η διεξαγωγή ερευνών για τη συλλογή ή τη χρησιµοποίηση των
αιτούµενων πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.
Το άρθρο 19 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) εισάγει την αρχή του πλέον ευνοµούµενου κράτους, σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα δύναται να αιτηθεί ευρύτερη
αµοιβαία συνεργασία µε ένα κράτος-µέλος από αυτήν
που προβλέπουν τα άρθρα 1 έως και 25 του νόµου, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος-µέλος παρέχει τέτοια συνεργασία σε τρίτη χώρα. Αντιστοίχως, τέτοια υποχρέωση έχει και η Ελλάδα έναντι άλλου κράτους-µέλους, όταν παρέχει ευρύτερη από την προβλεπόµενη
στα άρθρα 1 έως και 25 του παρόντος νόµου αµοιβαία διοικητική συνεργασία σε τρίτη χώρα, εάν αυτό το άλλο
κράτος-µέλος επιθυµεί να συµµετάσχει σε τέτοια ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία µε την Ελλάδα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 (άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) καθορίζονται τα κοινά τυποποιηµένα έντυπα και οι ηλεκτρονικοί µορφότυποι που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 1-25
του νόµου.
Ο µορφότυπος της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, που διενεργείται δυνάµει του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, θα βασίζεται στον ηλεκτρονικό µορφότυπο
που ήδη χρησιµοποιείται για την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών που λαµβάνει χώρα για τους σκοπούς της
εφαρµογής του ν. 3312/2005 για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις.
Σηµειώνεται ότι, τα τυποποιηµένα έντυπα και οι ηλεκτρονικοί µορφότυποι του παρόντος άρθρου εγκρίνονται
από την Επιτροπή µε τη διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (διαδικασία της
«Επιτροπολογίας»).
Οι πρακτικές ρυθµίσεις, που αποτυπώνονται στο άρθρο 21 (άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ), αφορούν σε
ζητήµατα σχετικά µε το ηλεκτρονικό Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών – γνωστό µε το λατινικό ακρωνύµιο CCN, καθώς και µε τη γλώσσα στην οποία συντάσσονται τα αιτήµατα συνεργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων κοινοποίησης) και τα συνηµµένα έγγραφα αυτών και

τις δαπάνες οι οποίες προκύπτουν στην Ελλάδα κατά
την εφαρµογή των άρθρων 1 έως και 25 του νόµου.
Σηµειώνεται ότι το Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών (CCN)
αποτελεί ένα διασφαλισµένο ηλεκτρονικό δίκτυο που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσω του οποίου
επιτυγχάνονται οι διαβιβάσεις µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών και φορολογικών αρχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 22 (άρθρο 23
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) περιγράφονται οι υποχρεώσεις
της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών έναντι
της Επιτροπής, για το σκοπό της αξιολόγησης της διοικητικής συνεργασίας που επιτυγχάνεται µε τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 25 του νόµου. Για την εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22
γίνεται ευθεία παραποµπή στη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (διαδικασία της «Επιτροπολογίας»).
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από την αρµόδια
αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών στην Επιτροπή, δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται εµπιστευτικές, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που εφαρµόζονται στις αρχές της ΕΕ, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4. Περαιτέρω, οι πληροφορίες αυτές, καθώς και οποιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή βάσει αυτών
µπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη-µέλη, καλύπτονται δε από το υπηρεσιακό απόρρητο και χαίρουν της
προστασίας που παρέχεται σε παρόµοιες πληροφορίες
δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους-µέλους
στο οποίο έχουν διαβιβαστεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 (άρθρο 24 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ) ορίζεται το πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων ελληνικών αρχών και των
τρίτων χωρών.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η αρµόδια
αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών ή η αιτούσα ελληνική
αρχή που λαµβάνει πληροφορίες από µία τρίτη – εκτός
ΕΕ – χώρα, οι οποίες είναι εύλογα συναφείς µε την εφαρµογή και την επιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας, έχει τη δυνατότητα να παράσχει αυτές τις πληροφορίες
στις αρµόδιες αρχές κρατών-µελών για τις οποίες αυτές
ενδέχεται να είναι χρήσιµες, καθώς και σε οποιαδήποτε
αιτούσα αρχή. Η παροχή αυτών των πληροφοριών διενεργείται εφόσον αυτό επιτρέπεται δυνάµει διεθνούς
συµφωνίας µε την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται αυτές οι πληροφορίες.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η κοινοποίηση σε τρίτη χώρα πληροφοριών που λαµβάνει η αρµόδια αρχή του
Υπουργείου Οικονοµικών ή η αιτούσα ελληνική αρχή από
άλλο κράτος-µέλος υπό την προϋπόθεση αφ’ ενός, ότι
συναινεί για αυτή την κοινοποίηση το κράτος-µέλος από
το οποίο προέρχονται οι πληροφορίες και αφ’ ετέρου, ότι η τρίτη χώρα προς την οποία κοινοποιούνται αυτές οι
πληροφορίες έχει δεσµευθεί να παράσχει τη δέουσα συνεργασία για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά µε την παράτυπη ή παράνοµη φύση των συναλ-
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λαγών, οι οποίες φαίνεται ότι συνιστούν παραβίαση ή
κατάχρηση της φορολογικής νοµοθεσίας.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται αθροιστικά προκειµένου να λάβει χώρα η διαβίβαση των πληροφοριών προς την τρίτη χώρα. Η κοινοποίηση αυτών
των πληροφοριών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για την κοινοποίηση προσωπικών
δεδοµένων σε τρίτες χώρες. Η µέριµνα του κοινοτικού
νοµοθέτη για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδοµένων στα κράτη-µέλη της ΕΕ κατά τη διαδικασία της διοικητικής συνεργασίας αποτυπώνεται και στο άρθρο 25
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, το οποίο ενσωµατώνεται στην
εθνική έννοµη τάξη µε το επόµενο άρθρο 24 του νόµου.
Η τελευταία παράγραφος 4 του άρθρου 23 ορίζει τη
δυνατότητα της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών να αντιταχθεί στη διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 (άρθρο 25 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ), η λαµβάνουσα ή η αιτούσα ελληνική αρχή
εξετάζει την αιτιολογία για τη διενέργεια της ανταλλαγής πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών ερευνών, ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50), λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 15 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 1
και 17 του παρόντος νόµου.
Επιπλέον, το άρθρο 24 ορίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο
23 του παρόντος νόµου, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9
του ν. 2472/1997.
Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα να αποφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 2472/1997, για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 25 του παρόντος νόµου και ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη πράξη
της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στο άρθρο 25 απαριθµούνται οι διατάξεις των νόµων,
που καταργούνται µε τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Με το άρθρο 26 διευκρινίζεται ότι η Ε.Λ.Τ.Ε. απολαύει
διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της και ότι το εύρος της ασκούµενης από τον Υπουργό
Οικονοµικών εποπτείας καθορίζεται από τις διατάξεις
των άρθρων 26-38 του νόµου.
Επιπροσθέτως, διαλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη σχετικά µε τη νόµιµη λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του µε την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των υφιστάµενων µελών
µέχρι το διορισµό νέων µελών. Η εν λόγω παράταση εκτείνεται σε χρονικό διάστηµα µέχρι ενός έτους, και όχι
τριών µηνών βάσει του γενικού κανόνα που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, προκειµένου, εν όψει αφ’
ενός των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στο
Δ.Σ. ως δικαιοδοτικό όργανο και αφ’ ετέρου του χρονο-

βόρου χαρακτήρα της διαδικασίας διορισµού νέων µελών, να διασφαλιστεί η συνέχεια και το αδιακώλυτο της
λειτουργίας του.
Με το άρθρο 27 τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3148/
2003, προς την κατεύθυνση του εξορθολογισµού των απαιτούµενων προσόντων των µελών που συγκροτούν το
Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), καθώς και
της επικαιροποίησης του τρόπου άσκησης των ανατεθειµένων σε αυτό γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων.
Στο προτεινόµενο άρθρο 28 προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3148/2003, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ώστε ως µέλη του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. να διορίζονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία
σε θέµατα ελεγκτικής, λογιστικής και της φορολογικής
νοµοθεσίας, προς ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και,
περαιτέρω, προς εξάλειψη καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών που είχαν προκύψει κατά το παρελθόν ιδίως
στο πλαίσιο της αντικατάστασης µελών του Σ.Π.Ε. µε αποφάσεις διαφόρων διοικητικών οργάνων. Περαιτέρω,
καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε., µεταφέρεται η
αρµοδιότητα διατύπωσης υποδείξεων ως αποτέλεσµα
διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου από το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε. στο Σ.Π.Ε. και µειώνεται ο αριθµός µελών του
Σ.Π.Ε..
Με τα προτεινόµενα άρθρα 29 και 30 επιτυγχάνεται η
αναµόρφωση της αρµοδιότητας και της διαδικασίας επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων επί των εποπτευόµενων
από την Ε.Λ.Τ.Ε. προσώπων. Ειδικότερα:
Ως αρµόδιο όργανο επιβολής κυρώσεων ορίζεται το
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και, κατά συνέπεια, το Πειθαρχικό Συµβούλιο ως αυτοτελές συλλογικό όργανο της Ε.Λ.Τ.Ε. καταργείται.
Εµπλουτίζονται οι επιβαλλόµενες πειθαρχικές κυρώσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές
και αποτρεπτικές για την τέλεση ή την επανάληψη πειθαρχικών παραπτωµάτων, σύµφωνα και µε τις σχετικές
επιταγές της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ. Για το σκοπό αυτόν
εισάγεται ειδικό περιεχόµενο στη σύσταση που απευθύνει το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ως πειθαρχική κύρωση, αυξάνεται το ανώτατο όριο του επιβαλλόµενου από το Δ.Σ. προστίµου, ενώ προβλέπεται το διπλάσιο αυτού σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται η δυνατότητα απαγόρευσης
από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. της διενέργειας υποχρεωτικών
ελέγχων ειδικώς επί οντοτήτων δηµοσίου ενδιαφέροντος, εισάγεται δε η δυνατότητα προσωρινής αφαίρεσης
της επαγγελµατικής άδειας έως δύο έτη, καθώς και η αναστολή της ισχύος της µέχρι τη συµµόρφωση των εποπτευόµενων προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, µε
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε..
Θεσπίζονται ενδεικτικά κριτήρια για την επιµέτρηση
των επιβαλλόµενων από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. προστίµων.
Προβλέπεται ειδικώς η δυνατότητα του Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε. να δηµοσιοποιεί τις αποφάσεις του που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, σύµφωνα και
µε το άρθρο 30 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ.
Προβλέπεται γενική αρµοδιότητα και εποπτεία του
Σ.Π.Ε. επί της διενέργειας ερευνών για τη διαπίστωση
της τέλεσης πειθαρχικών παραπτωµάτων, καθώς και συγκεκριµένη Διεύθυνση της Ε.Λ.Τ.Ε., στην οποία ανατίθεται η διεξαγωγή των ερευνών.
Προβλέπονται ειδικές και σαφείς εξουσίες της αρµόδιας Διεύθυνσης της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διεξαγωγή των ε-
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ρευνών, καθώς και η κατ’ ιδίαν διαδικασία διεξαγωγής
τους.
Με βάση τα παραπάνω, εκτιµάται πως µε τις νέες ρυθµίσεις θα επιταχυνθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων,
ιδίως µε τη θέσπιση αρµόδιας διεύθυνσης της Ε.Λ.Τ.Ε.
για τη διεξαγωγή των ερευνών µε καθορισµένες και σαφείς αρµοδιότητες, ώστε οι εκάστοτε υποθέσεις να καταλήγουν «ώριµες» στο αρµόδιο για την επιβολή κυρώσεων όργανο. Τέλος, µε την προτεινόµενη αναµόρφωση
των επιβαλλόµενων κυρώσεων εκτιµάται πως θα αυξηθεί
η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας εποπτείας επί του
έργου των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.
Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 3148/
2003 κατά τρόπο, ώστε να αρθούν οι ερµηνευτικές δυσχέρειες που είχαν δηµιουργηθεί αναφορικά µε την έννοια και το εύρος των «τιµολογούµενων αµοιβών» ως
βάσης υπολογισµού του καταβαλλόµενου υπέρ της
Ε.Λ.Τ.Ε. πόρου και πλέον ως βάση για την επιβολή της
εν λόγω εισφοράς νοείται το σύνολο των ακαθάριστων
εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών.
Στο άρθρο 32 προβλέπεται η δηµοσίευση των κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης στον οικείο νόµο περί Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 33: Προς το σκοπό της οµογενοποίησης της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας προς τις προτεινόµενες
νέες ρυθµίσεις, τροποποιείται µία σειρά διατάξεων ιδίως
του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), ώστε να αποφευχθούν ερµηνευτικά προβλήµατα και προβλήµατα συνάρθρωσης των
µέχρι σήµερα ισχυουσών ρυθµίσεων µε τις νέες.
Άρθρο 34: Εν όψει της αναµόρφωσης της διαδικασίας
επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, εισάγεται ρύθµιση,
στο πρότυπο αντίστοιχων ρυθµίσεων, οι οποίες ισχύουν
για τα µέλη συλλογικών οργάνων και το προσωπικό άλλων εποπτικών αρχών, για την απαλλαγή των µελών όλων των συλλογικών οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. (Δ.Σ., Σ.Π.Ε.,
ΣΛΟΤ), καθώς και του εν γένει προσωπικού της Ε.Λ.Τ.Ε.
και των «εντεταλµένων ελεγκτών» αυτής από την αστική ευθύνη κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
µε την επιφύλαξη της τυχόν ευθύνης τους έναντι της
Ε.Λ.Τ.Ε...
Με το άρθρο 35 ρυθµίζεται και ρητώς η υποχρέωση
των πιστωτικών ιδρυµάτων να χορηγούν βεβαιώσεις υπολοίπου λογαριασµών πελατών τους απευθείας στους
νόµιµους ελεγκτές / ελεγκτικά γραφεία, χωρίς να είναι
επιτρεπτή η επίκληση έναντι αυτών του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον το σχετικό αίτηµα του νόµιµου ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου υποβάλλεται προς το πιστωτικό ίδρυµα προσηκόντως, δίδονται δε οι προϋποθέσεις
της προσήκουσας υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
Με το προτεινόµενο άρθρο 36 εισάγεται µεταβατική
ρύθµιση ως προς τις εκκρεµείς σήµερα ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. υποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τη νοµολογία των δικαστηρίων επί συναφών ζητηµάτων.
Με το άρθρο 37 καταργούνται ρυθµίσεις της µέχρι σήµερα ισχύουσας νοµοθεσίας, οι οποίες δηµιουργούσαν
σειρά τόσο ερµηνευτικών προβληµάτων όσο και πρακτικών δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στην άσκηση
των εποπτικών αρµοδιοτήτων της Ε.Λ.Τ.Ε... Περαιτέρω,
προβλέπεται η ρητή κατάργηση του απαρχαιωµένου, όπως ήδη εκτέθηκε, Παραρτήµατος 2 του π.δ. 226/1992.

Στο άρθρο 38 τίθενται οι αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την κάλυψη των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων (παράγραφος 1) και των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ελεγκτών (παράγραφος 2).
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 39 ρυθµίζει τη συγκρότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
σε Πλήρη, Διοικητική, Τακτική (Α΄ και Β΄) Ολοµέλεια,
Τµήµατα και Τριµελείς Επιτροπές. Περαιτέρω, αντικαθίσταται ο τρόπος συγκρότησης της Τακτικής Ολοµέλειας,
ούτως ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ορθολογική λειτουργία της. Με την υφιστάµενη ρύθµιση η Τακτική Ολοµέλεια συγκροτούνταν µε βάση το µονό ή ζυγό αριθµό
των µελών του Ν.Σ.Κ.. Η ρύθµιση αυτή προκαλούσε δυσλειτουργίες, αφ’ ενός µεν λόγω των υπηρεσιακών µεταβολών που προκαλούσαν διαρκώς διαφοροποίηση της
σύνθεσής της, αφ’ ετέρου δε λόγω της αδυναµίας συµµετοχής σ’ αυτή όλων των µελών του Τµήµατος που παρέπεµπε µια υπόθεση στην Ολοµέλεια.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 40 ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες της Πλήρους, Διοικητικής και Τακτικής Ολοµέλειας, των Τµηµάτων, και των Τριµελών Επιτροπών του Ν.Σ.Κ.. Στην αρµοδιότητα της Τριµελούς Επιτροπής υπάγεται πλέον και η µη άσκηση ενδίκων µέσων
κατά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, καθώς
και η παραίτηση από αυτά, εφόσον το αντικείµενο της
διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Περαιτέρω,
παρέχεται στην Ολοµέλεια η ευχέρεια να παραπέµπει,
εκδίδοντας σχετική γνωµοδότηση, στην Τριµελή Επιτροπή κατηγορία υποθέσεων, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον
τα ζητήµατα που τίθενται στις υποθέσεις αυτές έχουν αντιµετωπισθεί ήδη από την Ολοµέλεια και επιπροσθέτως
έχει κριθεί ότι παρέλκει η περαιτέρω εισαγωγή τους σ’
αυτή ή στα Τµήµατα. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι
να αποσυµφορηθούν η Ολοµέλεια και τα Τµήµατα από οµοειδείς υποθέσεις, των οποίων τα σχετικά ζητήµατα έχουν αντιµετωπισθεί κατά τρόπο πάγιο µε αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων ή γνωµοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ..
Με το άρθρο 41 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία ενώπιον της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των Τριµελών Επιτροπών. Περαιτέρω, η αρµοδιότητα του Προέδρου για
έγκριση των πρακτικών του Ν.Σ.Κ. σε δικαστικές και εξώδικες διαφορές αυξάνεται µέχρι ποσού 20.000 ευρώ, έναντι του ισχύοντος µέχρι σήµερα 6.000 ευρώ, εκτός εκείνων που αφορούν υποθέσεις µείζονος σηµασίας ή έχουν ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Επίσης, µε
τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., σε δικαστικές
και εξώδικες υποθέσεις, επιλύεται οριστικά η οικεία διαφορά και τα αποτελέσµατά τους είναι ισοδύναµα µε εκείνα των δικαστικών αποφάσεων. Γι αυτό προβλέπεται
στο άρθρο αυτό ότι η εκτέλεσή τους είναι υποχρεωτική
για τη Διοίκηση. Προς αποφυγή, όµως, ανεπίτρεπτων εµπλοκών κατά την εκτέλεσή τους επιβάλλεται να ενταχθούν στην κατηγορία των εκτελεστών τίτλων.
Στην προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 42 αναφέρονται αναλυτικά οι επί µέρους αρµοδιότητες του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.. Ειδικότερα, οι διαλαµβανόµενες στο
άρθρο αυτό αρµοδιότητες του εκπροσώπου της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Agent) βρίσκουν νόµιµο έρεισµα στο
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άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), έτσι όπως αυτό έχει εφαρµοστεί
στην πράξη και σε σειρά Συστάσεων και Ψηφισµάτων
της Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων (Ε.Μ.Α.) που αφορούν την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, έχουν δε
καταγραφεί ως κοινές θέσεις µε βάση τη µέχρι σήµερα
εµπειρία από τη λειτουργία του θεσµού του Agent στα
περισσότερα κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης
και έχουν διατυπωθεί ως συµπεράσµατα στα συνέδρια
των Agents στην Πράγα, στο Βίλνιους, στη Χάγη και στη
Μπρατισλάβα, τα έτη 1995, 1999, 2003 και 2008 αντίστοιχα.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 43 αναβαθµίζεται η Γραµµατεία του Ν.Σ.Κ., εν όψει των σηµαντικών
αρµοδιοτήτων που έχει, ιδίως σε ό,τι αφορά τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. και διευθύνεται από Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 44 συγκροτείται Σχηµατισµός µε την ονοµασία «Σχηµατισµός Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων και Δηµοσίων Σχέσεων»
και αναφέρονται οι αρµοδιότητες του τελευταίου.
Με το άρθρο 45 αναδιοργανώνεται η Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριµνας και συγκεκριµένα το
Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεοµοιοτυπίας υπάγεται στο
τµήµα του ευρετηρίου και δηµιουργείται Τµήµα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστηµάτων, λόγω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. και της επικείµενης επέκτασης αυτού σε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες του Ν.Σ.Κ.. Περαιτέρω, µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, ώστε η ονοµασία της να ανταποκρίνεται στο αντικείµενο όλων των Τµηµάτων που υπάγονται σε αυτήν.
Επί του άρθρου 46: Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί µείζονα Οργανισµό, του οποίου η λειτουργία θεωρείται ιδιαιτέρως
κρίσιµη για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Για τη διασφάλιση στο µέγιστο βαθµό αρτιότερης
και αποτελεσµατικότερης παροχής νοµικών υπηρεσιών
κρίνεται σκόπιµη η σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, κατ’ αντιστοιχία προς τα οµότιµα Γραφεία που λειτουργούν στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 47 προβλέπεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και
µετά από σύµφωνη γνωµοδότηση της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. να επεκτείνεται η ρύθµιση της παραγράφου 5 και σε άλλες ανάλογες διαφορές και να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής της.
Άρθρο 48: Με σειρά διατάξεων προβλέπεται η συνέχιση των εκκρεµών δικών καταργούµενων νοµικών προσώπων από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και µεταφέρονται οι αρµοδιότητες που ασκούσαν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα κατά κανόνα στα αρµόδια Υπουργεία, τα οποία και αναλαµβάνουν τον περαιτέρω διοικητικό χειρισµό των συναφών υποθέσεων. Εντούτοις, δεν
λαµβάνεται µέριµνα για τη διαδικασία που απαιτείται για
να υπάρξει οµαλή µετάβαση ως προς τον διοικητικό και
δικαστικό χειρισµό των εκκρεµών υποθέσεων. Όπως είναι προφανές, η ρύθµιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα το
Ν.Σ.Κ., να καλείται αιφνιδίως να αναλάβει άγνωστο αριθµό εκκρεµών δικών στην Αθήνα και την περιφέρεια, χωρίς τον απαιτούµενο χρόνο ελέγχου, παραλαβής και
προετοιµασίας των υποθέσεων αυτών, µε συνέπεια το
Ελληνικό Δηµόσιο να κινδυνεύει να βρεθεί στη δεινή δι-

κονοµική θέση του διαδίκου που καταδικάζεται ερήµην ή
και να αντιµετωπίσει τετελεσµένες καταστάσεις και µη
αναστρέψιµα δεδικασµένα, που ενδέχεται να έχουν βαρύτατες οικονοµικές συνέπειες, ενώ ταυτοχρόνως δηµιουργείται δυσµενής εικόνα για το κύρος του Δηµοσίου.
Προς αποφυγή των ανωτέρω προβληµάτων προτείνεται
η ανωτέρω ρύθµιση.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 49 µε την οποία προστίθεται παράγραφος 1 στο άρθρο 23Α του ν. 3086/2002, κρίνεται επιβεβληµένη διότι οι
εν λόγω δαπάνες, λόγω της φύσεώς τους και του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, είναι απρόβλεπτες και δεν
είναι δυνατόν να προηγηθεί δέσµευση των αναγκαίων
τακτικών ή επιτροπικών πιστώσεων πριν τη δηµιουργία
της δαπάνης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). Δοθέντος ότι η αµοιβή και τα έξοδα καταβάλλονται πάντοτε απολογιστικά, µετά παρέλευση ικανού χρόνου, έως και πενταετίας από τη χορήγηση της εντολής για την πραγµατοποίηση της ενέργειας που συνεπάγεται τη δαπάνη, η γνωστοποίηση των δαπανών αυτών στην αρµόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. γίνεται
µετά την πραγµατοποίησή τους και το πραγµατικό ύψος
της δαπάνης προκύπτει µόνο από την εκκαθάριση των υποβληθέντων στην υπηρεσία δικαιολογητικών. Ενδεικτικά, κατά τη χορήγηση εντολής σε δικηγορική εταιρεία
της αλλοδαπής για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου ή
για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δηµοσίου ενώπιον ηµεδαπού δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου δεν
λειτουργεί υπηρεσιακή µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, δεν µπορεί να προβλεφθεί η πορεία και η
έκβαση της δίκης (συζήτηση, αναβολές, άσκηση ενδίκων
µέσων), ώστε να προσδιοριστούν εκ των προτέρων η αµοιβή και τα έξοδα του νοµικού παραστάτη.
Η προτεινόµενη ρύθµιση µε την οποία προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 23Α του ν. 3086/2002, κρίνεται επιβεβληµένη διότι έχει παρατηρηθεί ότι στα πλαίσια χειρισµού πολύ σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, όπως PSI,
υποθέσεις Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.ά., οι οποίες εκκρεµούν ιδίως ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), καθώς και σε άλλα
αλλοδαπά δικαστήρια, ανακύπτει ανάγκη για την κατεπείγουσα µετάφραση δικογράφων και άλλων στοιχείων
της δικογραφίας, προς την οποία η µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν µπορεί να ανταποκριθεί, εν όψει του φόρτου εργασίας της, σε συνδυασµό
µε τον όγκο των προς µετάφραση εγγράφων. Εξάλλου,
στις εν λόγω περιπτώσεις δεν απαιτείται, κατά κανόνα,
να υφίσταται επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η τιµολόγηση δε του τελευταίου είναι σηµαντικά υψηλότερη από εκείνη που επικρατεί στα µεταφραστικά γραφεία και στους ιδιώτες µεταφραστές.
Τέλος, µε την παράγραφο 2 ρυθµίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης εκκρεµών δαπανών του Ν.Σ.Κ..
Με σειρά αποφάσεων του Αρείου Πάγου (1376/2009,
797/2007) δόθηκε αντίθετη προς το κείµενο της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002
νοµολογιακή λύση, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την απρόοπτη και υπέρµετρη επιβάρυνση του Δηµοσίου στο
θέµα της καταβολής των αµοιβών των δικηγόρων του
Δηµοσίου. Η νοµολογιακή αυτή λύση είχε δοθεί, σύµφωνα µε την αιτιολογία των εν λόγω αποφάσεων, εν όψει
και της καταστάσεως που είχε ανακύψει µε τη διάταξη
του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
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(ν. 2238/1994) και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, µε τις οποίες καθορίστηκαν οι βάσεις φορολόγησης
των δικηγόρων, οι οποίες δηµιούργησαν τον κίνδυνο οι
δικηγόροι του Δηµοσίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε αυτό να φορολογηθούν για εισόδηµα µεγαλύτερο του πράγµατι ληφθέντος. Προς αποκατάσταση της ισορροπίας, που ανετράπη µε τις ανωτέρω νοµολογιακές
παραδοχές, προτείνεται η ακόλουθη διάταξη του άρθρου
50.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 51 ρυθµίζεται ο τρόπος ορισµού Δικηγορικών Εταιρειών ή Δικηγόρων στην Αλλοδαπή για παροχή νοµικών υπηρεσιών ή
για δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή λοιπών φορέων του Δηµοσίου ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην
αλλοδαπή, καθώς και τα θέµατα της αµοιβής αυτών.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 52 αντικαθίσταται η ονοµασία των Δικαστικών Αντιπροσώπων και
µετονοµάζονται «Δικαστικοί Πληρεξούσιοι».
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 53 προσαρµόζονται οι διατάξεις περί όρκου µε τα νοµολογιακά δεδοµένα του Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (υποθέσεις Αλεξανδρίδη και Δηµητρά).
Άρθρο 54: Δεδοµένου ότι προβλέπεται η δυνατότητα
τροποποίησης της ηλικίας και µε διοικητικές πράξεις, συµπληρώθηκε η νοµοθετική ρύθµιση ώστε να καταλαµβάνει πλέον και τις περιπτώσεις αυτές.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 εισάγεται τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3086/2002, µε την οποία
σκοπείται η πληρέστερη και σαφέστερη ρύθµιση των
προϋποθέσεων αναδιορισµού των λειτουργών του ΝΣΚ
και ο περιορισµός του σχετικού δικαιώµατος µόνο στους
παραιτούµενους ή απολυόµενους λόγω σωµατικής ή
πνευµατικής ανικανότητας λειτουργούς του ΝΣΚ, για λόγους ανθρωπιστικούς, µετά την αποκατάσταση της υγείας του παραιτούµενου ή απολυθέντος.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 προκειµένου να
αποτραπεί η αναδροµική και αιφνίδια µεταβολή της νοµικής αντιµετώπισης εκείνων, που κατ’ εφαρµογή του υφισταµένου πλαισίου έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διευκρινίζεται
ότι αυτοί εξακολουθούν να καταλαµβάνονται από τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3086/2002 όπως αυτή ίσχυε
πριν την τροποποίηση της µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενώ η νέα ρύθµιση καταλαµβάνει µόνο
τις σχετικές παραιτήσεις ή απολύσεις που θα γίνουν εφεξής.
άρθρο 56: Με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 του
ν. 3094/2003 και 10 παρ. 6 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302)
προβλέπεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί
του, καθώς και ο Πρόεδρος και τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002
δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για
γνώµη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την ταυτότητα
του νοµικού λόγου θα πρέπει οι ανωτέρω διατάξεις να εφαρµόζονται και στα µέλη του Ν.Σ.Κ., για τον περιορισµό των προαναφερόµενων κινδύνων και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 57 τα µέλη
του Ν.Σ.Κ. επιτρέπεται, εκτός των κύριων καθηκόντων
τους, να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας και να µετέχουν σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συµβουλίου των διοικητικών υπαλλήλων του
Ν.Σ.Κ., έτσι ώστε πάντοτε να συµµετέχει σ’ αυτό αιρετό
µέλος, προβλέπεται ότι το τακτικό και το αναπληρωµατικό µέλος θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων (άρθρο 58).
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 59 θεσπίζονται αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις, µετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 27 παρ. 1 και 38 παρ. 2 του ν. 3086/
2002.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 60 συνιστάται ιδιαίτερη Υπηρεσία Επιθεώρησης (παράγραφος 1), η
οποία στελεχώνεται µε υψηλόβαθµα µέλη του Ν.Σ.Κ. (Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ως Προϊστάµενο και από δύο Νοµικούς Συµβούλους) µε αποκλειστικά καθήκοντα την επιθεώρηση των υπηρεσιακών µονάδων, καθώς και των µελών του. Επισηµαίνεται ότι η ως άνω Υπηρεσία δεν έχει
σκοπό µόνο την επιθεώρηση των µελών του Ν.Σ.Κ., αλλά
επιπροσθέτως να ελέγχει τις µονάδες του Ν.Σ.Κ., να διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του έργου τους, να
καθορίζει στόχους και να διατυπώνει προτάσεις λειτουργίας του Ν.Σ.Κ. (παράγραφος 2).
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 61 καταργείται η δυνατότητα υπογραφής της συµβάσεως απευθείας εξαγοράς απαλλοτριωτέου ακινήτου από πάρεδρο
ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το όργανο που εκπροσωπεί το Δηµόσιο, επειδή πρόκειται για αρµοδιότητα αποκλειστικώς διοικητικής φύσεως που δε συµπλέκεται και είναι ξένη προς τη
δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δηµοσίου
και τις λοιπές αρµοδιότητες του Ν.Σ.Κ., όπως αυτές διαγράφονται από το άρθρο 100Α του Συντάγµατος και τον
Οργανισµό του (ν. 3086/2002, Α΄ 324), αλλά και προς
την εν γένει νοµοθεσία, από την οποία προκύπτει ότι οι
συµβάσεις της Διοικήσεως δεν υπογράφονται από το
προσωπικό του Ν.Σ.Κ..
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Με το άρθρο 62 παράγραφος 1 θεσµοθετείται το Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το οποίο προσφέρεται
σε φορείς του Δηµοσίου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης σε ορισµένα στοιχεία τραπεζικών
λογαριασµών, λογαριασµών πληρωµών και δανείων. Η
έννοια της αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης παραπέµπει
στη διαδικασία αυτόµατης αναζήτησης και ανάκτησης
των αιτούµενων στοιχείων και πληροφοριών µέσω του
προαναφερόµενου Συστήµατος, µε τη χρήση του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ως κωδικού, είτε πρόκειται
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, και χωρίς τη µεσολάβηση και τον οπτικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος
ή του ιδρύµατος πληρωµών. Επί της ουσίας εξασφαλίζεται η άµεση συνεργασία και η απευθείας διασύνδεση των
ελεγκτικών µηχανισµών του Δηµοσίου µε τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών, χωρίς παράλληλα
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να επηρεάζεται στο ελάχιστο το σύνολο των νοµοθετικών διατάξεων που ρυθµίζουν το τραπεζικό και το επαγγελµατικό απόρρητο. Κοµβικά σηµεία στη διαδικασία αυτή διατηρούν από πλευράς των φορέων του Δηµοσίου η
Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων και από
πλευράς των πιστωτικών ιδρυµάτων η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών – Τειρεσίας
Α.Ε.» (παρ. 2).
Ο σκοπός του άρθρου 62 προδιαγράφεται από την ίδια
την αποστολή του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών και έγκειται
στον έλεγχο, την εποπτεία, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, την πρόληψη και την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
αλλά και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς
και τη διερεύνηση άλλων έκνοµων και αξιόποινων συµπεριφορών. Η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων
που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς πληρωµών και δανειακές συµβάσεις των εκάστοτε υπό έλεγχο φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν καθιστά απλά πιο αποτελεσµατικούς και πιο αποδοτικούς
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς σε επίπεδο επίτευξης
ποσοτικών στόχων εξίσου, αν όχι και περισσότερο σηµαντική, είναι και η ποιοτική παράµετρος που σχετίζεται
µε την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και συνακόλουθα µε την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Έτσι, η
είσπραξη και η διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων, η διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και η τήρηση της
νοµιµότητας αποτελούν τους προφανείς στόχους του εν
λόγω Συστήµατος, οι οποίοι γίνονται επιπλέον αντιληπτοί ως προαπαιτούµενα για την ορθολογική λειτουργία
των εποπτικών θεσµών και κατ’ επέκταση ως αναγκαίοι
όροι για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης του κοινωνικού
συνόλου στην ελεγκτική λειτουργία του κράτους. Υπό
αυτά τα δεδοµένα, το άρθρο 62 προβλέπει τη δηµιουργία
του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και
Λογαριασµών Πληρωµών, τους σκοπούς που εξυπηρετεί
και τους γενικούς όρους λειτουργίας του, οι οποίοι θα εξειδικευτούν περαιτέρω µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (παρ. 5).
Άρθρο 63: Αυτή ακριβώς την αντίληψη ακολουθεί και η
αναγκαιότητα πρόβλεψης ποινικής ευθύνης όχι µόνο ως
προς τους άµεσα εµπλεκόµενους στη λειτουργία του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών, αλλά και
ως προς τους τρίτους, σε περιπτώσεις παραβίασης των
γενικών και ειδικών διατάξεων που ισχύουν για το τραπεζικό απόρρητο. Πιο συγκεκριµένα, η συµπερίληψη ποινικών διατάξεων συµβάλει στην ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς έρχεται να συµπληρώσει τις προϋποθέσεις άρσης
του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τους
ελεγκτικούς φορείς (περ. Α΄ της παρ. 1). Για λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου προβλέπονται παράλληλα
και µια σειρά από διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν αφενός σε ένα ενιαίο και άρα πιο αποτελεσµατικό αποτρεπτικό σύστηµα και αφετέρου στην προστασία της αξιοπιστίας της έννοµης τάξης (περ. β΄ της παρ.
1).
Κατά συνέπεια, η αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση σε ορισµένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών και δανείων
που υλοποιείται µέσω του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών δεν επιφέρει καµία αλλαγή αναφορικά µε τον προσωπικό τους

χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διατηρείται τόσο ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής όσο και η επιχειρηµατική ελευθερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράγραφος 2 του άρθρου
63 εισάγει την ποινική ευθύνη των υπαλλήλων και λειτουργών των Φορέων του Δηµοσίου, των υπαλλήλων
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων και
της διατραπεζικής εταιρείας «Τραπεζικά Συστήµατα
Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και κάθε τρίτου
που κατά παράβαση των διατάξεων τραπεζικού και επαγγελµατικού απορρήτου λαµβάνει γνώση ή χρησιµοποιεί
πληροφορίες που καλύπτονται από αυτό, ώστε να διασφαλιστεί και να θωρακιστεί η ορθή και νόµιµη λειτουργία του εν λόγω Συστήµατος.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 οι προβλεπόµενες
διατάξεις αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εύρυθµο και υγιή χαρακτήρα του δηµοσίου τοµέα.
Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.:
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση αναφορικά µε την αρµόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθώς και τον καθορισµό των κριτηρίων χαρακτηρισµού
αυτών, προκειµένου για την έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιΑ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
31 του Κ.Φ.Ε..
Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3
αντικαθίστανται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17), δίδεται
µεγαλύτερη προθεσµία για την κατάρτιση από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις του φακέλου τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους για τη χρήση
2012 και υποβολής του συνοδευτικού συνοπτικού πίνακα
πληροφοριών, προκειµένου, λόγω πρώτης εφαρµογής
των εν λόγω διατάξεων, να δοθεί χρόνος τόσο στη Διοίκηση για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη δηµιουργία εφαρµογής στην οποία θα υποβάλλεται ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών, όσο και
στις επιχειρήσεις για να προετοιµαστούν.
Παράγραφος 4 : Η αντικατάσταση της λέξης «της κλίµακας (α)» µε τη φράση «των κλιµάκων, όπως ισχύουν
κάθε φορά» κρίνεται αναγκαία κατόπιν της ψήφισης του
ν. 4110/2013, σύµφωνα µε τον οποίο και συγκεκριµένα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 θεσπίστηκαν τρεις
φορολογικές κλίµακες για τον υπολογισµό και την καταβολή του φόρου, ανάλογα µε την κατηγορία εισοδήµατος, αντί για µία φορολογική κλίµακα που είχε θεσπιστεί
µε την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3842/2010 η οποία ισχύει µέχρι και τη χρήση 2012 του οικονοµικού έτους
2013.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου
5 επέρχεται αλλαγή στο χρόνο απόδοσης του φόρου
που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (ΦΜΥ). Όλοι οι υπόχρεοι παρακράτησης ΦΜΥ (συµπεριλαµβανοµένου και των ασφαλιστικών
ταµείων τόσο για την καταβολή των συντάξεων όσο και
για τους εργαζόµενους που απασχολούνται στα ταµεία
αυτά και για τους οποίου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται συµψηφιστικά) οφείλουν πλέον να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ
καταβολή στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας
τους, µέχρι την 20ή ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. Η απόδοση γίνεται µε την υποβολή προσωρινής δήλωσης η οποία πραγµατοποιείται ανάλογα µε
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το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ηµέρα των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται
µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Η δήλωσης αυτή
πέραν των ακαθαρίστων ποσών που έχουν καταβληθεί
στον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, του φόρου αι
του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν, περιλαµβάνει και τις οφειλόµενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Περίπτωση β΄ της παραγράφου 5: Ειδικά για τις περιπτώσεις του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθµού όπου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται
συµψηφιστικά, η απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω µε την υποβολή
προσωρινής δήλωσης η οποία όµως πραγµατοποιείται
µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του µεθεπόµενου από την
παρακράτηση µήνα.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.9.2013 και µετά.
Με τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκεται η υποβολή Ενιαίας
Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών
καθώς και η ενοποίηση της είσπραξης οφειλών φόρου
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι τους σχετικούς έλεγχους.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6
ρυθµίζεται η φορολογική µεταχείριση, αναφορικά µε την
επιβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2‰) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27
του ν. 2703/1999, κατά την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί από 1 Ιανουαρίου µέχρι
και τις 30 Ιουνίου 2013, δεδοµένης της πρόσφατης τροποποίησης των εν λόγω διατάξεων µε τον ν. 4110/2013.
Με τη διάταξη της παραγράφου 7 τίθεται εξαίρεση από
την υποχρέωση δήλωσης συγκεκριµένων εισοδηµάτων
από κινητές αξίες, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το καθαρό ποσό των 250 ευρώ, για το οικονοµικό έτος 2013.
Άρθρο 65: Συµπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του
ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 :
Η συγκριµένη ρύθµιση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση
της έννοιας του οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το
οποίο υπολογίζεται το ειδικό επίδοµα πολυτέκνων του
άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Συγκεκριµένα,
στην έννοια του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος
περιλαµβάνονται όλα τα εισοδήµατα από οποιαδήποτε
πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης (αυτοτελώς φορολογούµενα ή φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο
κόκ). Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία προκειµένου η δηµοσιονοµική δαπάνη να ανταποκριθεί στον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό.
Άρθρο 66: Τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε :
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1
του προτεινόµενου άρθρου 30Β του Κ.Ε.Δ.Ε., εισάγονται, για πρώτη φορά, ρυθµίσεις, µε τις οποίες διευρύνονται και εκσυγχρονίζονται οι δυνατότητες του Δηµοσίου,
ώστε, πέραν της διαδικασίας της παραγράφου 1, να επιβάλλει κατασχέσεις χρηµατικών καταθέσεων στα χέρια
των πιστωτικών ιδρυµάτων, ως τρίτων, µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, την α-

σφαλή διακίνηση των σχετικών δεδοµένων. Οµοίως,
προβλέπεται, ότι, µε τη χρήση των αυτών τεχνικών µέσων, υποβάλλεται και η δήλωση του άρθρου 32 του
Κ.Ε.Δ.Ε. εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 30Β
του Κ.Ε.Δ.Ε., παρέχεται στον Υπουργό των Οικονοµικών
η δυνατότητα να ορίσει τους όρους απόδοσης των κατασχεθέντων ποσών στο Ελληνικό Δηµόσιο επίσης µε ηλεκτρονική εντολή πίστωσης του λογαριασµού του Δηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτονόητη συνέπεια εκ της εφαρµογής των εισαγόµενων διατάξεων θα είναι ασφαλώς η εξοικονόµηση δαπανών, χρόνου και ανθρώπινου δυναµικού, τόσο από πλευράς του Ελληνικού Δηµοσίου, όσο και από πλευράς των
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Για τους ως άνω αναφερόµενους λόγους µε την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 30Β του Κ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται ότι µετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την δηµοσίευση του νόµου, εντός του οποίου τόσο οι φορείς του Δηµοσίου, όσο και τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν προσαρµόσει τα συστήµατα και τις διαδικασίες τους, η µέσω της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας κατάσχεση
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων είναι υποχρεωτική. Παρέκκλιση από αυτής και εφαρµογή της ισχύουσας διαδικασίας επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι αδύνατη.
Άρθρο 67: Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 284/1998:
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης Α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 67, δίνεται η αποκλειστική αρµοδιότητα για την παρακολούθηση και υπογραφή
από το Γ΄ Τµήµα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Δ12) των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων
µε Ελληνική σηµαία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 (Α΄ 317) «περί επενδύσεως και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». Επίσης, προβλέπεται µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
69 η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης
από τον Υπουργό Οικονοµικών, που θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω. Οι παραπάνω διατάξεις θεσπίζονται για λόγους επίσ.π.ε.υσης της
διαδικασίας νηολόγησης πλοίων µε ελληνική σηµαία, µε
σκοπό την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σηµαία και
γενικά την διευκόλυνση του σηµαντικού για την οικονοµία της χώρας µας τοµέα της ναυτιλίας.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 αντικαθίστανται
οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
169 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όσον αφορά τις δαπάνες
που θα λαµβάνονται υπόψη για να κριθούν συµβατές µε
την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µε
τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004 (Α΄
15). Η αντικατάσταση γίνεται προκειµένου, να προστεθούν δύο ακόµη περιπτώσεις συµβατών δαπανών που αφορούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον τοµέα της γεωργίας και αλιείας και να διευκρινιστεί το καθεστώς για
τον τοµέα της γεωργίας στις µεγάλες επιχειρήσεις.
Άρθρο 68: Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προτείνεται η αντικατάσταση από 1ης Ιουλίου 2013 ολόκληρου του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) µε το οποίο συστήνονται
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θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
Η αντικατάσταση γίνεται για λόγους απλούστευσης
της όλης διαδικασίας αλλά και κυρίως για βελτίωση αυτής. Οι κυριότερες µεταβολές που επέρχονται µε την
προτεινόµενη διαδικασία είναι οι ακόλουθες:
α) Με την παράγραφο 1 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 δίδεται η αρµοδιότητα στο Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων να καθορίζει µε αποφάσεις του τον αριθµό των θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης
και αναγκαστικής είσπραξης και να κατανέµει αυτές στις
υπηρεσιακές µονάδες που συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
β) Με την παράγραφο 2 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται η προτεραιότητα κατά
κλάδο των υπαλλήλων που καλύπτουν τις συγκεκριµένες θέσεις και συγκεκριµένα καθορίζεται ότι οι θέσεις
καλύπτονται κατά προτεραιότητα από εφοριακούς και
τελωνειακούς υπαλλήλους, ακολουθούν οι υπάλληλοι
των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και
µόνο στη περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από
τους παραπάνω, η προκήρυξη για την κάλυψη αυτών
µπορεί να επεκταθεί και στους υπαλλήλους των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Οικονοµικών Οργανισµών και Νοµικών Προσώπων.
γ) Με την παράγραφο 3 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται ότι ο πίνακας των επιτυχόντων καταρτίζεται µετά από επιτυχή εκπαίδευση των
υποψηφίων σε θέµατα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων σε συνδυασµό
µε τα τυπικά τους προσόντα, παρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων να καθορίζουν µε αποφάσεις τους τις
λεπτοµέρειες ως προς τα τυπικά προσόντα, την εκπαίδευση και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.
δ) Με την παράγραφο 4 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι οι ελεγκτές βεβαίωσης
και αναγκαστικής είσπραξης θεωρούνται για περίοδο
δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή τους ότι καταλαµβάνουν θέση βοηθού ελεγκτή και µε τη πρώτη επιτυχή αξιολόγησή τους µετά την πάροδο της διετίας θεωρείται
ότι καταλαµβάνουν θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι
η θητεία των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης είναι διετής, µπορεί να ανανεωθεί µέχρι τρεις
φορές στην ίδια οργανική µονάδα µετά από επιτυχή αξιολόγηση, στην συνέχεια όµως ο υπάλληλος µετακινείται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής
µονάδος.
ε) Με την παράγραφο 5 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις οι
ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης µετακινούνται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία ή στην θέση από
την οποία προήλθαν και χάνουν τη θέση του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης.
στ) Με την παράγραφο 6 του τροποποιούµενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται ότι οι υπάλληλοι
που τοποθετούνται σε θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και
αναγκαστικής είσπραξης έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως προϊστάµενοι
οργανικής µονάδος οποιουδήποτε επιπέδου.
ζ) Με την παράγραφο 7 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι η αποδοχή των ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων που προσδιορίζονται από τον Γε-

νικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων γίνεται ταυτόχρονα
µε την τοποθέτησή τους χωρίς να απαιτείται η υπογραφή
ιδιαίτερου συµβολαίου αποδοτικότητας που όριζαν οι
προγενέστερες διατάξεις. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται
ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης σηµαίνει την αυτοδίκαιη αποδοχή
και των στόχων αυτών όπως κατανέµονται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας.
η) Με την παράγραφο 8 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου
2015 η διετής τουλάχιστον επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που στελεχώνονται από ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης. Επίσης ορίζεται ότι, από το έτος 2011 και µετά,
η επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση προϊσταµένου
τέτοιας οργανικής µονάδος θεωρείται αντίστοιχα ως επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης.
θ) Με τις παραγράφους 9 και 10 του τροποποιούµενου
άρθρου 4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι οι τοποθετήσεις,
µετακινήσεις ή αποσπάσεις γίνονται µε αποφάσεις του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ή του αρµοδίου
κατά περίπτωση οργάνου και ορίζεται επίσης το πειθαρχικό συµβούλιο που εξετάζει τα πειθαρχικά τους παραπτώµατα.
ι) Με την παράγραφο 11 του τροποποιούµενου άρθρου
4 του ν. 3943/2011 δηµιουργείται µητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του
κράτους στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι ελεγκτές που
πιστοποιήθηκαν ή πιστοποιούνται µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 και µε σκοπό την
περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τοµείς που διαχειρίζεται
το Υπουργείο Οικονοµικών, επεκτείνεται η εφαρµογή
της παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως
προς την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων αυτού.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 προτείνεται η παράταση ισχύος, έως την 30ή Ιουνίου 2013, της εξαιρετικής διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο στ΄της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, βάσει
του οποίου οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παρ.
16 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) µετά από συνέντευξη, προκειµένου η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα
άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Επιπλέον,
έως την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, δεν απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόµενης συνέντευξης στην
περίπτωση της επιλογής υπαλλήλων µε τουλάχιστον
διετή προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση, ενόψει της ανάγκης για άµεση ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού, επιδιώκεται η οµαλή ολοκλήρωση, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, της διαδικασίας επιλογής των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, όπως αυτή έχει δροµολογηθεί µε την σχετική υπ’
αριθµ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 2013/07.03.2013 Προκήρυξη –
Πρόσκληση του Υπουργού Οικονοµικών.
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Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
68, καταργούνται δύο (2) θέσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 2, του π.δ. 61/1997 (Α΄ 53) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και συνιστώνται δύο (2) αντίστοιχες θέσεις
στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.1. της παραγράφου Β΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) µεταφέρονται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων οι αρµοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιµοι πόροι: α) της Δ/νσης
Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.30) µε την
εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋπολογισµού και Δηµοσίων
Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων και β) της Δ/νσης
Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.32).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 69 επιδιώκεται η αξιοποίηση των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011
και για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στην εκκλησιαστική περιουσία. Γεγονός είναι ότι η εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία παραµένει επί έτη αναξιοποίητη ή στην
καλύτερη περίπτωση έχουν υλοποιηθεί περιορισµένης έκτασης και αποσπασµατικές σχετικές δράσεις. Η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά σε ιδιόκτητα ακίνητα, καθώς και
σε ακίνητα επί των οποίων τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα διακατοχής ή τη διοίκηση και διαχείρισή τους, τα οποία ασκούν σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και τη διαµορφωθείσα µέχρι σήµερα πρακτική.
Η αξιοποίηση του "εργαλείου" των ΕΣΧΑΔΑ και για τα ακίνητα αυτά, κρίνεται ως αναγκαία για την βέλτιστη, ολοκληρωµένη και ταχύτερη σε σχέση µε το παρελθόν ανάπτυξη της παραπάνω ακίνητης περιουσίας, πάντοτε σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
Για την επίτευξη του ως άνω επιδιωκόµενου αποτελέσµατος και στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας και
παροχής ευελιξίας στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα
στα οποία αφορά η προτεινόµενη ρύθµιση, προβλέπεται
ότι την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν µελέτες του
άρθρου 12 παράγραφος 2 θα δύναται να υποβάλει είτε
το ίδιο το νοµικό πρόσωπο είτε ο ασκών δικαιώµατα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της εκκλησιαστικής,
κινητής και ακίνητης, περιουσίας, κατά τις κείµενες διατάξεις ή ο έλκων εκ του νοµικού προσώπου δικαιώµατα.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12-15 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/
2011 αναφορικά µε τα ακίνητα της παραγράφου 1 του
προτεινόµενου άρθρου 17Β αναρτώνται υποχρεωτικά
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα άρθρα 11-16 του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 3986/2011. Η αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων θα γίνει σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. Τέλος, προβλέπεται ρητώς ότι οι ρυθµίσεις αυτές
δεν θίγουν τυχόν εµπράγµατα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 17Β επί των ακινήτων της ίδιας παραγράφου της προτεινόµενης ρύθµισης (παρ. 1).

Το προϊόν της αξιοποίησης θα διατεθεί αποκλειστικά
για την ενίσχυση και ανάπτυξη των εκκλησιαστικών καθιδρυµάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία προσφέρουν σηµαντικότατο κοινωνικό και κοινωφελές έργο, παρέχοντας σε εκατοντάδες οικογένειες, τρόφιµα,
είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη πρώτης ανάγκης, φάρµακα κ.λπ.. Σηµειωτέον ότι, τα κοινωφελή και προνοιακά
ως άνω ιδρύµατα αντιµετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες, οικονοµικής φύσης, µε συνέπεια να απειλείται η συνέχιση του έργου τους αλλά και η ίδια η ύπαρξή τους. Η
συνέχιση και εντατικοποίηση της προσφοράς του έργου
αυτού κρίνεται ως επιτακτική κοινωνική ανάγκη, ιδίως µε
δεδοµένες τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Η αξιοποίηση των ακινήτων που καταλαµβάνονται από τις διατάξεις αυτές, θα συντελέσει
στην επίτευξη του άνω σκοπού κατά µέγιστο βαθµό
(παρ. 2).
Άρθρο 70: Με το Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων
2013-2016 που περιλαµβάνεται ως Κεφάλαιο ΙΙ του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
2013-2016 που κυρώθηκε µε την παρ. Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4093/2012 (Α΄ 222), προβλέφθηκε η αποκρατικοποίηση, εντός του έτους 2013, του Αστέρα Βουλιαγµένης.
Ο Αστέρας Βουλιαγµένης αποτελείται από δύο ακίνητα. Το πρώτο ακίνητο, έκτασης περίπου 190 στρεµµάτων
(Ακίνητο ΑΣΤΗΡ), ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. (ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ).
Συγκεκριµένα, το ακίνητο µεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, δυνάµει του µε αριθµό 2560/1972 συµβολαίου της
Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Πουσκούρη- Κουρεµένου από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ)
στην εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.. Στη συνέχεια, η ΑΣΤΗΡ
Α.Ξ.Ε. εισέφερε την κυριότητα του Ακινήτου ΑΣΤΗΡ
στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. (ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ). Τέλος, η ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. απορροφήθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ).
Το δεύτερο ακίνητο, έκτασης περίπου 115 στρεµµάτων (Ακίνητο ΤΑΙΠΕΔ), ανήκε κατά κυριότητα στον ΕΟΤ,
έχει όµως πλέον µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) µε την
υπ’αριθµ. 231/2.4.2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Α΄
754), η δε επικαρπία του είχε παραχωρηθεί στην εταιρία
ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. (η οποία εν συνεχεία απορροφήθηκε από
την ΕΤΕ), δυνάµει της από 20 Δεκεµβρίου 1975 σύµβασης, που κυρώθηκε µε το ν. 377/1976 (Α΄177).
Η πλήρωση της πρόβλεψης του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων προϋποθέτει την από κοινού αξιοποίηση των δύο ακινήτων µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους της συναλλαγής και την προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος. Συγκεκριµένα, η αξιοποίηση αυτή θα
γίνει µε την εκποίηση πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, µέσω διεθνούς διαγωνισµού, που έχει ήδη προκηρυχθεί. Προς το σκοπό αυτό,
η ΕΤΕ θα παραιτηθεί από την επικαρπία επί του Ακινήτου
ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ θα µεταβιβάσει το εν λόγω ακίνητο στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, καλύπτοντας µε τον
τρόπο αυτό αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ µε εισφορά σε είδος. Στη συνέχεια, η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ θα πωλήσουν το σύνολο των
µετοχών που θα κατέχουν στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
σε όποιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ανακηρυχθεί πλειοδότης στο σχετικό διεθνή διαγωνισµό.
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Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται επιβεβληµένη η εκτενής
τροποποίηση των όρων των προαναφερθέντων συµβάσεων ώστε να δηµιουργηθεί το νοµικό περιβάλλον που
θα επιτρέψει την αποδέσµευση των µερών από τον Αστέρα Βουλιαγµένης και την αξιοποίησή του από ιδιώτη
επενδυτή. Ειδικότερα, ως προς το υπ’ αριθµ. 2560/1972
συµβόλαιο που αφορά την έκταση κυριότητας της ΕΤΕ,
κρίνεται σκόπιµο να επιτραπεί στην ΕΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, η µεταβίβαση έως και του συνόλου των µετοχών που κατέχει
στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (τροποποίηση του άρθρου
8, παρ. 3), να παύσουν οι υποχρεώσεις της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που προβλέπονται από το άρθρο 4 της σύµβασης και να επέλθει οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση
της σύµβασης κριθεί απαραίτητη ώστε να διευκολυνθεί η
κοινή αξιοποίηση των δύο ακινήτων .
Εν τέλει, θα πρέπει να λυθεί αζηµίως η από 20 Δεκεµβρίου 1975 σύµβαση για την έκταση των 115 στρεµµάτων, της οποίας η επικαρπία έχει µεταβιβαστεί στην ΕΤΕ.
Προς το σκοπό µεταβίβασης του ακινήτου σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει η ΕΤΕ να παραιτηθεί από την επικαρπία επί της έκτασης. Τέτοια παραίτηση θα την περιαγάγει
αυτόµατα σε φυσική και νοµική αδυναµία εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύµβαση,
µε αποτέλεσµα να κρίνεται αναγκαία και η απαλλαγή της
από τις συµβατικές της υποχρεώσεις ώστε να µην εγερθεί θέµα ευθύνης της. Ουσιαστικά, παρόµοια τροποποίηση της σύµβασης ισοδυναµεί µε αναίρεση του περιεχοµένου της, ώστε να παρίσταται απλούστερο να δοθεί η
δυνατότητα αζήµιας λύσης της.
Για λόγους απλοποίησης αλλά και επίσ.π.ε.υσης των
ανωτέρω αναφερόµενων διαδικασιών, προτείνεται να
δοθεί εξουσιοδότηση στους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού να προβούν στις τροποποιήσεις
των συµβάσεων, µετά από γνώµη της Εταιρίας Ακινήτων
Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ. Οι τροποποιηθείσες συµβάσεις θα δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως αλλά παρέλκει η κύρωση της τροποποίησης της από 20 Δεκεµβρίου 1975 σύµβασης, δεδοµένου
ότι µε την παρούσα διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση
στους αρµόδιους Υπουργούς από τη Βουλή να προχωρήσουν στη λύση αυτής.
Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα εκπόνησης κοινού
ΕΣΧΑΔΑ για τα Ακίνητα ΕΤΕ και ΤΑΙΠΕΔ, δεδοµένου ότι
αυτά θα τύχουν κοινής αξιοποίησης µέσω της πώλησης
των µετοχών της εταιρίας ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Με
την εκπόνηση ενιαίου ΕΣΧΑΔΑ στην προκειµένη περίπτωση διασφαλίζεται ενιαία διαδικασία και κοινά κριτήρια καθορισµού επενδυτικής ταυτότητας των προς αξιοποίηση ακινήτων. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η συνολική
αξιοποίηση της προς πώληση ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, µε συνέπεια τη µεγιστοποίηση της αξίας των µετοχών της που θα λάβει το ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, µε την παρεχόµενη στο ΤΑΙΠΕΔ δυνατότητα να υποβάλει αίτηση
για την έκδοση του ΕΣΧΑΔΑ και πριν από την εισφορά
του ακινήτου του στην ανώνυµη εταιρία, αφενός επιταχύνεται η σχετική διαδικασία και αφετέρου δίνεται η ευκαιρία στους υποψήφιους επενδυτές να λάβουν υπόψη
τους κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους τις δυνατότητες αξιοποίησης που θα προσφέρει το υπό έγκριση ΕΣΧΑΔΑ και, συνεπώς, να προσφέρουν υψηλότερο τίµηµα. Σηµειώνεται άλλωστε ότι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του ν. 3986/2011, το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηµα για έκδοση ΕΣΧΑΔΑ εφόσον έχει

επί του ακινήτου κάποιο από τα δικαιώµατα που απαριθµούνται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόµου. Τέλος, µε την πρόβλεψη της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο θα εγκρίνεται το ΕΣΧΑΔΑ µόνο
µετά την ολοκλήρωση της εισφοράς του ακινήτου στην
ανώνυµη εταιρία, εξασφαλίζεται ότι η εταιρία δεν θα ωφεληθεί από την έκδοση ΕΣΧΑΔΑ, αν για οποιοδήποτε
λόγο µαταιωθεί η εισφορά σ’ αυτή του ακινήτου του Ταµείου.
Άρθρο 71: Ρύθµιση θεµάτων περί ΟΔΙΕ Α.Ε: Η ρύθµιση
της παραγράφου 1 του άρθρου 71 είναι απαραίτητη για
τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης του δικαιώµατος
διοργάνωσης και διεξαγωγής στοιχήµατος επί ιπποδροµιών (εφεξής το Δικαίωµα) σύµφωνα µε το ν. 4111/2013
και την ΔΕΑΑ 229/26.2.2013. Η προτεινόµενη ρύθµιση
σκοπό έχει να διασφαλίσει την εκµίσθωση του Ιπποδροµίου στον παραχωρησιούχο από την ΟΔΙΕ Α.Ε. απευθείας και υπό τους όρους του διαγωνισµού για το Δικαίωµα.
Ειδικότερα, µε τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι ο µισθωτής δεν θα υπάγεται στο προστατευτικό καθεστώς
των εµπορικών µισθώσεων ούτως ώστε οι ειδικότεροι όροι της σύµβασης και ιδίως αυτοί που αφορούν στη διάρκεια να είναι δεσµευτικοί για τα µέρη, και ότι η συγκεκριµένη διαδικασία είναι επαρκής και ότι δεν χρειάζεται να
τηρηθούν άλλες ειδικότερες διαδικασίες που δεν προσιδιάζουν στην συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά µπορεί να
καθυστερήσουν το διαγωνισµό για το Δικαίωµα.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 καθορίζει την τύχη
των αδιαθέτων ποσών των κερδών από το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα όπως ακριβώς ισχύει τόσο για τα λαχεία όσο και για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Άρθρο 72: Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3867/2010
και του ν. 3965/2011:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 προστίθενται
στην σύνθεση του υφισταµένου Συµβουλίου Συστηµικής
Ευστάθειας, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεδοµένου
ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη λαµβανοµένων υπόψη των θεµάτων που δύναται να τεθούν προς συζήτηση στο πλαίσιο του ως άνω Συµβουλίου.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής ρευστότητα
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το παρόν καθεστώς που επιτρέπει
στο Ταµείο να κάνει χρήση των διαθέσιµων πόρων από
τις παρακαταθήκες (παρ. 2). Για τον σκοπό αυτό η καταληκτική προθεσµία των δύο ετών της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του ν. 3965/2011 πρέπει να επεκταθεί µέχρι
την απόσχιση του κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων
(παρ. 3).
Άρθρο 73: Με το ν. 4152/2013 θεσπίζονται Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης διαπιστώθηκε ότι ορισµένες διατάξεις είναι ελλιπείς. Με τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου αυτού
συµπληρώνονται και διορθώνονται οι σχετικές διατάξεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 τροποποιούνται εν
µέρει οι όµοιες της υποπαραγράφου ΙΔ.3. της παραγράφου ΙΔ. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), προκειµένου να οριστεί ρητώς ότι ο ορισµός της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης
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των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ για τους υπαλλήλους
της κατηγορίας ΠΕ του Πίνακα Διοριστέων, ο οποίος κυρώθηκε µε την αριθµ. 259/11.2.2010 απόφαση του Γ΄
Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄146) ως ηµεροµηνία διορισµού, αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισµού των
µισθολογικών τους αποδοχών και δεν αφορά τις νοµίµως καταβληθείσες µισθολογικές παροχές µετά την ανάληψη υπηρεσίας τους µέχρι την 31η Μαΐου 2013, και
συνακόλουθα τον τρόπο καθορισµού του βαθµολογικού
τους καθεστώτος. Οι διορισθέντες κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 3833/2010, λόγω της εξαιρετικά δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας στην οποία περιήλθε η χώρα διορίσθηκαν το Μάρτιο του 2012, ενώ οι υπάλληλοι των κατηγοριών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) διορίσθηκαν πριν από
την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3833/2010.
Τέλος, ορίζεται ρητώς ως ηµεροµηνία εφαρµογής της
διάταξης αυτής η 1η Ιουνίου 2013.
Για τον αποδοτικότερο έλεγχο του πλαισίου των τυχερών παιγνίων, τίθεται η παράγραφος 1 του άρθρου 74, µε
την οποία δίνεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτης άσκησης
από την ΕΕΕΠ, της αρµοδιότητας που µέχρι τώρα εξαρτιόταν από αίτηση των ενδιαφεροµένων. Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 74 επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις των ν. 4002/2011 (Α΄
180) και 4141/2013 (Α΄ 81) σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο αυτού.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου
74 εξασφαλίζεται η θεσµική συµβατότητα µε τη διεθνή
έννοια των «πολιτικώς εκτεθειµένων προσώπων» και ικανοποιούνται οι έντονες διεθνείς συστάσεις προς τη
χώρα µας, αφού πλέον παύουν να υφίστανται οι εξαιρέσεις που καθιερώνονταν µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς. Ως εκ τούτου η έννοια των πολιτικώς εκτεθειµένων προσώπων διευρύνεται ώστε στο περιεχόµενο της
να περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εγκατεστηµένα εν λόγω πρόσωπα στην αλλοδαπή αλλά οµοίως και στην ηµεδαπή.
Παράγραφος 6 του άρθρου 74: Η ρύθµιση καταργείται
επειδή παρέλκει πλέον η θέσπιση των θέσεων αυτών.
Άρθρο 75: τροποποίηση διατάξεων για το ΕΣΥΠ:
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 38 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) όπως ισχύει, προσαρµόζονται οι
διατάξεις αναφορικά µε τις πραγµατικές συνθήκες υλοποίησης των προβλέψεων για το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών (ΕΣΥΠ) λόγω της διαφορετικότητας των κανονιστικών πλαισίων που διέπουν τους φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης και τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και της ανάγκης σύστασης δύο νέων τµηµάτων για την υλοποίηση της λειτουργίας του, προκειµένου να εξοφλούνται οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η διενέργεια όλων των
πληρωµών που αφορούν υποχρεώσεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και απορρέουν από τη λήψη
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από
την προµήθεια των σχετικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων, πλην αυτών που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο και εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρό-

ντος άρθρου, θα πραγµατοποιείται από το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών, το οποίο θα λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής µε σκοπό την πληρωµή όλων των προαναφερθέντων δαπανών της Γενικής
Κυβέρνησης.
Επίσης, οι ανωτέρω πληρωµές θα διενεργούνται κατά
παρέκκλιση των δηµοσιολογιστικών διατάξεων.
Εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη λειτουργίας
του ΕΣΥΠ, θα καταχωρηθεί, µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, από τους παρόχους, κάθε στοιχείο που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
των προαναφερθέντων φορέων (παρ. 3 του τροποποιούµενου άρθρου 38 του ν. 3979/2011).
Δηµιουργείται το Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ, στο οποίο εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη της λειτουργίας του, θα καταγραφούν µε δική τους µέριµνα υποχρεωτικά όλοι οι εντασσόµενοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να υπάρξει η πλήρης
καταγραφή τόσο των δαπανών όσο και των αναγκών των
φορέων σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ
µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, τα σχετικά τέλη θα εξοφλούνται αποκλειστικά µέσω του ΕΣΥΠ και παραστατικά που έχουν εκδώσει οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν είναι καταχωρισµένα
στο σύστηµα δεν θα µπορούν να εξοφληθούν.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία πληρωµών
των εν λόγω δαπανών µέσω του ΕΣΥΠ.
Για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ συνιστώνται στη Δ53 –
Πληροφοριακών Συστηµάτων δύο Τµήµατα και για τη
στελέχωση αυτών συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές
θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) οργανικές
θέσεις του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής και των δύο τµηµάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (παρ. 6 του τροποποιούµενου άρθρου 38 του ν.
3979/2011).
Άρθρο 76, Τροποποίηση διατάξεων ν. 2731/1999:
Για λόγους περιορισµού του όγκου των δικαιολογητικών – αποφάσεων και αποφυγής καθυστερήσεων ως
προς των χρόνο έγκαιρης χρηµατοδότησης των φορέων,
προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4110/2013, έτσι ώστε η έγκριση των επιχορηγήσεων προς µη κυβερνητικές οργανώσεις σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης να δίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό και όχι από τον Υπουργό Οικονοµικών (παρ. 1).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 συµπληρώνονται
οι διατάξεις του ν. 2628/1998, προκειµένου ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να µπορεί
να ανταποκριθεί στο κρίσιµο έργο που του έχει ανατεθεί
από την Πολιτεία µε τον αρχικό νόµο συστάσεώς του (ν.
2628/1998) και µε το ν. 3965/2011 ο οποίος εξειδίκευσε
και επαναπροσδιόρισε τις αρµοδιότητες του Οργανισµού
ενόψει και των συνθηκών, ως προς τη διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους, που εν τω µεταξύ έχουν δηµιουργηθεί.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο Οργανισµός περίπου 13 µήνες
µετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δηµοσίου
χρέους κάτοχοι του οποίου ήταν ιδιώτες επενδυτές -την
µεγαλύτερη που έχει επιχειρηθεί ποτέ σε παγκόσµιο επίπεδο, και µάλιστα µε επιτυχία- και πέντε µήνες ύστερα
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από την άκρως επιτυχή επαναγορά χρέους, είναι σήµερα
υποστελεχωµένος σε τέτοιο βαθµό ώστε να αδυνατεί να
ασκήσει το σύνολο των αρµοδιοτήτων που η πολιτεία
του έχει αναθέσει. Επιπλέον, ενόψει της προετοιµασίας
επιστροφής της Ελληνικής Δηµοκρατίας στις αγορές κεφαλαίου αλλά και της επικείµενης αναδιοργάνωσης των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στα πλαίσια
της οποίας προβλέπεται η ενδυνάµωση του Οργανισµού
και η ανάδειξή του ως αποκλειστικού και µόνου φορέα
αρµοδιοτήτων που άπτονται του δηµοσίου χρέους, καθίσταται άκρως επιτακτική και απαραίτητη η κατ’ ελάχιστον διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης, αναφορικά µε τη στελέχωσή του.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις συµπληρωµατικές
προς τις ήδη ισχύουσες και προς την ίδια δικαιοπολιτική
κατεύθυνση µε αυτές, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη
και τον αναβαθµισµένο και ταυτόχρονα κρίσιµο ρόλο του
συγκεκριµένου Οργανισµού και επιδιώκεται η άρση παραγόντων δυσλειτουργίας του µε σκοπό την επιτυχή επίτευξη του σκοπού του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 76 ορίζεται ότι το προσωπικό που αποσπάται στο Συµβούλιο
Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) µπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της οργανικής του θέσης, είτε
αυτές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
Σ.Ο.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 77, Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4071/
2012:
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του
ν. 4071/2012 (Α΄ 85), παρά την σαφή βούληση να δοθεί
οριστικό τέλος στις εκκρεµότητες που προκαλούν στους
ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη των επιχειρήσεων που είχαν
συστήσει, ανέκυψαν προβλήµατα διότι, στις διατάξεις
αυτές δεν αποσαφηνίζεται η αναγκαία διαδικασία.
Για την υπέρβαση των προβληµάτων αυτών και την αποτελεσµατική εφαρµογή της θεσµοθετηθείσας ρύθµισης προτείνεται η ακόλουθη συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4071/2012, κύρια σηµεία
της οποίας είναι τα εξής:
Ορίζεται ότι η αρµόδια Δ.Ο.Υ. διαγράφει τις διενεργηθείσες ταµειακές βεβαιώσεις χρεών που ανάγονται σε
χρόνο έως και τις 31.12.2010 σε βάρος των επιχειρήσεων των ΟΤΑ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012
και ταυτοχρόνως προβαίνει σε ταµειακή βεβαίωση της
βασικής οφειλής (δίχως πρόσθετους φόρους, πρόστιµα
και προσαυξήσεις) σε βάρος του οικείου ΟΤΑ, µε βάση
τους ίδιους τίτλους εν ευρεία εννοία που είχαν εκδοθεί
σε βάρος τους.
Με τον τρόπο αυτό όχι µόνο εξασφαλίζεται κατά τρόπο ακριβή και σύµφωνο µε τα ισχύοντα στον Κ.Ε.Δ.Ε. η
εγγραφή του βασικού χρέους σε βάρος των ΟΤΑ αλλά
και επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων αυτών.
Επίσης, ρυθµίζεται για λόγους πληρότητας η τύχη των
ήδη καταβληθέντων τα οποία θεωρούνται ότι αποσβέ-

νουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο µέρος των επιβληθέντων προσθέτων φόρων και προστίµων.
Ρυθµίζονται οι διαδικασίες κατά περίπτωση ακόµα και
όταν δεν έχουν διενεργηθεί ταµειακές βεβαιώσεις ή και
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου µε σκοπό να εκδίδονται νόµιµοι τίτλοι αποκλειστικά και µόνο
για την κύρια οφειλή, προκειµένου να γίνει στην συνέχεια η ταµειακή βεβαίωση σε βάρος του οικείου ΟΤΑ.
Καλύπτεται επίσης η περίπτωση που κάποιος ΟΤΑ αµφισβητήσει το ύψος ή την αιτία του χρέους που σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα κληθεί να καταβάλει, οριζοµένου
ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η απαλλαγή από τα
πρόστιµα, τους πρόσθετους φόρους και τις προσαυξήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σαφές ότι δεν µπορεί
να αποστερηθεί το Δηµόσιο από τα έσοδα αυτά και µάλιστα όταν ο ΟΤΑ ασκεί το δικαίωµά του και προσφεύγει
στην παροχή έννοµης προστασίας.
Ορίζεται προθεσµία καταβολής των οφειλών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης ώστε να εκκαθαρισθεί η σχετική εκκρεµότητα χάριν της βεβαιότητας
των δηµοσίων εσόδων, καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης για την εξόφληση των οφειλών αυτών, παρεχοµένης της δυνατότητας, σε όσους ΟΤΑ εκδηλώσουν σχετική βούληση, οι οφειλές τους αυτές να υπαχθούν σε καθεστώς τµηµατικής καταβολής, οι όροι της οποίας θα
κρίνονται κατά περίπτωση.
Εισάγεται µεταβατικής φύσεως ρύθµιση, µε την οποία
καταργούνται οι εκκρεµείς δίκες επί σχετικών υποθέσεων κατά καταλογιστικών πράξεων ή πράξεων ταµειακής
βεβαίωσης, προκειµένου να επιτευχθεί η αποσυµφόρηση
των δικαστηρίων από την αντίστοιχη ύλη.
Άρθρο 78 παράγραφος 1: Κατόπιν της τροποποίησης
του θεσµικού πλαισίου χορήγησης άδειας Κολλεγίου µε
την υποπαράγραφο Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016» (Α΄ 222) και το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) δεν απαιτείται πλέον εγγυητική επιστολή για τη
χορήγηση άδειας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(Κολλέγια, όπως µετονοµάστηκαν µε το ν. 4093/2012 ΚΕΜΕ). Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την περίπτωση 2
της υποπαραγράφου Θ.18 του ν. 4093/2012, τα ΚΕΜΕ
των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών
έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νοµίµως έως την
31η Αυγούστου τ.ε.. Το σύνολο των δικαιολογητικών
που έχουν κατατεθεί για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας ΚΕΜΕ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 3696/2008, µεταξύ αυτών και οι εγγυητικές επιστολές, δέον όπως παραµείνουν στο αρχείο των αρµοδίων υπηρεσιών µέχρι την 31η Αυγούστου τ.ε., ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η ισχύς των αδειών αυτών σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.18 του
ν. 4093/ 2012, παρότι στο πλαίσιο της, ίσης σύµφωνα µε
το Σύνταγµα, αντιµετώπισης των πολιτών είναι δυνατόν
µε νέα διάταξη νόµου να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές.
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 του άρθρου 78 και
για λόγους εξοικονόµησης κρατικών πόρων, ρυθµίζονται
τα θέµατα των περιοδικών σχολών προπονητών που δύ-
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ναται να λειτουργούν σε κάθε αθλητική οµοσπονδία µε
απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Εφεξής
η δαπάνη λειτουργίας των σχολών αυτών βαρύνει την
οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία δικαιούται να εισπράττει ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο προπονητή
που επιθυµεί να παρακολουθήσει εκάστη σχολή, δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε την απόφαση
ίδρυσης της σχολής, τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν
κατ’ ανώτατο όριο τα χρηµατικό ποσό των 250,00 ευρώ.
Περαιτέρω µε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων της σχολής που για κάθε υποψήφιο δεν µπορούν σε
καµία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται επίσης όλα τα θέµατα λειτουργίας της σχολής, τα προσόντα των υποψηφίων και του
εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέµα. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει την νοµιµότητα των διπλωµάτων των σχολών αυτών, δύναται δε
να ορίζει οµάδα εργασίας, αδαπάνως για το Δηµόσιο, η
οποία θα έχει ως έργο την παρακολούθηση των όρων
λειτουργίας κάθε σχολής, όπως οι όροι αυτοί εξειδικεύονται στην απόφαση ίδρυσής της.

προϊσταµένων για τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών
Υπηρεσιών µε την χρήση της διαδικασίας που ήδη είναι
εν ισχύ µε την παράγραφο 1 του άρθρο ένατου του ν.
4057/2013 (Α΄ 54).
Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος
Τέλος, µε το άρθρο 80 ορίζεται η έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Ε. Στυλιανίδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αν. Μανιτάκης

Κ. Αρβανιτόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Βρούτσης

Α. Ρουπακιώτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ό. Κεφαλογιάννη

Δ. Σταµάτης

Άρθρο 79
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 22 του ν.
4109/2013 (Α΄ 16). Μετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους [2/92859/0004/28-12-2012 (Β΄ 3478)] και
τον ανακαθορισµό των αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ΦΓ8/15507/
13.3.2013 (Β΄ 804)], καθίσταται αναγκαία η αναδιατύπωση των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 22 του νόµου 4109/2013 προς το σκοπό προσαρµογής τους στην
νέα δοµή των Ελεγκτικών Υπηρεσιών.
Η διάταξη της παραγράφου 2 προτείνεται προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα της πλήρωσης των θέσεων
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/16/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τα άρθρα 1 έως και 25 εναρµονίζεται η ελληνική
νοµοθεσία µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 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 Δεκεµβρίου 1977, σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των
αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ
L 336 της 27.12.1977), η οποία έχει ενσωµατωθεί στην
ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
«ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/
1990 (A΄ 178 ), όπως 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 οποίων οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται µε τις αρχές των κρατών-µελών µε στόχο
την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι εύλογα συναφείς
µε την εφαρµογή και την επιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας ή της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών-µελών, όσον
αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο
3. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση και την επιβολή άλλων φόρων
και δασµών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ
του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αµοιβαίας
συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε
φόρους, δασµούς και άλλα µέτρα, ΕΕ L 84 της
31.3.2010), ή για την εκτίµηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2. Τα άρθρα 2 έως και 24 δεν θίγουν την εφαρµογή
των διατάξεων αµοιβαίας συνδροµής επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των ελληνικών αρχών και των αρχών
των κρατών-µελών. Επίσης, δεν θίγουν την τήρηση τυχόν υποχρεώσεων που υπέχουν οι ελληνικές αρχές σε
σχέση µε την ευρύτερη διοικητική συνεργασία βάσει άλλων νοµικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των διµερών ή πολυµερών 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 τύπου που εισπράττονται από την Ελλάδα ή
από κράτος-µέλος εξ ονόµατός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
τοπικών αρχών του.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα άρθρα 1 έως και 25 δεν εφαρµόζονται στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και στους δασµούς, ούτε στους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης που καλύπτονται από άλλη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών. Τα άρθρα 1 έως και 25 δεν
εφαρµόζονται, επίσης, όσον αφορά στις υποχρεωτικές
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες προς την
Ελλάδα ή προς άλλο κράτος-µέλος ή προς µια διοικητική
υποδιαίρεσή του ή προς τα ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων δηµοσίου δικαίου.
3. Σε καµία περίπτωση οι φόροι που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνουν τα εξής:
α) τέλη, όπως για πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που
εκδίδονται από τις δηµόσιες αρχές·
β) οφειλές συµβατικού χαρακτήρα, όπως αµοιβές επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
4. Τα άρθρα 1 έως και 25 ισχύουν για φόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι εισπράττονται
σε έδαφος όπου εφαρµόζονται οι Συνθήκες δυνάµει του
άρθρου 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 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 οποία έχει ορισθεί για το λόγο αυτόν από το κράτος-µέλος. Όταν ενεργούν σύµφωνα µε τα άρθρα 2 έως και 24:
- η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης,
- ένα τµήµα διασύνδεσης ή
- ένας αρµόδιος υπάλληλος,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται επίσης ως αρµόδιες αρχές
κατ’ ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 5·
2. «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για το λόγο αυτόν, µε κύρια αρµοδιότητα τις επαφές µε άλλα κράτη-µέλη στον τοµέα της διοικητικής συνεργασίας·
3. «τµήµα διασύνδεσης»: οποιαδήποτε υπηρεσία, πλην
της κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης, που έχει ορισθεί
για την απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών·
4. «αρµόδιος υπάλληλος»: οποιοσδήποτε υπάλληλος
που µπορεί να προβαίνει σε απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών, για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί·
5. «αιτούσα αρχή»: η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης,
τµήµα διασύνδεσης ή οποιοσδήποτε αρµόδιος υπάλληλος κράτους-µέλους που υποβάλλει αίτηµα συνδροµής
εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής·
6. «λαµβάνουσα αρχή»: η κεντρική υπηρεσία διασύν-
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δεσης, τµήµα διασύνδεσης ή οποιοσδήποτε αρµόδιος υπάλληλος κράτους-µέλους που λαµβάνει αίτηµα συνδροµής εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής·
7. «διοικητική έρευνα»: κάθε έλεγχος, εξακρίβωση και
ενέργεια που πραγµατοποιούν τα κράτη-µέλη κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, µε σκοπό τη διασφάλιση
της ορθής εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας·
8. «ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος»: η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει αιτήµατος το οποίο απευθύνει το αιτούν κράτος-µέλος προς το λαµβάνον κράτος-µέλος, για µια συγκεκριµένη υπόθεση·
9. «αυτόµατη ανταλλαγή»: η συστηµατική κοινοποίηση προς άλλο κράτος-µέλος χωρίς προηγούµενο αίτηµα,
προκαθορισµένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισµένα διαστήµατα. Στο πλαίσιο του άρθρου
9 ως διαθέσιµες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους-µέλους που κοινοποιεί την
πληροφορία, η οποία µπορεί να ανακτηθεί σύµφωνα µε
τις διαδικασίες αυτού του κράτους-µέλους για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών·
10. «αυθόρµητη ανταλλαγή»: η µη συστηµατική κοινοποίηση πληροφοριών, ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενο αίτηµα, σε άλλο κράτος-µέλος·
11. «πρόσωπο»:
α) φυσικό πρόσωπο·
β) νοµικό πρόσωπο, ή
γ) εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
ένωση προσώπων στην οποία αναγνωρίζεται δικαιοπρακτική ικανότητα, χωρίς όµως να έχει το καθεστώς νοµικού προσώπου·
δ) κάθε άλλο νοµικό µόρφωµα ποοιουδήποτε χαρακτήρα και µορφής, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, που έχει την κυριότητα ή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία
τα οποία, συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος που
απορρέει από αυτά, υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από τα άρθρα 1 έως και 25·
12. «µε ηλεκτρονικά µέσα» ή «ηλεκτρονικά»: η χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης και αποθήκευσης δεδοµένων και η χρησιµοποίηση καλωδιακής ή ασύρµατης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων·
13. «δίκτυο CCN»: η κοινή πλατφόρµα που βασίζεται
στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών (CCN), το οποίο έχει αναπτυχθεί από 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 παράγραφος 1
ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Επιτροπή ενηµερώνεται
αµελλητί για κάθε σχετική µεταβολή.
2. Ως «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης», κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2, ορίζεται το Τµήµα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του
Υπουργείου Οικονοµικών.

Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών ενεργεί:
α) ως «αιτούσα αρχή» κατά το άρθρο 4 παράγραφος 5,
που υποβάλλει αίτηµα συνδροµής εξ ονόµατος της αρµόδιας αρχής, και
β) ως «λαµβάνουσα αρχή» κατά το άρθρο 4 παράγραφος 6, που λαµβάνει αίτηµα συνδροµής εξ ονόµατος της
αρµόδιας αρχής.
Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών-µελών σχετικά µε τον ορισµό της κεντρικής
υπηρεσίας διασύνδεσης.
3. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του Υπουργείου
Οικονοµικών συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια φορολογική
ή τελωνειακή αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση, για τους
σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 1 έως και 25.
4. Ως «τµήµατα διασύνδεσης» κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 ορίζονται:
α) η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, και
β) η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Τα τµήµατα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών ενεργούν ως «αιτούσα αρχή» και «λαµβάνουσα αρχή» κατά το άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6, ανάλογα µε
την περίπτωση, για το σκοπό της εφαρµογής της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 12 και
13.
5. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται να ορίζει τµήµα ή τµήµατα διασύνδεσης, εκτός
των αναφερόµενων στην παράγραφο 4. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται το τµήµα ή τα
τµήµατα αυτά και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
τους. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του Υπουργείου
Οικονοµικών µε ευθύνη της ενηµερώνει τον κατάλογο
των τµηµάτων διασύνδεσης και τον διαθέτει στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-µελών
και στην Επιτροπή.
6. Όταν ένα τµήµα διασύνδεσης αποστέλλει ή λαµβάνει αίτηµα ή απάντηση σε αίτηµα συνεργασίας, ενηµερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών δια της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών.
7. Όταν ένα τµήµα διασύνδεσης λαµβάνει αίτηµα συνεργασίας που συνεπάγεται διοικητικές ενέργειες εκτός
του πεδίου των αρµοδιοτήτων του, διαβιβάζει αµελλητί
το αίτηµα αυτό στην κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης
του Υπουργείου Οικονοµικών δια της αρµόδιας αρχής
του Υπουργείου Οικονοµικών και ενηµερώνει σχετικά
την αιτούσα αρχή του άλλου κράτους-µέλους. Σε αυτήν
την περίπτωση, οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 αρχίζουν από την επόµενη ηµέρα της διαβίβασης
του αιτήµατος συνεργασίας στην κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης.
8. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης και τα τµήµατα
διασύνδεσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρµόδιες αρχές κατ’ ανάθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 6
Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Κατόπιν αιτήµατος της αιτούσας αρχής κράτους-µέλους, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1, που διαθέτει ή αποκτά κατόπιν
ελέγχων ή άλλων διοικητικών ενεργειών.
2. Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται να αποστείλει αίτηµα ανταλλαγής πληροφοριών στη λαµβάνουσα αρχή
κράτους-µέλους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 7
Διοικητικές έρευνες
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή προβαίνει σε διοικητικές ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6.
2. Το αίτηµα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 µπορεί
να περιλαµβάνει 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 πληροφορίες ή να διεξαγάγει τον αιτούµενο έλεγχο ή τις
άλλες διοικητικές ενέργειες, η λαµβάνουσα ελληνική
αρχή ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες όπως όταν ενεργεί
µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος άλλης αρχής η οποία έχει την έδρα της στην Ελλάδα.
4. Σε περίπτωση αιτιολογηµένου ρητού αιτήµατος από
την αιτούσα αρχή κράτους-µέλους, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί πρωτότυπα έγγραφα, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει στην κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 8
Προθεσµίες
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή παρέχει τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος.
Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιµες, τότε η λαµβάνουσα ελληνική αρχή τις διαβιβάζει εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία αυτήν.
2. Σε συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή και η αιτούσα αρχή κράτους-µέλους
δύνανται να συµφωνούν προθεσµίες διαφορετικές από
αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή επιβεβαιώνει στην αιτούσα αρχή κράτους-µέλους την παραλαβή του αιτήµατος αµέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ε-

πτά εργάσιµων ηµερών µετά την παραλαβή. Η επιβεβαίωση αυτή λαµβάνει χώρα, ει δυνατόν, µε ηλεκτρονικά
µέσα.
4. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή κράτους-µέλους τυχόν ελλείψεις του αιτήµατος και την ανάγκη συµπληρωµατικών βασικών πληροφοριών, εντός ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτήν, οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αρχίζουν την εποµένη της
παραλαβής των συµπληρωµατικών βασικών πληροφοριών, τις οποίες ζήτησε η λαµβάνουσα ελληνική αρχή.
5. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτηµα εµπροθέσµως, ενηµερώνει
την αιτούσα αρχή κράτους-µέλους αµέσως και σε κάθε
περίπτωση εντός τριών µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης της απάντησης και την ηµεροµηνία έως την οποία θεωρεί ότι
ενδεχοµένως θα είναι σε θέση να απαντήσει.
6. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν διαθέτει τις
ζητούµενες πληροφορίες και δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτηµα παροχής πληροφοριών ή αρνείται να
απαντήσει για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο
17, ενηµερώνει αµέσως την αιτούσα αρχή κράτους-µέλους για τους λόγους αδυναµίας ή άρνησης παροχής αυτών των πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση εντός ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 9
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της αυτόµατης
ανταλλαγής πληροφοριών
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, ανταλλάσσει µε τις αρµόδιες
αρχές των κρατών-µελών, µε αυτόµατη ανταλλαγή, διαθέσιµες πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής σχετικά µε
φορολογικούς κατοίκους του κράτους-µέλους που λαµβάνει αυτές τις πληροφορίες, όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου, όπως αυτές
ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία του κράτους-µέλους
που κοινοποιεί την πληροφορία:
α) εισόδηµα από απασχόληση,
β) αµοιβές διευθυντών,
γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νοµικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόµοια µέτρα,
δ) συντάξεις,
ε) ακίνητη περιουσία και εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.
2. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται τουλάχιστον άπαξ
του έτους, εντός έξι µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου κατέστησαν διαθέσιµες.
3. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, η αρµόδια αρχή
του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις διαθέσιµες πληροφορίες που έχει όσον αφορά τις κατηγορίες
εισοδήµατος και κεφαλαίου που απαριθµούνται στην πα-
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ράγραφο 1. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, γνωστοποιεί στην
Επιτροπή οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές
σχετικά µε τις διαθέσιµες πληροφορίες που έχει όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου που απαριθµούνται στην παράγραφο 1.
4. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, δύναται να δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να λάβει πληροφορίες για εισόδηµα ή κεφάλαιο
που δεν υπερβαίνει ένα οριακό ποσό, για κατηγορίες εισοδήµατος ή κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, η αρµόδια αρχή του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος
1, παρέχει στην Επιτροπή ετήσια στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε τον όγκο των αυτόµατων ανταλλαγών και,
στο µέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά µε τις διοικητικές δαπάνες και οφέλη που συνδέονται µε τις
πραγµατοποιηθείσες ανταλλαγές.
6. Σε περίπτωση που η Ελλάδα συµφωνήσει για την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε πρόσθετες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου σε διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτει µε άλλα κράτηµέλη, κοινοποιεί τις συµφωνίες αυτές στην Επιτροπή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα πληροφοριακά µέσα, η παροχή στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη ειδικότερη λεπτοµέρεια σχετικά µε
την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά κατηγορίες
εισοδήµατος και κεφαλαίου που απαριθµούνται στην παράγραφο 1, η οποία λαµβάνει χώρα µεταξύ Ελλάδας και
κρατών-µελών, σύµφωνα µε τις πρακτικές ρυθµίσεις για
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών που θεσπίζει η
Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, πριν από τις ηµεροµηνίες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου 2015.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ
Άρθρο 10
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της αυθόρµητης
ανταλλαγής πληροφοριών
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, µπορεί να κοινοποιεί αυθορµήτως στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών
κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε αυτήν και η οποία
ενδέχεται να είναι χρήσιµη για τις αρµόδιες αρχές των
άλλων κρατών-µελών.
2. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, κοινοποιεί οπωσδήποτε τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πληροφορίες,
τις οποίες λαµβάνει από τις ηµεδαπές αρχές, στην αρµόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους
σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
α) οι ηµεδαπές αρχές έχουν βάσιµους λόγους να υποθέτουν ότι στο άλλο κράτος-µέλος υφίσταται διαφυγή
φόρων·
β) ένας φορολογούµενος επιτυγχάνει στην Ελλάδα

µείωση ή απαλλαγή φόρου, η οποία συνεπάγεται γι’ αυτόν αύξηση φόρου ή υπαγωγή σε φόρο στο άλλο κράτος-µέλος·
γ) επιχειρηµατικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται, µεταξύ ενός προσώπου υποκείµενου σε φόρο
στην Ελλάδα και ενός προσώπου υποκείµενου σε φόρο
σε άλλο κράτος-µέλος, σε µία ή περισσότερες άλλες χώρες, κατά τέτοιον τρόπο που να ενδέχεται να συνεπάγονται µείωση φόρου στην Ελλάδα ή στο άλλο κράτος-µέλος ή και στα δύο·
δ) οι ηµεδαπές αρχές έχουν βάσιµους λόγους να υποθέτουν ότι υφίσταται µείωση φόρου, η οποία προκύπτει
από εικονικές µεταφορές κερδών εντός οµάδων επιχειρήσεων·
ε) από πληροφορίες που διαβίβασε στην Ελλάδα η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους-µέλους συνάγονται πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σηµασία για την αξιολόγηση της επιβολής φόρου σε αυτό το άλλο κράτος-µέλος.
3. Στην αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, κοινοποιούνται οι αναφερόµενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πληροφορίες από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους.
Άρθρο 11
Προθεσµίες
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, στην οποία καθίστανται διαθέσιµες οι αναφερόµενες στο άρθρο 10 παράγραφος 2
πληροφορίες, διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην
αρµόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός
µηνός από τη στιγµή που κατέστησαν διαθέσιµες σε αυτήν.
2. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, στην οποία κοινοποιούνται
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 10 επιβεβαιώνει, ει
δυνατόν µε ηλεκτρονικά µέσα, αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός επτά εργάσιµων ηµερών, την παραλαβή
των πληροφοριών στην αρµόδια αρχή που τις παρέσχε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Άρθρο 12
Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συµµετοχή σε
διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρµόδιων
αρχών των κρατών-µελών
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Μετά από αίτηµα της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους-µέλους στο αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4,
ανάλογα µε την περίπτωση και σχετική εισήγηση της αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής, µπορεί να συµφωνηθεί, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας και µε σκοπό
την ανταλλαγή πληροφοριών, η παρουσία εξουσιοδοτη-
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µένων υπαλλήλων της αιτούσας αρχής στα γραφεία της
αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής.
2. Η παρουσία των αλλοδαπών εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων περιορίζεται:
α) στην ανταλλαγή πληροφοριών µε υπαλλήλους της
αρµόδιας ηµεδαπής ελεγκτικής αρχής, και
β) στην παρουσία τους κατά τις διοικητικές έρευνες
που διεξάγονται από τα γραφεία της αρµόδιας ηµεδαπής
ελεγκτικής αρχής, χωρίς το δικαίωµα διεξαγωγής συνέντευξης µε υπόχρεους ή τρίτους.
Η ανταλλαγή πληροφοριών και οι διοικητικές έρευνες
πρέπει να αφορούν αποκλειστικά συναλλαγές µεταξύ υπόχρεων της αιτούσας αρχής άλλου κράτους-µέλους και
ηµεδαπών υπόχρεων. Σε περίπτωση που οι ζητούµενες
πληροφορίες περιέχονται σε έγγραφα, οι αλλοδαποί εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα των εγγράφων αυτών.
3. Οι ηµεδαπές ελεγκτικές υπηρεσίες µπορούν αιτιολογηµένα να ζητούν, µέσω του αρµόδιου τµήµατος διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5
παράγραφος 4, ανάλογα µε την περίπτωση, την παρουσία δικών τους εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων στα γραφεία των αρµόδιων αρχών άλλων κρατών-µελών.
4. Οι υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το αιτούν κράτος-µέλος να είναι παρόντες σε ένα άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, πρέπει ανά πάσα στιγµή να είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία να αναφέρονται η ταυτότητά
τους και τα επίσηµα καθήκοντά τους.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 13
Ταυτόχρονοι έλεγχοι
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότερα κράτη-µέλη µπορούν να συµφωνήσουν για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων, το καθένα από το έδαφός του, σε έναν ή περισσότερους υπόχρεους σε φορολογίες που προβλέπονται στο άρθρο 3,
κοινού ή συµπληρωµατικού ενδιαφέροντος για τα εν λόγω κράτη-µέλη, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών
που συγκεντρώνονται από τους ελέγχους αυτούς.
2. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4, ανάλογα µε
την περίπτωση, λαµβάνει, αποδέχεται ή απορρίπτει και
αποστέλλει προτάσεις για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων, από τις αιτούσες και προς τις λαµβάνουσες αρχές των άλλων κρατών-µελών, αντίστοιχα.
3. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4, ανάλογα µε
την περίπτωση, επιλέγει ανεξάρτητα τους υπόχρεους
που προτίθεται να προτείνει για ταυτόχρονο έλεγχο, τόσο αυτούς που φορολογούνται στην Ελλάδα όσο και αυτούς που φορολογούνται σε άλλα κράτη - µέλη. Υποβάλλει αίτηµα στη λαµβάνουσα αρχή του άλλου κράτους-µέλους, υπόχρεοι του οποίου ζητά να είναι υποκείµενοι
στον έλεγχο, στο οποίο παραθέτει τους λόγους της επιλογής και καθορίζει το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου προτείνει να διενεργηθούν οι έλεγχοι αυτοί.
4. Το αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4, ανάλογα µε
την περίπτωση, ορίζει υπάλληλο ως αντιπρόσωπο έναντι

των λοιπών κρατών-µελών που συµµετέχουν στον ταυτόχρονο έλεγχο για να κατευθύνει και να συντονίζει τον
έλεγχο.
5. Στις περιπτώσεις υποθέσεων, στις οποίες η αρµόδια
ηµεδαπή ελεγκτική αρχή κρίνει αναγκαία τη διενέργεια
ταυτόχρονου ελέγχου, ενηµερώνει αιτιολογηµένα το
αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4, ανάλογα µε την περίπτωση και, περαιτέρω, το τµήµα αυτό, εφόσον συµφωνεί, µεριµνά για την αποστολή της σχετικής πρότασης
στη λαµβάνουσα αρχή του άλλου κράτους-µέλους ή των
άλλων κρατών-µελών, µε πλήρη αιτιολόγηση και παροχή
όλων των απαραίτητων πληροφοριών και µε καθορισµό
της χρονικής περιόδου εντός της οποίας θα διενεργηθούν οι ταυτόχρονοι έλεγχοι.
6. Για τις προτάσεις που υποβάλλονται, αντίστοιχα,
στο αρµόδιο τµήµα διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4, ανάλογα µε την
περίπτωση, από τις αιτούσες αρχές των άλλων κρατώνµελών για συµµετοχή της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής σε ταυτόχρονους ελέγχους, αποφαίνεται το ίδιο
τµήµα διασύνδεσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης και παροχής των απαραίτητων πληροφοριών από την αρµόδια
ηµεδαπή ελεγκτική αρχή. Το παραπάνω τµήµα διασύνδεσης γνωστοποιεί στην αιτούσα αρχή του άλλου κράτουςµέλους τη συµφωνία του ως προς τη διενέργεια των ταυτόχρονων ελέγχων ή την αιτιολογηµένη άρνησή του.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 14
Αίτηµα κοινοποίησης
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Ύστερα από αίτηµα της αιτούσας αρχής κράτουςµέλους, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή µεριµνά για την
κοινοποίηση στον παραλήπτη πράξεων και αποφάσεων
που προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους-µέλους και αφορούν την εφαρµογή στο έδαφος του τελευταίου της νοµοθεσίας σχετικά µε τους
φόρους που αποτελούν το αντικείµενο των άρθρων 1 έως και 25. Το αίτηµα κοινοποίησης περιλαµβάνει το αντικείµενο της πράξης ή της απόφασης προς κοινοποίηση
και διευκρινίζει το όνοµα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι χρήσιµη
για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.
2. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ενηµερώνει αµέσως
την αιτούσα αρχή κράτους-µέλους για τη συνέχεια που
δίδει στο αίτηµα κοινοποίησης και για την ηµεροµηνία,
κατά την οποία η πράξη ή η απόφαση κοινοποιήθηκε
στον παραλήπτη.
3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή διαβιβάζει, δια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, τις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις στην αρµόδια φορολογική αρχή, η οποία τις κοινοποιεί στον παραλήπτη, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει για την κοινοποίηση παρόµοιων πράξεων ή αποφάσεων και στη συνέχεια αποστέλλει στη λαµβάνουσα ελληνική αρχή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
4. Η αιτούσα ελληνική αρχή υποβάλλει αίτηµα κοινο-
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ποίησης δυνάµει του παρόντος άρθρου µόνον όταν δεν
είναι σε θέση να κοινοποιήσει τις πράξεις και αποφάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τους
κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση παρόµοιων πράξεων στην Ελλάδα, ή όταν η κοινοποίηση θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσκολίες.
5. Οι ελληνικές αρχές δύνανται να κοινοποιούν κάθε
έγγραφο µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά απευθείας σε ένα πρόσωπο εντός της επικράτειας άλλου κράτους-µέλους.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 15
Προϋποθέσεις
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Όταν η λαµβάνουσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, παρέχει πληροφορίες δυνάµει των άρθρων 6
ή 10, αντίστοιχα, δύναται να ζητεί από την αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους που τις έλαβε να της αποστείλει
σχετική πληροφόρηση ως προς τη χρησιµότητα των ζητούµενων πληροφοριών.
2. Η αιτούσα ελληνική αρχή ή η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1
αποστέλλει τέτοια πληροφόρηση για πληροφορίες που
έλαβε δυνάµει των άρθρων 6 ή 10, αντίστοιχα, όταν αυτό ζητείται από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους
που παρέσχε αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που
ζητείται τέτοια πληροφόρηση, η αιτούσα ελληνική αρχή
ή η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το
άρθρο 5 παράγραφος 1, που έλαβε τις σχετικές πληροφορίες δυνάµει των άρθρων 6 ή 10, αντίστοιχα, αποστέλλει, µε την επιφύλαξη των κανόνων φορολογικού απορρήτου και προστασίας δεδοµένων που εφαρµόζονται
στα κράτη-µέλη, την πληροφόρηση αυτή προς την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους που παρέσχε αυτές τις
πληροφορίες, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο
εντός τριών µηνών από τη γνωστοποίηση της έκβασης
της χρησιµοποίησης των ζητούµενων πληροφοριών.
3. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, προβαίνει σε πληροφόρηση
µία φορά κατ’ έτος σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών προς άλλα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη,
σύµφωνα µε πρακτικές ρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί διµερώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 16
Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Οι πληροφορίες που λαµβάνει η αρµόδια αρχή του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος
1, ή η αιτούσα ελληνική αρχή υπό οποιαδήποτε µορφή
δυνάµει των άρθρων 1 έως και 25 καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο δυνάµει της ελληνικής φορολογικής
νοµοθεσίας.

2. Οι εν λόγω πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, οι οποίες κινούνται κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, χωρίς
να θίγονται οι γενικοί κανόνες και διατάξεις που διέπουν
τα δικαιώµατα των κατηγορούµενων και των µαρτύρων
σε τέτοιες διαδικασίες.
3. Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους που κοινοποιεί πληροφορίες και µόνον στο µέτρο
που αυτό επιτρέπεται δυνάµει της ελληνικής νοµοθεσίας, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαµβάνονται
από την αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 ή την αιτούσα ελληνική αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως και 25 µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους
που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή χορηγείται
εάν οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
παρόµοιους σκοπούς στο κράτος-µέλος της αρµόδιας
αρχής που κοινοποιεί τις πληροφορίες.
4. Με την άδεια της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου
Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που
αναφέρονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν
οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς στην Ελλάδα.
5. Όταν η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή η αιτούσα ελληνική
αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις οποίες έλαβε από
την αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους ενδέχεται να
είναι χρήσιµες για τους σκοπούς που 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 προέλευσης των πληροφοριών για την πρόθεσή της να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος-µέλος. Το κράτοςµέλος προέλευσης των πληροφοριών δύναται να αντιταχθεί στη διαβίβαση εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία κατά την οποία παρέλαβε τη σχετική
κοινοποίηση από την αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή την αιτούσα ελληνική αρχή που έλαβε τις πληροφορίες.
6. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, δύναται να αντιταχθεί στη
διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτο κράτος-µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
7. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας δύνανται να επικαλούνται πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωµένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους που έχει λάβει η αιτούσα
ελληνική αρχή από τη λαµβάνουσα αρχή άλλου κράτους-µέλους, ως αποδεικτικά στοιχεία στην ίδια βάση µε
παρόµοιες πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα παρέχονται από µια άλλη αρχή
της Ελλάδας.
Άρθρο 17
Όρια
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή παρέχει στην αιτούσα
αρχή άλλου κράτους-µέλους τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 µε την προϋπόθεση ότι η αιτούσα
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αρχή έχει εξαντλήσει τις συνήθεις πηγές πληροφόρησης
τις οποίες θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για τη συγκέντρωση των ζητούµενων πληροφοριών χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος διακύβευσης της επίτευξης του στόχου της.
2. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δεν διεξάγει έρευνες
ούτε κοινοποιεί πληροφορίες εάν η διεξαγωγή αυτών
των ερευνών ή η συγκέντρωση των ζητούµενων πληροφοριών για ίδιους σκοπούς αντίκειται στην κείµενη νοµοθεσία.
3. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται να αρνηθεί
τη διαβίβαση πληροφοριών, όταν το αιτούν κράτος-µέλος αδυνατεί, για νοµικούς λόγους, να παράσχει παρόµοιες πληροφορίες.
4. Η άρνηση διαβίβασης πληροφοριών επιτρέπεται σε
περίπτωση που θα οδηγούσε στην αποκάλυψη ενός εµπορικού, βιοµηχανικού ή επαγγελµατικού απορρήτου ή
µιας εµπορικής µεθόδου ή µιας πληροφορίας της οποίας
η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη.
5. Η λαµβάνουσα ελληνική αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή άλλου κράτους-µέλους για τους λόγους που
είναι αντίθετη στην ικανοποίηση του αιτήµατος παροχής
πληροφοριών.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Εάν ζητούνται πληροφορίες από ένα κράτος-µέλος,
η λαµβάνουσα ελληνική αρχή εφαρµόζει τα µέτρα τα οποία διαθέτει για τη συγκέντρωση πληροφοριών, προκειµένου να λάβει τις ζητούµενες πληροφορίες, ακόµη και
αν δεν χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για δικούς της
φορολογικούς σκοπούς. Η υποχρέωση αυτή ισχύει µε
την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
17, η επίκληση των οποίων δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι επιτρέπει στη λαµβάνουσα ελληνική αρχή να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνον επειδή δεν έχει δικό της συµφέρον στις
πληροφορίες αυτές.
2. Σε καµία περίπτωση το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 4
δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στη λαµβάνουσα ελληνική
αρχή να αρνείται την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνον επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών
είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό
την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι
πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συµφέροντα προσώπου.
3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, η λαµβάνουσα ελληνική αρχή δύναται να αρνηθεί τη διαβίβαση της
ζητούµενης πληροφορίας όταν η εν λόγω πληροφορία
αφορά φορολογικές περιόδους προγενέστερες της 1ης
Ιανουαρίου 2011 και όταν η διαβίβαση τέτοιας πληροφορίας θα µπορούσε να έχει απορριφθεί βάσει του στοιχείου γ΄ του άρθρου 21 του ν. 1914/1990 (άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ) εάν είχε ζητηθεί
πριν από την 11η Μαρτίου 2011.
Άρθρο 19
Επέκταση της ευρύτερης συνεργασίας
που παρέχεται σε τρίτη χώρα
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
Η Ελλάδα δύναται να αιτηθεί ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία µε ένα κράτος-µέλος από αυτήν που προβλέ-

πουν τα άρθρα 1 έως και 25, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος-µέλος παρέχει τέτοια ευρύτερη αµοιβαία
συνεργασία προς τρίτη χώρα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα παρέχει προς τρίτη χώρα συνεργασία ευρύτερη από
αυτήν που προβλέπουν τα άρθρα 1 έως και 25, τότε δεν
µπορεί να αρνηθεί την παροχή εξίσου ευρείας συνεργασίας προς οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει στην ευρύτερη αυτή αµοιβαία συνεργασία µε την Ελλάδα.
Άρθρο 20
Τυποποιηµένα έντυπα και ηλεκτρονικοί µορφότυποι
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διεξαγωγής
διοικητικών ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 6 και οι απαντήσεις τους, η αποδοχή τους, το αίτηµα συµπληρωµατικών βασικών πληροφοριών, η αδυναµία ή η άρνηση ικανοποίησης του αιτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 8, αποστέλλονται, στο µέτρο του δυνατού, µε χρήση τυποποιηµένου εντύπου το οποίο εγκρίνει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/
16/ΕΕ.
Τα τυποποιηµένα έντυπα µπορούν να συνοδεύονται από εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωµένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών.
2. Το τυποποιηµένο έντυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να παρέχει η αιτούσα
ελληνική αρχή:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αποτελεί αντικείµενο εξέτασης ή έρευνας·
β) τους φορολογικούς λόγους για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες.
Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται, στο βαθµό που
γνωρίζει και σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις, να παρέχει το όνοµα και τη διεύθυνση κάθε προσώπου που εικάζεται ότι έχει στην κατοχή του τις ζητούµενες πληροφορίες, καθώς και κάθε στοιχείο που µπορεί να διευκολύνει
τη συλλογή των πληροφοριών από τη λαµβάνουσα αρχή
άλλου κράτους-µέλους.
3. Οι αυθόρµητα παρεχόµενες πληροφορίες και η αποδοχή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11, αντίστοιχα,
τα αιτήµατα διοικητικών κοινοποιήσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 14 και η πληροφόρηση σχετικά µε τη χρησιµότητα
των ζητούµενων πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 15
αποστέλλονται µε χρήση του τυποποιηµένου εντύπου
που εγκρίνει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26
παράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.
4. Οι αυτόµατες ανταλλαγές πληροφοριών σύµφωνα
µε το άρθρο 9 αποστέλλονται µε τη χρήση τυποποιηµένου ηλεκτρονικού µορφότυπου µε στόχο τη διευκόλυνση της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών και µε βάση τον ισχύοντα ηλεκτρονικό µορφότυπο 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 υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, ΕΕ L 157 της 26.3.2003).
5. Ο τυποποιηµένος ηλεκτρονικός µορφότυπος, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 4, πρέπει να χρησιµοποιείται
για όλους τους τύπους αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών και εγκρίνεται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/
16/ΕΕ.
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Άρθρο 21
Πρακτικές ρυθµίσεις
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σύµφωνα µε τα
άρθρα 1 έως και 25 πρέπει να παρέχονται, στο µέτρο του
δυνατού, µε ηλεκτρονικά µέσα χρησιµοποιώντας το δίκτυο CCN.
2. Οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε εξέλιξη των συστηµάτων της, η οποία απαιτείται για
τη δυνατότητα ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών µε
χρήση του δικτύου CCN.
3. Τα πρόσωπα που είναι δεόντως διαπιστευµένα από
την Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας της Επιτροπής επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές,
µόνον εφόσον είναι αναγκαίο για σκοπούς διατήρησης,
συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου CCN.
4. Η Ελλάδα παραιτείται από κάθε αξίωση επιστροφής
των δαπανών, οι οποίες προκύπτουν κατά την εφαρµογή
των άρθρων 1 έως και 25 εκτός, κατά περίπτωση, αν
πρόκειται για αµοιβές εµπειρογνωµόνων.
5. Τα αιτήµατα συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των αιτηµάτων κοινοποίησης, και τα συνηµµένα έγγραφα είναι δυνατόν να συντάσσονται σε οποιαδήποτε
γλώσσα συµφωνούν µεταξύ τους η λαµβάνουσα αρχή
και η αιτούσα αρχή.
Τα αιτήµατα αυτά συνοδεύονται από µετάφραση στην
επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του
κράτους-µέλους της λαµβάνουσας αρχής µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν η λαµβάνουσα αρχή δηλώνει το
λόγο για τον οποίο ζητά µετάφραση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22
Αξιολόγηση
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1 κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση
της αποτελεσµατικότητας της διοικητικής συνεργασίας,
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως και 25 όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.
2. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, κοινοποιεί στην Επιτροπή µια
ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο
άρθρο 9, καθώς και των πρακτικών αποτελεσµάτων τα οποία επετεύχθησαν. Η µορφή και οι όροι κοινοποίησης
αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.
3. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, παρέχει στην Επιτροπή για
τους σκοπούς της αξιολόγησης των άρθρων 1 έως και 25
στατιστικά στοιχεία, που συντάσσει η Επιτροπή, µε τη
διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ.
4. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή,
δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 3, χαρακτηρίζονται ως
εµπιστευτικές σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι πληροφορίες, καθώς και οποιαδήποτε έκθεση
ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή βάσει αυτών, µπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη-µέλη. Αυτές οι διαβιβαζόµενες πληροφορίες καλύπτονται από το
υπηρεσιακό απόρρητο και χαίρουν της προστασίας που
παρέχεται σε παρόµοιες πληροφορίες δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους-µέλους που τις έλαβε.
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που καταρτίζει η Επιτροπή
και που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τα κράτη-µέλη µόνον για
λόγους ανάλυσης αλλά δεν δηµοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιµες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή
φορέα χωρίς τη ρητή συµφωνία της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 23
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
1. Όταν η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή η αιτούσα ελληνική
αρχή λαµβάνει από τρίτη χώρα πληροφορίες οι οποίες
είναι εύλογα συναφείς µε την εφαρµογή και την επιβολή
της ελληνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους φόρους που
αναφέρονται στο άρθρο 3, δύναται, εφόσον αυτό επιτρέπεται δυνάµει διεθνούς συµφωνίας µε τη συγκεκριµένη
τρίτη χώρα, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές κρατών-µελών για τις οποίες ενδέχεται να
είναι χρήσιµες και σε οποιαδήποτε αιτούσα αρχή.
2. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή η αιτούσα ελληνική αρχή επιτρέπεται να κοινοποιεί σε µία τρίτη χώρα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτες χώρες, πληροφορίες τις οποίες αποκτά από κράτος-µέλος, υπό τον όρο
ότι τηρούνται αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι:
α) η αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους από την οποία
προέρχονται οι πληροφορίες έχει συναινέσει για την
κοινοποίησή τους στην τρίτη χώρα, και
β) η εν λόγω τρίτη χώρα έχει δεσµευθεί να παράσχει
την απαιτούµενη συνεργασία για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την παράτυπη ή παράνοµη φύση των συναλλαγών οι οποίες φαίνεται ότι συνιστούν παραβίαση ή κατάχρηση της φορολογικής νοµοθεσίας.
3. Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 1, δύναται να αντιταχθεί στη
διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε την
παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Προστασία δεδοµένων
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
Η ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων
των διοικητικών ερευνών, γίνεται κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης ως προς την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των δεδοµένων, τόσο από την αιτούσα αρχή
όσο και από την λαµβάνουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρ-
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θρο 4 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) λαµβανοµένων υπόψη και
όσων ορίζονται στα άρθρα 15 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 1 και 17 του παρόντος νόµου. Την αιτιολογία εξετάζει η λαµβάνουσα ή η αιτούσα, αντίστοιχα, ελληνική
αρχή.
Η ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 23, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2472/1997.
Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως και 25 και ύστερα
από ειδικά αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος
1, µπορεί να αποφασίζεται 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 παρόντος νόµου καταργούνται:
α) τα άρθρα 19 έως 24α του Κεφαλαίου Β΄ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990, µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 1977
σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών
των κρατών-µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων και
των φόρων επί των ασφαλίστρων,
β) τα άρθρα 1 και 2 του Πρώτου Κεφαλαίου του
ν. 3312/2005, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συµβουλίου της
7ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση 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 οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/799/
ΕΟΚ όσον αφορά την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων
αρχών των κρατών-µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων, ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των
φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 127 της 29.4.2004).
Οι παραποµπές στις καταργούµενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3148/2003
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3148/2003 (Α΄ 136) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Η Ε.Λ.Τ.Ε. λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η
εν λόγω εποπτεία λαµβάνει τη µορφή της προηγούµενης

έγκρισης µόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της Ε.Λ.Τ.Ε..»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 1 του
ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως γραµµατέας του Δ.Σ. ορίζεται, µε απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., υπάλληλος της Ε.Λ.Τ.Ε...»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστηµονική κατάρτιση στη Λογιστική
ή/και Ελεγκτική.»
5. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Δ.Σ.
της Ε.Λ.Τ.Ε., αυτή παρατείνεται 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
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 σχετικά µε
το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Σ.ΛΟ.Τ. είναι πενταµελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως Πρόεδρο και τέσσερις
ειδικούς επιστήµονες οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης στη Λογιστική και µακροχρόνια
πείρα πρακτικής εφαρµογής της. Ένας, τουλάχιστον, εκ
των ανωτέρω επιστηµόνων απαιτείται να είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο της
Λογιστικής.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 καταργείται.
Άρθρο 28
Τροποποίηση του 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 πενταµελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι τριετής. Τα µέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε ειδικές γνώσεις και
εµπειρία σε θέµατα ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας. Ως Πρόεδρος του Σ.Π.Ε. ορίζεται ένας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.. Ένα από τα µέλη του Σ.Π.Ε. ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., µετά από πρόταση του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η αποζηµίωση των
µελών του Σ.Π.Ε..
2. Το Σ.Π.Ε. είναι αρµόδιο:
α) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων επί των προσώπων των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του
ν. 3693/2008 (Α΄ 174),
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β) για τη διατύπωση υποδείξεων προς τα πρόσωπα των
παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, ως
αποτέλεσµα ποιοτικών ελέγχων,
γ) για τη διεξαγωγή ερευνών προς διαπίστωση τυχόν
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε.,
του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της
ποιότητας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας,
δ) για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε. ως αποτέλεσµα της διεξαγωγής ερευνών κατά
την περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου,
ε) για τη διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται µε την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και µε την άσκηση εποπτείας επί της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών
Θεµάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων
της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διεξαγωγή προαναφερθεισών ερευνών,
στ) για τη διατύπωση γενικών εισηγήσεων προς το
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. επί ελεγκτικών θεµάτων, θεµάτων άσκησης ποιοτικού ελέγχου και διερεύνησης πειθαρχικών
παραβάσεων, και
ζ) επί οιουδήποτε άλλου θέµατος προσιδιάζει στην άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της ελεγκτικής εργασίας,
καθώς και στη διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραβάσεων.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ρυθµίζεται το περιεχόµενο, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των
ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, ιδίως
δε:
α) τα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που θα διενεργούν
τους ποιοτικούς ελέγχους,
β) τα κριτήρια επιλογής των φορέων που θα εντάσσονται κάθε φορά στον προγραµµατισµό του Σ.Π.Ε. για τη
διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
γ) οι υποχρεώσεις των ελεγχόµενων προσώπων κατά
τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
δ) η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των ποιοτικών ελέγχων, και
ε) οι υποχρεώσεις των ελεγχόµενων προσώπων κατόπιν ολοκλήρωσης των ποιοτικών ελέγχων.
4. Τα πρόσωπα επί των οποίων διενεργήθηκε ποιοτικός
έλεγχος υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις που διατυπώνονται προς αυτά από το Σ.Π.Ε. ως
αποτέλεσµα του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. Κατά τη διατύπωση των υποδείξεών του, το Σ.Π.Ε. τάσσει
στα ως άνω πρόσωπα εύλογη προθεσµία προς συµµόρφωση. Τυχόν µη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του
Σ.Π.Ε. εντός της ταχθείσης προθεσµίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου, η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ε.Λ.Τ.Ε.»
Άρθρο 29
Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους
Το άρθρο 6 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής αυτών
1. Αποκλειστικά αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε.,
του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των
ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της
ποιότητας, καθώς και περιπτώσεων µη συµµόρφωσης
προς τις υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. συνεπεία
της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, από τα πρόσωπα
των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008
(«πειθαρχικά παραπτώµατα»), και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, είναι το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.)
της Ε.Λ.Τ.Ε..
2. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. επιβάλλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Επίπληξη.
β) Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών
ελέγχων επί των ατοµικών ή ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως
δώδεκα (12) µήνες.
γ) Πρόστιµο ύψους έως 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να επιβάλει
πρόστιµο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση επιβολής προστίµου σε νοµικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων, το επιβαλλόµενο πρόστιµο δύναται να υπερβεί το όριο του πρώτου εδαφίου και να ανέλθει σε ποσό ίσο µε το δεκαπλάσιο της
αµοιβής που τιµολογήθηκε στην ελεγχόµενη οντότητα
κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης κατά την οποία
τελέσθηκε η παράβαση και προέρχεται από κάθε είδους
ελεγκτική εργασία. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση υποτροπής του νοµικού
προσώπου.
δ) Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας
για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη.
ε) Οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας και
διαγραφή από το Μητρώο Ελεγκτών.
3. Για την επιµέτρηση της επιβαλλόµενης κύρωσης σε
καθεµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου
αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα
της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία και την
ορθή λειτουργία του ελεγκτικο-λογιστικού θεσµού, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο
πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 2 του
ν. 3693/2008.
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου ύστερα από εισήγηση του Σ.Π.Ε.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για την έκδοση
των αποφάσεων για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
λαµβάνει µέρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που είναι
Πρόεδρος του Σ.Π.Ε., χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης
από νόµιµο ελεγκτή, που διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στο όνοµα και για λογαριασµό ελεγκτικού γραφείου, η ευθύνη του νόµιµου ελεγκτή δεν αίρει την τυ-
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χόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτικού γραφείου.
Σε κάθε περίπτωση, η δια πράξεως ή παραλείψεως
πληµµελής άσκηση εποπτείας εκ µέρους εταίρου ή ιδιοκτήτη ή µέλους της διοίκησης ή µέλους εποπτικού οργάνου ελεγκτικού γραφείου επί των κυρίων εταίρων κατά
την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008
και των νοµίµων ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που συµµετέχει εν γένει στην ελεγκτική διαδικασία για λογαριασµό του ελεγκτικού γραφείου συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα καταλογιζόµενο αυτοτελώς στο
ελεγκτικό γραφείο ή και στα µέλη των οργάνων διοίκησής του που εµπλέκονται στην πληµµελή άσκηση εποπτείας. Οµοίως αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο καταλογίζεται στο ελεγκτικό γραφείο ή και τα µέλη
των οργάνων διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου αυτοτελώς, και κάθε πράξη ή παράλειψη εταίρου ή ιδιοκτήτη
ή µέλους της διοίκησης ή µέλους εποπτικού οργάνου ή
κυρίου εταίρου ελεγκτικού γραφείου κατά την έννοια
της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, η οποία θέτει
σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα
νόµιµου ελεγκτή, όπως αυτή προσδιορίζεται στα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα και τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελµατικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών. Στην τελευταία περίπτωση, πέραν των λοιπών κυρώσεων, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγκτικού γραφείου
και στα µέλη των οργάνων διοίκησής του που εµπλέκονται στην παράβαση η κύρωση της αφαίρεσης της επαγγελµατικής άδειας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
5. Ειδικώς, στην περίπτωση µη συµµόρφωσης των επιχειρήσεων νοµίµων ελεγκτών µε την υποχρέωση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόµου
αυτού πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
δύναται να αποφασίσει την αποβολή της µη συµµορφούµενης επιχείρησης και των νοµίµων ελεγκτών αυτής από
το πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. µε συνέπεια κάθε ελεγκτική εργασία που διενεργείται από αυτούς να µην παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Οι αποφάσεις περί αποβολής δηµοσιοποιούνται µε απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., που καθορίζει τη φύση, έκταση και τον
τρόπο δηµοσιοποίησής τους.
6. Πριν την έκδοση της απόφασης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούται
να καλέσει τον ελεγχόµενο νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγχόµενο ελεγκτικό γραφείο να εκθέσει τις απόψεις του. Η
σχετική κλήση είναι έγγραφη και σε αυτή µνηµονεύονται
υποχρεωτικά η προσαπτόµενη παράβαση, καθώς και τα
πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση αυτής
και τάσσεται εύλογη προθεσµία στον ενδιαφερόµενο να
εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια, να καλέσει τον ελεγχόµενο νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγχόµενο ελεγκτικό γραφείο και σε
παροχή προφορικών επεξηγήσεων ενώπιόν του. Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της συζήτησης για άλλη µέρα και ώρα, η γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας της µετά
την αναβολή ή τη διακοπή συζήτησης, µπορεί να γίνεται
µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται για λόγους προστασίας
του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κάθε

πρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυτού
που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
7. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ουσίας
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίησή τους.
8. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 2 αποτελούν έσοδο του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία οφείλει
να ενηµερώσει άµεσα την Ε.Λ.Τ.Ε. για την είσπραξη ή µη
του προστίµου.
Άρθρο 30
Διερεύνηση υποθέσεων και εξουσίες
των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3148/2003 προστίθενται άρθρα
6Α και 6Β ως εξής:
Άρθρο 6Α
Διερεύνηση υποθέσεων
1. Η διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση
της συνδροµής ή µη παράβασης της νοµοθεσίας και του
ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος διενεργείται µε τη διοικητική µέριµνα του Σ.Π.Ε. και
µε την υποστήριξη της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών
Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. και των «εντεταλµένων ελεγκτών» της Ε.Λ.Τ.Ε..
2. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Σ.Π.Ε
µπορεί να ορίζει ως «εντεταλµένους ελεγκτές», φυσικά
πρόσωπα, ιδιώτες ή υπαλλήλους του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, µε κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση και εµπειρία που έχουν λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση, ιδίως σε θέµατα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µπορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούµενες ειδικότητες των «εντεταλµένων ελεγκτών», καθώς και η διαδικασία επιλογής και αποζηµίωσής τους. Οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην
τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 33 του ν. 3693/2008 και 11 του
παρόντος νόµου. Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας
και της αντικειµενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, οι
«εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υπόκεινται στους
ακόλουθους περιορισµούς:
α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελµα του νόµιµου ελεγκτή ή να εργάζονται για λογαριασµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου τους.
β) Δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε έλεγχο νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο κατά την
προηγούµενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι
ή µε το οποίο συνδέονταν κατά οποιοδήποτε τρόπο ή από το οποίο λαµβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αµοιβή.
γ) Δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτών και του ελεγχόµενου φορέα, επί του οποίουθα
πραγµατοποιήσουν έλεγχο.
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Οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Σ.Π.Ε. πριν από την έναρξη έκαστου ελέγχου που τους ανατίθεται, «υπεύθυνη δήλωση»
ότι συµµορφώνονται µε τους παραπάνω περιορισµούς
και απαιτήσεις.
3. Το Σ.Π.Ε. δύναται να δίδει εντολές ελέγχου – είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας –, οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές στην Διεύθυνση της
παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και στους «εντεταλµένους ελεγκτές» ως προς θέµατα ασκήσεως του ελέγχου και, γενικώς, εποπτεύει την εν λόγω ελεγκτική
αρµοδιότητά τους. Η Διεύθυνση Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων ή/και οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε.
(«τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε..») µετά το πέρας
της διερεύνησης υποθέσεως υποβάλλουν το πόρισµά
τους στο Σ.Π.Ε..
4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διενέργειας ποιοτικού ελέγχου πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων, το Σ.Π.Ε. µπορεί να εισηγείται
προς το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. την επιβολή κυρώσεων, χωρίς
να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως από
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 πλαίσιο της
διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν
τέλεσης παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος δύνανται:
α) Να έχουν πρόσβαση και να λαµβάνουν αντίγραφα ή
αποσπάσµατα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία
που τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη) στην επαγγελµατική εγκατάσταση που βρίσκεται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων προσώπων των παραγράφων 2 έως 8 του ν. 3693/2008, τα οποία δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο.
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων
και άλλων στοιχείων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και
τα ηλεκτρονικά µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων προσώπων ή εταιρειών.
γ) Να λαµβάνουν κατά την κρίση τους ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό
του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
2. Τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Λ.Τ.Ε. ασκούν τις ως άνω αρµοδιότητές τους, εφόσον δοθεί σχετική, έγγραφη
και ειδική εντολή, από τον Πρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε.. Η εντολή δίδεται είτε σε ορισµένο ελεγκτή είτε σε οµάδα ελεγκτών. Στην τελευταία περίπτωση, η εντολή πρέπει να
ορίζει και τον ελεγκτή που είναι ο επικεφαλής του ελέγχου. Σε περίπτωση που η εντολή δίδεται προς «εντεταλµένο ελεγκτή» της Ε.Λ.Τ.Ε., υποχρεωτικά ορίζεται στην
οµάδα ελέγχου και ένας τουλάχιστον υπάλληλος της
Ε.Λ.Τ.Ε., ο οποίος υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό µε
τη διενέργεια της έρευνας.
3. Οι έλεγχοι και η λήψη πληροφοριών και στοιχείων

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και οι κατασχέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε, για το ελεγχόµενο πρόσωπο, εργάσιµη ώρα.
4. Για την κατάσχεση που πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος,
συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης. Η έκθεση υπογράφεται από το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο που ενεργεί την
κατάσχεση, το οποίο πρέπει να είναι υπάλληλος της
Ε.Λ.Τ.Ε. και από το ελεγχόµενο πρόσωπο ή το νόµιµο
εκπρόσωπό του. Η έκθεση κατάσχεσης συντάσσεται σε
δύο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα διατηρείται από το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο της Ε.Λ.Τ.Ε. και το άλλο παραδίδεται σε εκείνον που υπέγραψε για λογαριασµό του ελεγχόµενου προσώπου.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται, µε
δικαστικό επιµελητή στο πρόσωπο, κατά του οποίου επεβλήθη η κατάσχεση, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από
την ηµέρα ολοκλήρωσης της κατάσχεσης, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999). Το ελεγχόµενο πρόσωπο δικαιούται να λάβει αντίγραφα των κατασχεθέντων εγγράφων µε δαπάνες του.
5. Η έκθεση κατάσχεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) τον τίτλο «Έκθεση Κατάσχεσης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»,
β) το χρόνο διενέργειας της κατάσχεσης,
γ) τον τόπο διενέργειας της κατάσχεσης, δηλαδή τα
στοιχεία της επαγγελµατικής εγκατάστασης, καθώς και
τη νοµική µορφή, επωνυµία ή πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόµενου προσώπου,
δ) το ονοµατεπώνυµο των διενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.,
ε) τον αριθµό και τη χρονολογία εντολής ελέγχου του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. ή του αναπληρωτή του ή του Προέδρου του Σ.Π.Ε.,
στ) την αιτιολογία για τη διενέργεια της κατάσχεσης,
ζ) την υπογραφή των ενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε., καθώς και την υπογραφή του προσώπου που υπέγραψε για λογαριασµό του ελεγχόµενου προσώπου,
η) σαφή περιγραφή των κατασχεθέντων αντικειµένων.
6. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
πραγµατοποιείται στην έδρα της Ε.Λ.Τ.Ε.. Το ελεγχόµενο πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Λογιστικών
και Ελεγκτικών Θεµάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. ή τον αναπληρωτή του ή
τον Πρόεδρο του Σ.Π.Ε.. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην οποία
αυτό καλείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από
την ηµέρα για την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσµία κλήσης µπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει
την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η προ-
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θεσµία κλήσης παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
7. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων πραγµατοποιείται
ενώπιον ελεγκτικού οργάνου της Ε.Λ.Τ.Ε. και ενός διοικητικού υπαλλήλου της Ε.Λ.Τ.Ε., ως γραµµατέα. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και
το επώνυµό του, τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
8. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον
γραµµατέα έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση
πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η
κατάθεση και το ονοµατεπώνυµο του ελεγκτικού οργάνου της Ε.Λ.Τ.Ε. που έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων
κατατέθηκαν από τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από
όλα τα παρευρισκόµενα κατά την εξέταση πρόσωπα και
υπογράφεται από αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά
αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η
έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα έχει καταθέσει
ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και
των επωνύµων ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο
αντίγραφα, από τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον
µάρτυρα και το άλλο τίθεται µε ευθύνη του ελεγκτικού
οργάνου της Ε.Λ.Τ.Ε. που έλαβε την κατάθεση, στο φάκελο της υπόθεσης.
9. Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 31
Πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε.
Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οι πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε. προέρχονται από εισφορά
ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Αν από την οικονοµική διαχείριση της
E.Λ.Τ.Ε. στο τέλος κάθε τριετίας προκύπτει οικονοµικό
αποτέλεσµα (έσοδα - έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες
της προηγούµενης χρήσης, διατίθεται έως το εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 32
Αποφάσεις Ε.Λ.Τ.Ε.
Το άρθρο 9 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του Δ.Σ.
της Ε.Λ.Τ.Ε. δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις στο ν. 3693/2008
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.
3693/2008 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να αποφασίζει, µε απόφαση
του Δ.Σ., για την ύπαρξη ή µη δικτύου, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηµα που της υποβάλλεται.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 2 του
ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να αποφασίζει, µε απόφαση
του Δ.Σ., για τη συνδροµή ή µη της ιδιότητας του συνδεδεµένου µέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηµα που της υποβάλλεται».
3. Η παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε..»: Απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. που έχει κανονιστικό περιεχόµενο».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορήγηση ή µη επαγγελµατικής άδειας γίνεται µε
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µετά από εισήγηση του
Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επαγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά
µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µετά από εισήγηση
του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επαγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή και
του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται οριστικά, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελµατικής άδειας µε απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε.,
β) θέση σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική),
γ) καταδίκη µε τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία (κοινή και στην υπηρεσία), δωροδοκία, παράβαση
καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
δ) συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας ή συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον
γίνει σε πρότερο χρόνο,
ε) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αµφισβήτησης της εντιµότητας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτούς, µέσα σε
χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε. τυχόν µέτρα που θα τους υποδειχθούν από το
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για να αποκατασταθεί η αµφισβήτηση
αυτή.»
7. Στο άρθρο 5 του ν. 3693/2008 προστίθεται νέα παράγραφος 4:
«4. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας
σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος, η Ε.Λ.Τ.Ε. προβαίνει στη διαγραφή του νόµιµου ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών».
8. Η περίπτωση 1 του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών
τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως
ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής».
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9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρο 10 του ν.
3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα πρακτικής εφαρµογής των απαιτούµενων θεωρητικών γνώσεων, οι ασκούµενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ πραγµατοποιούν Πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η καθυστέρηση στην παροχή από τους νόµιµους ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία, τους ελεγκτές τρίτης
χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των
πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 14 και 15 του παρόντος νόµου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών κυρώσεων, και την επιβολή της κύρωσης της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.».
11. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άρνηση υποβολής ή η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή των υποβαλλόµενων, κατά την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, στοιχείων, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών
κυρώσεων, και την επιβολή της κύρωσης του άρθρου 6
παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε..».
12. Στο άρθρο 19 του ν. 3693/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε απόφαση του Δ.Σ. µπορεί να θεσπίζει
πιο λεπτοµερείς κανόνες, εντός των ορίων του ως άνω
Κώδικα Δεοντολογίας, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, καθώς και να προβλέπει πρόσθετες ρυθµίσεις
ως προς τη δεοντολογία και τη συµπεριφορά των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Για το σκοπό αυτό η
Ε.Λ.Τ.Ε. διαβουλεύεται πριν από τη λήψη της απόφασής
της µε το ΣΟΕΛ.»
13. Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών
κυρώσεων, και κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε.».
14. Το άρθρο 28 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που
διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, αποκλειστικά αρµόδιο
όργανο ορίζεται το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.».
15. Η παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. αναπροσαρµόζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα ποσά της
αποζηµίωσης και της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται από το άρθρο αυτό».
16. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. κρίνεται, µετά από
αίτηµα οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, κατά περίπτωση η συνδροµή ή µη της γενικής αρχής που καθιερώνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
17. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωµα ελέγχου της πληρότητας
και ακρίβειας του περιεχοµένου της έκθεσης διαφάνειας. Η µη υποβολή, η εκπρόθεσµη υποβολή ή η υποβολή
ανακριβούς ή µη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.».
18. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε απόφαση του Δ.Σ., µπορεί να χορηγήσει επαγγελµατική άδεια σε ελεγκτή τρίτης χώρας, αν
κατά την κρίση της, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 11 του παρόντος νόµου.»
19. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών εγγράφονται
στο Δηµόσιο Μητρώο µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.,
αν συντρέχουν σωρευτικά:
α) οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου,
β) για την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού οργάνου της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναµες, κατά την κρίση της
Ε.Λ.Τ.Ε., µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόµου,
γ) για τον ελεγκτή τρίτης χώρας που διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασµό ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναµες, κατά την
κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 έως 10
του παρόντος νόµου,
δ) οι έλεγχοι των ατοµικών ή ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, διενεργούνται µε βάση τα Ελεγκτικά Πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 24 του παρόντος νόµου ή ισοδύναµα, κατά
την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., Ελεγκτικά Πρότυπα και τα οριζόµενα στα άρθρα 20, 22 και 23 του παρόντος νόµου ή ισοδύναµο, κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., ρυθµιστικό πλαίσιο,
ε) υποβάλλεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. και δηµοσιοποιείται δια
του διαδικτυακού τόπου του ελεγκτή ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, Έκθεση Διαφάνειας µε περιεχόµενο αυτό που ορίζεται από το άρθρο 36 του παρόντος
νόµου ή µε ισοδύναµο, κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε., περιεχόµενο.»
20. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του
ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζονται για
κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόµιµου ελεγκτή κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.»
21. Στο άρθρο 44 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της
Ε.Λ.Τ.Ε., τροποποιείται το π.δ. 226/1992 (Α΄ 120) «Περί
συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος
Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής
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σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλµατος του
Ορκωτού Ελεγκτή».»
Άρθρο 34
Απαλλαγή των µελών των συλλογικών οργάνων
και του προσωπικού της Ε.Λ.Τ.Ε.
από την αστική ευθύνη
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, του Συµβουλίου
Ποιοτικού Ελέγχου και του Συµβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή
παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόµενων
από την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν µε δόλο. Η διάταξη αυτή
δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους
έναντι της Ε.Λ.Τ.Ε. για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αµέλεια.
Άρθρο 35
Παροχή πληροφοριών από πιστωτικά ιδρύµατα
στους νοµίµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία
Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας
των υποχρεωτικών ελέγχων, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, όταν τους ζητείται κατά τον προσήκοντα τρόπο από νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία η επιβεβαίωση υπολοίπου λογαριασµών πελατών τους, να παρέχουν εγγράφως τις σχετικές πληροφορίες απευθείας
στους νόµιµους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, χωρίς
να είναι επιτρεπτή η επίκληση του τραπεζικού απορρήτου. Το αίτηµα νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου
θεωρείται ότι έχει υποβληθεί προσηκόντως προς το πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον υποβάλλεται εγγράφως και εφόσον σε αυτό επισυνάπτεται δήλωση της ελεγχόµενης
από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο οντότητας, από την οποία προκύπτει η απόφαση του οργάνου
διοίκησης της ελεγχόµενης οντότητας περί διορισµού
του οικείου ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου.
Άρθρο 36
Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
1892/1990 (Α΄ 106) προστίθεται µετά την Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης και «η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».
Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Το Παράρτηµα 2 του π.δ. 226/1992.
2. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 3148/2003.
Άρθρο 38
Μεταβατικές διατάξεις
1. Υποθέσεις που είχαν παραπεµφθεί από το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε. στο Πειθαρχικό Συµβούλιο προς εξέταση για
την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και επί των οποίων

δεν έχουν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, εξετάζονται και κρίνονται από
το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διαδικασία των διατάξεων
του ν. 3148/2003, όπως αυτές αντικαθίστανται από το
νόµο αυτόν.
2. Για παραβάσεις των διατάξεων που ρυθµίζουν τις
εργασίες των ελεγκτών, συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών
προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας,
που έχουν τελεσθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 ως ίσχυε µέχρι την
τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 39
Θέµατα λειτουργίας Ν.Σ.Κ.
Οι παράγραφοι 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, πλήρη και τακτική, Τµήµατα και Τριµελείς Επιτροπές.
2. Η Πλήρης Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τους Αντιπροέδρους και τους Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους και συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται περισσότερα από τα µισά µέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εισηγητής ορίζεται ένα από τα µέλη της. Συνεισηγητής ορίζεται ο αρχικός εισηγητής της υπόθεσης
στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν αποτελεί µέλος
της.
Η Τακτική Ολοµέλεια αποτελείται από τις συνθέσεις
Α΄ και Β΄. Με απόφαση του Προέδρου, καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, τα Τµήµατα που
συµµετέχουν σε καθεµία από τις συνθέσεις της Τακτικής
Ολοµέλειας. Οι υποθέσεις εισάγονται προς συζήτηση
στη σύνθεση της Τακτικής Ολοµέλειας στην οποία συµµετέχουν τα µέλη του Τµήµατος που ζήτησε την παραποµπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση εισάγεται
στη σύνθεση εκείνη στην οποία συµµετέχει το Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτηµα.
Εισηγητής ορίζεται µέλος της ή Πάρεδρος.
Η Τακτική Ολοµέλεια συνεδριάζει νοµίµως µε παρουσία των δύο τρίτων τουλάχιστον των µελών της.
Στην Ολοµέλεια, πλήρη ή τακτική, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.
3. Ο αριθµός και η συγκρότηση των Τµηµάτων ορίζεται
για κάθε δικαστικό έτος µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ.. Τα Τµήµατα συνεδριάζουν νοµίµως αν παρίσταται
το µισό πλέον ενός των µελών του, που συµµετέχουν σε
αυτά. Στα Τµήµατα προεδρεύει Αντιπρόεδρος και αν δεν
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος Νοµικός
Σύµβουλος από αυτούς που παρίστανται. Ο Πρόεδρος
του Ν.Σ.Κ. µπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τµήµα.
Εισηγητής ορίζεται µέλος του ή Πάρεδρος.
4. Στην Ολοµέλεια, πλήρη και τακτική, και τα Τµήµατα
του Ν.Σ.Κ. επιτρέπεται να συµµετέχουν έως τρεις Πάρεδροι µε γνώµη χωρίς ψήφο. Με απόφαση του Προέδρου
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του Ν.Σ.Κ. ορίζεται για το σκοπό αυτό, ανά τρίµηνο, υπηρεσία Παρέδρων, τριών ως τακτικών και τριών ως αναπληρωµατικών. Στις συνεδριάσεις µπορεί, επίσης, να παρίστανται λειτουργοί του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι έχουν συµµετάσχει στον χειρισµό των υποθέσεων που συζητούνται.
Στην Ολοµέλεια και τα Τµήµατα, χρέη γραµµατέα, όταν τούτο είναι αναγκαίο, ασκεί Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ που ορίζεται από τον Πρόεδρο.»
Άρθρο 40
Γνωµοδοτήσεις Ν.Σ.Κ.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν:
Για τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση
απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή
άλλων ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων από το
Δηµόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων που ασκήθηκαν κατά του Δηµοσίου, εφόσον
το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό της
καθ' ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου.
Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν περιοδικές παροχές ή υποθέσεις που µπορεί να έχουν ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Ειδικά επί δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες είναι καταρχήν ανέκκλητες και συγχρόνως δεν υπόκεινται παραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν λόγοι
για την κατ’ εξαίρεση άσκηση ενδίκου µέσου, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να
ακολουθείται η διαδικασία εισηγήσεως και πρακτικού.
Με πρακτικό γνωµοδότησης της Ολοµέλειας µπορεί
να παραπέµπεται στις Τριµελείς Επιτροπές κατηγορία υποθέσεων, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις
αυτές είναι όµοιες κατά το πραγµατικό και νοµικό µέρος
και τα ανακύπτοντα ζητήµατα έχουν ήδη αντιµετωπισθεί
από την Ολοµέλεια και έχει κριθεί ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τµήµα ή στην Ολοµέλεια.
Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία
ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι
δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νοµικών
Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σ’ αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Πλήρης Ολοµέλεια γνωµοδοτεί:
α) Για την υποβολή διαφορών του Δηµοσίου σε διαιτησία και την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων κατά των
διαιτητικών αποφάσεων.
β) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέµπονται σε αυτήν
από τον Πρόεδρο, την Τακτική Ολοµέλεια και την Ολοµέλεια Διακοπών.
Η πλήρης Ολοµέλεια, ως Διοικητική, 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 υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της ή όταν ζητηθεί εγγράφως από
το ένα τρίτο των µελών της. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί µέσα σε δέκα ηµέρες από τον Πρόεδρο, εκείνοι
που ζήτησαν τη σύγκλησή της µπορούν να συγκαλέσουν
την Ολοµέλεια, µε πρόσκλησή τους, που γνωστοποιείται
σε όλα τα µέλη της.
Η Τακτική Ολοµέλεια, Α΄ και Β΄ Σύνθεση, γνωµοδοτεί:
α) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέµπονται σε αυτήν
από τον Πρόεδρο ή το Τµήµα.
β) Σε ερωτήµατα για τα οποία προηγήθηκε γνωµοδότηση Τµήµατος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το αρµόδιο για την αποδοχή όργανο και ζητείται από αυτό η
παραποµπή στην Ολοµέλεια.
γ) Για τον ορισµό διαιτητών του Δηµοσίου και
δ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται αρµοδιότητα της Ολοµέλειας του
Ν.Σ.Κ..»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορούν να απευθύνουν, για θέµατα της
αρµοδιότητάς τους τοπικού µόνο ενδιαφέροντος, ερωτήµατα στις υπηρεσιακές µονάδες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους της έδρας τους. Ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρµόδιου Υπουργείου, το οποίο αν κρίνει τούτο αναγκαίο διατυπώνει σχετικό ερώτηµα.»
Άρθρο 41
Πρακτικά Ν.Σ.Κ.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των Τριµελών Επιτροπών συντάσσονται πρακτικά. Εξαιρούνται από την τήρηση πρακτικών τα γνωµοδοτικά θέµατα, εκτός αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από µέλος της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος. Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, των
µεν Τριµελών Επιτροπών υπογράφονται από αυτούς που
µετέχουν, της δε Ολοµέλειας και των Τµηµάτων από εκείνον που προεδρεύει και τον Εισηγητή της υπόθεσης.
Οι γνωµοδοτήσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων οµοίως υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και
τον Εισηγητή της υπόθεσης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, καθώς και όσα αναφέρονται σε περιοδικές παροχές, ανεξαρτήτως ποσού, εγκρίνονται από
τον Υπουργό Οικονοµικών. Πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε
δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις µε χρηµατικό αντικείµενο µέχρι ποσού 20.000 ευρώ εγκρίνονται από τον
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που αφορούν υποθέσεις µείζονος σηµασίας ή έχουν ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., το
ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται. Με όµοια
απόφαση µπορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
η έγκριση πρακτικών συγκεκριµένης κατηγορίας υποθέ-
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σεων ανεξαρτήτως ποσού. Με την εγκριτική απόφαση επιτρέπεται η τροποποίηση των πρακτικών µόνο προς όφελος του Δηµοσίου. Τα πρακτικά σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας εγκρίνονται από τον αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό.»
3. Στο άρθρο 7 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα πρακτικά, πριν από την έγκρισή τους, δεν δηµιουργούν δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραφο αυτών. Μετά από την έγκρισή τους
δεν υπόκεινται σε έλεγχο και αναρτώνται στο διαδίκτυο
όσα αφορούν υποθέσεις χρηµατικού αντικειµένου άνω
των 150.000 ευρώ, καθώς και όσα αφορούν εµπράγµατα
δικαιώµατα επί ακινήτων και δεν προκύπτει ότι η οικονοµική τους αξία είναι µικρότερη των 150.000 ευρώ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύµµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται.
Η Διοίκηση συµµορφώνεται υποχρεωτικά προς το περιεχόµενο των πρακτικών που έχουν εγκριθεί. Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτελούν, µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την έγκρισή τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη συµµόρφωση προς αυτά και την εκτέλεσή τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 5 του
ν. 3068/2002 (Α΄ 274).
Οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων εφαρµόζονται και για τις πράξεις των Τριµελών Επιτροπών επί δικαστικών αποφάσεων που είναι κατά νόµο ανέκκλητες
και συγχρόνως αµετάκλητες, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
6.»
Άρθρο 42
Καθήκοντα εκπροσώπου
της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002
προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα καθήκοντα του εκπροσώπου της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Agent) είναι τα εξής: α) ορίζει τους εκπροσώπους της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου, β) αλληλογραφεί και
συνεργάζεται µε το Δικαστήριο για γενικότερα ζητήµατα
που ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως ενηµερώνει το
Δικαστήριο για κάθε ζήτηµα που αφορά την εθνική έννοµη τάξη, εφόσον ερωτηθεί, γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες του
Συµβουλίου της Ευρώπης, για τον προσδιορισµό των αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης (ατοµικών και γενικών)
προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και παρακολουθεί την
εξέλιξη των σχετικών εθνικών διαδικασιών, δ) ενηµερώνει την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων του Συµβουλίου της Ευρώπης, µέσω της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, για την πορεία λήψης των γενικών και ειδικών
µέτρων συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α.,
ε) ενηµερώνει τις εθνικές Αρχές επί της σηµαντικής νοµολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., για την καλύτερη εφαρµογή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(Ε.Σ.Δ.Α.) σε εθνικό επίπεδο, στ) επιµελείται για την ενηµέρωση των εθνικών Αρχών επί των διαφόρων ψηφισµά-

των (τελικών και προσωρινών) που υιοθετεί η Επιτροπή
Μονίµων Αντιπροσώπων του Συµβουλίου της Ευρώπης,
όταν παρακολουθεί τη συµµόρφωση των κρατών-µελών
στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., ζ) ενηµερώνει τις εθνικές
Αρχές για έγγραφα και µνηµόνια της Υπηρεσίας Εκτέλεσης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ της Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τα οποία τίθενται γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του
Ε.Δ.Δ.Α., η) συµµετέχει σε τακτική βάση στις σχετικές
µε την εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. συνόδους της Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων δια µέλους
του Ν.Σ.Κ. που έχει διατεθεί στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συµβούλιο της Ευρώπης, θ) συµµετέχει
είτε ο ίδιος είτε µε άλλο µέλος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που ορίζεται από αυτόν στην εθνική νοµοπαρασκευαστική διαδικασία, προς εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε εκείνο της Ε.Σ.Δ.Α. και ι) συνεργάζεται µε
τους εκπροσώπους (Agents) των άλλων κρατών-µελών
για κοινή αντιµετώπιση ζητηµάτων που αναφύονται είτε
κατά τον χειρισµό των υποθέσεων ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.
είτε κατά το στάδιο της εκτελέσεως των αποφάσεων
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. υπάγεται ως µονάδα απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους ή Πάρεδρο.»
Άρθρο 44
Σχηµατισµός Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων
και Δηµοσίων Σχέσεων
Το άρθρο 13 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Σχηµατισµός Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων
και Δηµοσίων Σχέσεων
Ο Σχηµατισµός Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων και
Δηµοσίων Σχέσεων, στον οποίο προΐσταται λειτουργός
του Ν.Σ.Κ., είναι αρµόδιος για:
α) Την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του
Ν.Σ.Κ..
β) Την οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων µε τη
συµµετοχή λειτουργών του Ν.Σ.Κ., δικαστικών λειτουργών, µελών ΔΕΠ, δικηγόρων και άλλων επιστηµόνων, µε
αντικείµενο τη συζήτηση, διερεύνηση και ανάδειξη νοµικών ζητηµάτων που αφορούν ιδίως το Δηµόσιο.
γ) Την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας και
του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες του
Ν.Σ.Κ..
δ) Την οργάνωση άλλων εκδηλώσεων που αφορούν τη
λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των λειτουργών του.
ε) Την παρακολούθηση του επιστηµονικού και ειδησεογραφικού τύπου σε σχέση µε θέµατα που αφορούν τις
αρµοδιότητες και τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και την εισή-
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γηση, όποτε κρίνεται αναγκαίο, των ενδεδειγµένων παρεµβάσεων.»
Άρθρο 45
Διεύθυνση Διοικητικού
και λειτουργικής υποστήριξης
Το άρθρο 15 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Διεύθυνση Διοικητικού
και λειτουργικής υποστήριξης
Στη Διεύθυνση Διοικητικού και λειτουργικής υποστήριξης υπάγονται: α) Τµήµα Διοικητικού Προσωπικού, β)
Τµήµα Πρωτοκόλλου και Παραλαβής Δικογράφων, γ)
Τµήµα Ευρετηρίου, Εικονοποίησης και Καταχώρισης Δεδοµένων, δ) Τµήµα Αρχείου, ε) Τµήµα Διεκπεραίωσης και
στ) Τµήµα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστηµάτων.»
Άρθρο 46
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο άρθρο 19 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. α. Στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών 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 του Ν.Σ.Κ. ανήκει η γενική εποπτεία της Διεύθυνσης
Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προβλέπεται
από το άρθρο 23 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) όπως ισχύει,
και η γνωµοδότηση, κατά τη διαδικασία που διέπει το
Ν.Σ.Κ., επί ερωτηµάτων που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
γ. Ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ, µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που δηµοσιεύεται µε
ανάρτηση επί δεκαήµερο στα Κεντρικά Καταστήµατα
του Ν.Σ.Κ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται η διαδικασία άσκησης της εποπτείας, όπως κατανοµή της ύλης, διαδικασία αποδοχής αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων, άσκησης ένδικων βοηθηµάτων και µέσων, αναγνώρισης απαιτήσεων, δικαστικών και εξώδικων συµβιβασµών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια. Για την ανάρτηση
συντάσσονται πρωτόκολλα από το Ν.Σ.Κ. και τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα οποία τηρούνται στο Ν.Σ.Κ.
δ. Οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του
Κράτους αυξάνονται κατά µία και ανέρχονται συνολικά
σε πενήντα επτά (57).»
Άρθρο 47
Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση της Διοικητικής Ολοµέλειας του
Ν.Σ.Κ., η ρύθµιση της παραγράφου 5 µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων.»

Άρθρο 48
Ανάθεση εκκρεµών δικαστικών
υποθέσεων στο Ν.Σ.Κ.
1. Στο άρθρο 22 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3Α. Αν µε διάταξη νόµου προβλέπεται η διαδοχή καταργούµενου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή φορέα από το Δηµόσιο και η άσκηση των αρµοδιοτήτων του
από δηµόσια υπηρεσία, οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και
η συνέχιση των δικών τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Οι δικαστικοί φάκελοι και, χωριστά, οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί µαζί µε αναλυτικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόµενό τους και οι ενέργειες που έχουν γίνει, διαβιβάζονται από το καταργούµενο
νοµικό πρόσωπο στη δηµόσια υπηρεσία, στην οποία µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Ειδικά το σηµείωµα
που αφορά τους δικαστικούς φακέλους περιλαµβάνει
περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες προθεσµίες. β. Οι δικαστικοί φάκελοι διαβιβάζονται από τη
διοικητική υπηρεσία στην αρµόδια µονάδα του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
2. Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση, ύστερα από σχετικό αίτηµα του εκπροσώπου του Δηµοσίου,
αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) µήνες. Αν µέσα
στο διάστηµα αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το δικαστήριο, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του εκπροσώπου
του Δηµοσίου στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της
καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης
για τρεις (3) µήνες ακόµη και µπορεί να επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο την προβλεπόµενη στο άρθρο 205 του
Κ.Πολ.Δ. χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 49
Εκκαθάριση δαπανών Ν.Σ.Κ.
1. Στον ν. 3086/2002 προστίθεται άρθρο 23 Α, ως εξής:
« Άρθρο 23 Α
1. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και αφορούν αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές, µεταφραστές,
πραγµατογνώµονες, συµβολαιογράφοι, καθώς και δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο και µετακινήσεις µελών
του Ν.Σ.Κ. που σχετίζονται µε δικαστικές ενέργειες, υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ.
113/2010 (Α΄ 194) και βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑΕ
του προϋπολογισµού του Ν.Σ.Κ., του εκάστοτε τρέχοντος οικονοµικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται.
2. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και, ιδίως, στο πλαίσιο χορήγησης εντολών για τον χειρισµό υποθέσεων
που εκκρεµούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και στα άλλα δικαστήρια της
αλλοδαπής επιτρέπεται να αναθέτει, κατά παρέκκλιση
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κάθε άλλης διάταξης, τη µετάφραση δικογράφων ή στοιχείων δικογραφιών σε µεταφραστικά γραφεία ή σε ιδιώτες µεταφραστές. Οι αναγκαίες πιστώσεις και η εκκαθάριση των αµοιβών γίνεται από τον ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Εκκρεµείς δαπάνες των ανωτέρω κατηγοριών που
πραγµατοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων
πιστώσεων ή χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που
προβλέπονται από τις κείµενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ν.Σ.Κ. τρέχοντος
οικονοµικού έτους, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 50
Δικηγόροι του Δηµοσίου
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3086/2002
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δικηγόροι του Δηµοσίου, για τις υπηρεσίες που
παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται µε βάση τις αµοιβές που τους καταβάλλονται κατά τα ανωτέρω από το
Δηµόσιο επί τη βάσει των κατά παραποµπή διατάξεων
του Κώδικα των Δικηγόρων ως ίσχυαν κατά το χρόνο
που τέθηκε σε ισχύ ο ν. 3086/2002. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκµαρτό εισόδηµα, ανώτερο των καταβληθέντων
από το Δηµόσιο ποσών, δεν εφαρµόζονται ως προς το
εισόδηµα που προκύπτει από τις συγκεκριµένες αµοιβές.
Αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, δεν εφαρµόζονται
στις αµοιβές που καθορίζονται κατά την παρούσα παράγραφο.»
Άρθρο 51
Δικηγορικές Εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
Μετά το άρθρο 25 του ν.3086/2002 προστίθεται άρθρο
25Α, ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγόροι της αλλοδαπής
1. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα
Υπουργείου, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή Αρχής, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το
Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην
αλλοδαπή είτε για την παροχή νοµικών υπηρεσιών είτε
ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους
ή των λοιπών ανωτέρω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή
αρχών στην αλλοδαπή.
2. Η δαπάνη για την αµοιβή των υπηρεσιών των ανωτέρω εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του φορέα που ζητεί την παροχή νοµικών υπηρεσιών. Αν η απόφαση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 έχει εκδοθεί ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών, η δαπάνη και τα έξοδα που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Ν.Σ.Κ. για κάθε ενέργειά τους
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και για το ύψος
της οφειλόµενης για το συγκεκριµένο στάδιο αµοιβής, η
οποία καταβάλλεται µετά το πέρας της σχετικής διαδικα-

σίας.
4. Πριν από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή ενδίκου µέσου, καθώς και για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς απαιτείται σχετική άδεια του
Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγείται, ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου, µε πρακτικό γνωµοδότησης.
5. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, ύστερα από 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 παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. είναι: ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Νοµικοί Σύµβουλοι, οι Πάρεδροι, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α΄, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι και οι
Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι.»
Άρθρο 53
Όρκος
Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου». Κατ’ επιλογή του διοριζόµενου αντί θρησκευτικού όρκου µπορεί να παρασχεθεί η ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα εκπληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου». Στην
περίπτωση της παράγραφος 2 του άρθρου 30 κατά την
ορκοδοσία αντί της λέξης «πατρίδα» χρησιµοποιείται η
λέξη «Ελλάδα». Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 19
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το ν. 3528/2007 (Α΄
26).»
Άρθρο 54
Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που
βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαµβάνονται υπόψη.»
Άρθρο 55
Αναδιορισµός
1. Το άρθρο 36 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
Αναδιορισµός
1. Επιτρέπεται ο αναδιορισµός λειτουργού του Ν.Σ.Κ.
µέχρι και το βαθµό του Παρέδρου, που παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας,
σε κενή θέση, οµοιόβαθµη µε εκείνη από την οποία είχε
παραιτηθεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε τριετή τουλάχι-
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στον υπηρεσία, β) ζητήσει τον αναδιορισµό του µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την απόλυσή του, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, που απαιτούνται
για το διορισµό, πλην της ηλικίας και δ) δεν έχει κώλυµα
διορισµού.
2. Ο αναδιορισµός γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση
της δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους,
µε την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η ικανότητά του, σε βαθµό που να του επιτρέπει την πλήρη άσκηση των καθηκόντων του βαθµού του.
3. Για τον αναδιορισµό αποφαίνεται το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο καθορίζει και την αρχαιότητα αυτού που αναδιορίζεται, χωρίς συνυπολογισµό του
εκτός υπηρεσίας διανυθέντος χρόνου.
4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναφέρονται στο
διορισµό ισχύουν και για τον αναδιορισµό.»
2. Το άρθρο 36 του ν. 3086/2002, όπως τροποποιείται
µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
καταλαµβάνει µόνο τις περιπτώσεις παραίτησης ή απόλυσης λειτουργών του Ν.Σ.Κ. που υποβάλλονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι περιπτώσεις
παραίτησης ή απόλυσης λειτουργών του Ν.Σ.Κ. πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να
καταλαµβάνονται από τη διάταξη του άρθρου 36 του
ν. 3086/2002 όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίηση της
µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 59
Το άρθρο 58 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ τάξεως, Δικαστικός Αντιπρόσωπος και Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, νοούνται, αντίστοιχα, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, Δικαστικός Πληρεξούσιος και Δόκιµος Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
2. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. που έχουν ορισθεί ως µέλη
σε διοικητικά συµβούλια ή όργανα διοίκησης οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 (Α΄ 22) και 1 παρ.
6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή των επιχειρήσεων που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄
314), µε υπόδειξη του Ελληνικού Δηµοσίου ή δυνάµει ειδικών διατάξεων που προβλέπουν την συµµετοχή τους,
συνεχίζουν να µετέχουν σ’ αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας τους.»
Άρθρο 60
Υπηρεσία Επιθεώρησης
Το άρθρο 32 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 32
Υπηρεσία Επιθεώρησης

Άρθρο 56
Στο άρθρο 37 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) εφαρµόζονται και για τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως καθηκόντων
τους.»
Άρθρο 57
Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να εκλέγονται µέλη της
Ακαδηµίας ή µέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια, επιτροπές
ή οµάδες εργασίας.»
Άρθρο 58
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Έναν διοικητικό υπάλληλο µε βαθµό Α΄ή Β΄, που εκλέγεται µε αναπληρωτή βαθµού Α΄ή Β΄, από τη Γενική
Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., σύµφωνα µε τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συµβουλίου του συνδικαλιστικού
οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική
κατηγορία. Προς τούτο, πριν από τη συγκρότηση του
Συµβουλίου, απευθύνεται πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω µέλος του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, µέσα σε είκοσι ηµέρες, η συγκρότηση του Συµβουλίου γίνεται και χωρίς το µέλος αυτό.»

1. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως
Προϊστάµενο και από δύο Νοµικούς Συµβούλους, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου, µε διετή θητεία, και οι οποίοι απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της
θητείας τους από κάθε άλλη υπηρεσία. Επιτρέπεται η
συµµετοχή τους στα Τµήµατα και την Ολοµέλεια.
2. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης: α) καθορίζει ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους και κριτήρια για την αξιολόγηση
των υπηρεσιακών µονάδων του Ν.Σ.Κ. και την απόδοση
των λειτουργών του, β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών 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 υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., µε την οποία αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά το έργο των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ και διατυπώνει προτάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής
τους, οι οποίες ενσωµατώνονται στην ετήσια έκθεση του
άρθρου 3 και ε) διενεργεί την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και συντάσσει τις
σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται ο τρόπος και
οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης.»
Άρθρο 61
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης το Δηµόσιο
εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή κατά περίπτωση, από τον αρµόδιο Υ-
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πουργό ή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής τον Προϊστάµενο της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας ή άλλης υπηρεσίας του νοµού.»
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 62
Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών
και Λογαριασµών Πληρωµών στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Συστήνεται «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και
Λ.Π.) των πιστωτικών ιδρυµάτων και των ιδρυµάτων πληρωµών που λειτουργούν στην Ελλάδα µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτηµάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Φορολογικής
Διοίκησης, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και
του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, την Οικονοµική Αστυνοµία, τον
Οικονοµικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων
Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέµησης της νοµιµοποίησης των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, που αφορούν σε
κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που τηρούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την άρση του
τραπεζικού και επαγγελµατικού απορρήτου, καθώς και
του απορρήτου των στοιχείων έναντι των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών του Δηµοσίου και της αυτοµατοποιηµένης πρόσβασής τους σε αυτό. Τα πιστωτικά ιδρύµατα
και τα ιδρύµατα πληρωµών ορίζονται για τους σκοπούς
της παρούσας διάταξης ως υπόχρεα πρόσωπα. Οι ως άνω αρχές και υπηρεσίες του δηµοσίου φέρουν την ευθύνη ελέγχου νοµιµότητας και σκοπιµότητας των διαβιβαζόµενων αιτηµάτων παροχής πληροφοριών. Η πρόσβαση
και των λοιπών αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δηµοσίου στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. επιτρέπεται µόνο αν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η άρση των απορρήτων
του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
2. Η πρόσβαση των αρχών και υπηρεσιών του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος στο Σ.Μ.Τ.Λ.
και Λ.Π. πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία λειτουργεί ως µοναδικός κόµβος διασύνδεσης και επικοινωνίας µεταξύ
αυτών των αρχών και υπηρεσιών µε τα υπόχρεα πρόσωπα. Αντίστοιχα, ως κόµβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης
και επικοινωνίας των υπόχρεων προσώπων µε τη
Γ.Γ.Π.Σ. για τις ανάγκες του παρόντος, ορίζεται η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών

– Τειρεσίας Α.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης
του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και χωρίς προηγούµενη άδεια από
την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων εκδίδεται Κανονισµός Διαχείρισης της Λειτουργίας του εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών στον οποίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δηµοσίου
µε τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τρόπος καταγραφής των
πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι µορφότυποι
παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα µε τη διαχείριση της λειτουργίας του
Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π..
3. Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου που
διαθέτουν πρόσβαση στο Σ.ΜΤ.Λ. και Λ.Π. υποχρεούνται
να διαβιβάζουν τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών προς
τα υπόχρεα πρόσωπα µέσω αυτού και αντιστοίχως τα υπόχρεα πρόσωπα διαβιβάζουν τις απαντήσεις τους στα
αιτήµατα παροχής πληροφοριών µέσω αυτού. Για τις περιπτώσεις όπου το ελεγχόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα δεν διαθέτει Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή για τις περιπτώσεις που δεν είναι
τεχνικά δυνατόν, το αίτηµα παροχής πληροφοριών από
τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου απευθύνεται στα υπόχρεα πρόσωπα η αντίστοιχη απάντηση δίδεται από αυτά εκτός Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών.
4. Κάθε πελάτης πιστωτικού ιδρύµατος και ιδρύµατος
πληρωµής που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτά εντός
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την ανωτέρω υποχρέωση, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών υποχρεούνται στη λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου, συµπεριλαµβανοµένης της µη κατάρτισης
της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή
άσκησης δραστηριοτήτων, όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ.
1 περίπτωση ε΄του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) .
5. Στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία της αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., από
τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου, ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνονται στο αίτηµά
τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελµατικού
και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου
των στοιχείων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Οι αρχές, υπηρεσίες και
φορείς του Δηµοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν αµελλητί τα στοιχεία αυτά.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών, η λεπτοµερής διαδικασία ένταξης των φορέων
και πρόσβασής τους στο Σύστηµα, τα διαβιβαζόµενα και
τηρούµενα στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών, οι προθεσµίες και τα θέµατα παροχής πληροφοριών από τα υπόχρεα πρόσωπα προς τις
αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου στις περιπτώσεις που η παροχή αυτών των πληροφοριών διενεργείται εκτός Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., καθώς και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
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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 υπαλλήλους, το προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, καθώς και τους λειτουργούς των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δηµοσίου. Η περαιτέρω
διαβίβαση των πληροφοριών, που καλύπτονται από το
τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο και το απόρρητο
των στοιχείων, επιτρέπεται µόνον αν προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόµου.
β. Η παραβίαση των απορρήτων της προηγούµενης περίπτωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόµενο στο
άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., και από οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της
παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή απόλυσης.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 και
του άρθρου 371 ΠΚ ισχύουν και για τους τρίτους, οι οποίοι κατά παράβαση των διατάξεων του ν.δ. 1059/1971,
του άρθρου 371 ΠΚ και της προηγούµενης παραγράφου
έλαβαν γνώση πληροφοριών και στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο και
το απόρρητο των στοιχείων.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος δεν ισχύει το τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο και το απόρρητο
των στοιχείων για τον υπεύθυνο της διαχείρισης της
Γ.Γ.Π.Σ., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου. Με πράξη του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων ορίζεται αποκλειστικό δικαίωµα
πρόσβασης µόνο για το προσωπικό που απασχολείται
για το σκοπό αυτόν. Για τον υπεύθυνο της διαχείρισης
του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., καθώς και για το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
2 του ν.δ. 1059/1971 και του άρθρου 371 ΠΚ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι των αρµόδιων
για την είσπραξη και τον έλεγχο στον τοµέα των δηµοσίων εσόδων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης,
καθώς και των αρµοδίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών
ταµείων για την είσπραξη των κοινωνικοασφαλιστικών
εισφορών.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε περίπτωση παραβίασης του τραπεζικού και επαγγελµατικού
απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται
αναλογικά οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 8 του ν. 3832/2010.
Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.
1. Στον πίνακα 1 του έκτου εδαφίου της περίπτωσης
στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Μηχανήµατα, εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς ατόµων, άυλα στοιχεία και δικαιώ-

µατα και λοιπά πάγια στοιχεία:10%» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «Μηχανήµατα, εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς ατόµων, άυλα στοιχεία, δικαιώµατα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια
στοιχεία:10%».
2. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά
οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου
να προσαυξηθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στην περίπτωση αυτή, οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν εφαρµογή για το υπόλοιπο ζηµιών που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού.
Συγχρόνως, µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού
διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγµα.»
3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:
α) Συνδέονται λόγω της συµµετοχής της µίας στην άλλη επιχείρηση, 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 επιχείρηση που 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 από τις συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
γ) Συνδέονται µε κάθε άλλο πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής
εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε
περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο
πρόσωπο.»
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
39 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µήνα» .
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γ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µήνα» .
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.
4110/2013 ( Α΄ 17) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
ως εξής:
«Ειδικά, για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει µέχρι και την 30ή
Μαΐου 2013, ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται και ο
συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται µέχρι τη
10η Ιουλίου 2013.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
118 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «της κλίµακας (α)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των κλιµάκων όπως ισχύουν κάθε φορά».
5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας
τους µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους µε προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα
µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την
εικοστή (20ή) ηµέρα των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. »
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν
αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους
µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα µε προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί
στον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, το φόρο και το
ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29
του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόµενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ηµέρα των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα
(11) εργάσιµες ηµέρες. Ειδικά, για το Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
µε εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταµεία για τα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση
των ποσών που παρακρατήθηκαν µέχρι την εικοστή
(20ή) ηµέρα του µεθεπόµενου από την παρακράτηση µήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών
πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του
Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, 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 περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεµβρίου 2013.
6. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013 η λέξη «Ιουλίου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Ιανουαρίου».

β. Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα πωλήσεις µετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέσα
σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την
επιβολή κυρώσεων.
7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονοµικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό
καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα
(250) ευρώ.»
Άρθρο 65
Συµπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2
του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4141/2013 (Α΄ 81) οι λέξεις «το οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα» αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε
η διάταξη αυτή, µε τις λέξεις «το συνολικό οικογενειακό
εισόδηµα».
2. Στο τέταρτο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) οι λέξεις «οικογενειακό εισόδηµα
(φορολογητέο εισόδηµα)» αντικαθίστανται, από τότε
που ίσχυσε η διάταξη αυτή, µε τις λέξεις «συνολικό οικογενειακό εισόδηµα».
Άρθρο 66
Τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε.
Στο ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, Α΄ 90) προστίθεται νέο άρθρο 30Β ως εξής:
«Άρθρο 30Β
1. Προκειµένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο
του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του άρθρου 32
µε το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται µέσω µοναδικών διαµετακοµιστικών κόµβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους
κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το Ελληνικό Δηµόσιο και όλα τα εγκατεστηµένα στη χώρα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως εκπροσωπούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
κατά περίπτωση. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του
από το πιστωτικό ίδρυµα, µέσω του διαµετακοµιστικού
κόµβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την
ηµεροµηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, µέσω του διαµετακοµιστικού κόµβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό Δηµόσιο. Οι ως άνω
βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.3979/2011 είτε θα είναι κρυπτογραφηµένες και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. H
διέλευση των δεδοµένων δια των ως άνω διαµετακοµιστικών κόµβων εξαιρείται τόσο από την υποχρέωση γνωστοποίησης, ενηµέρωσης και λήψης συγκατάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6, 11 και 5 του ν. 2472/1997,
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ως εκάστοτε ισχύουν όσο και από την εφαρµογή των
διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, µοναδικοί διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από
τα µέρη, το υποχρεωτικό περιεχόµενο των κοινοποιούµενων κατασχετηρίων και υποβαλλόµενων δηλώσεων,
ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια
αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.
2. Τα κατασχεθέντα ποσά αποδίδονται είτε στο λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την
κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από
την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύµατος,
σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Στις κατασχέσεις και λοιπές ενέργειες που γίνονται,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, το Δηµόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή εξόδων και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ.
17-7/13.8.1923 (Α΄ 224).
4. Η διαδικασία των προηγουµένων παραγράφων του
παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα
(60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, οπότε καθίσταται υποχρεωτική για τους
φορείς του Δηµοσίου, οι οποίοι µπορεί να εφαρµόζουν
τη διαδικασία του άρθρου 30Α του ν.δ 356/1974 µόνο σε
περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας αποκλείεται
η ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 284/1998
και του ν. 4099/2012
1. α. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αρµοδιότητα του τµήµατος για τον έλεγχο και την υπογραφή των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων
µε ελληνική σηµαία, µε βάση το εγκεκριµένο υπόδειγµα
εγκριτικής πράξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317) «περί επενδύσεως
και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού.»
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
καθορίζονται ανά κατηγορία πλοίου τα υποδείγµατα των
εγκριτικών πράξεων και να ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ανάθεση των αρµοδιοτήτων της προηγούµενης παραγράφου.
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 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 επιχειρήσεις κατά
το µέρος που οι επιχειρήσεις, για κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού, πραγµατοποίησαν δαπάνες οι οποίες εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις και το ποσό της ανάκτησης στις περιπτώσεις αυτές, υπολογίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ του παρόντος.
- Στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) ή του ν.

3299/2004 (Α΄ 261).
- Στον Κανονισµό 70/2001 /ΕΚ της Επιτροπής της
12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L 10,
13.1.2001) εφόσον πρόκειται για ενίσχυση σε µικρή ή
µεσαία επιχείρηση.
- Στον Κανονισµό 68/2001/ΕΚ της Επιτροπής της
12.1.2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση (ΕΕ L10, 13.1.2001).
- Στον Κανονισµό 1/2004/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης
της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων (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.
- Στον Κανονισµό 1595/2004 /ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας (ΕΕ L 291,
14.9.2004), καθώς και στο εγκεκριµένο καθεστώς Ν
621/2000 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2000 2006 (ΕΕ C 102, 31.3.2001).»
Άρθρο 68
Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης
των Εσόδων του Κράτους
1. Το άρθρο 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται,
από την 1η Ιουλίου 2013 ως εξής :
«Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης
των Εσόδων του Κράτους
1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ή ανακαθορίζεται ο αριθµός των θέσεων αυτών, κατανέµονται ή ανακατανέµονται οι θέσεις
αυτές σε υπηρεσιακές µονάδες, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι οργανικές µονάδες όλων των επιπέδων και
οι οργανικές θέσεις αυτών που καλύπτονται από τους ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Ειδικά, για τις υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων οι παραπάνω αποφάσεις
εκδίδονται από τον Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων.
2. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Οργανισµών
και Νοµικών Προσώπων, που επιλέγονται, µετά από σχετικές προκηρύξεις αυτών από τους παρακάτω κλάδους ή
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών: α) των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά προτεραιότητα,
β) των λοιπών κλάδων και υπηρεσιών του Υπουργείου
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Οικονοµικών και γ) των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Οικονοµικών Οργανισµών και Νοµικών Προσώπων,
εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις
α΄ και β΄.
3. Οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα επιτυχόντων
που καταρτίζεται µετά από επιτυχή εκπαίδευση σε θέµατα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής
είσπραξης εσόδων, σε συνδυασµό µε αξιολόγηση των
τυπικών και λοιπών ουσιαστικών προσόντων τους. Ο πίνακας επιτυχόντων που µπορεί να καταρτίζεται για όλη
την Επικράτεια ή ανά Διοικητική Περιφέρεια ισχύει επί
µία τριετία και οι θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από τον πίνακα αυτόν. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων κατά περίπτωση, καθορίζονται:
α) τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όπως τίτλοι σπουδών, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, µεταπτυχιακοί ή
διδακτορικοί τίτλοι και η συνάφεια αυτών µε το αντικείµενο της θέσης εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, β) τα ουσιαστικά προσόντα
αυτών όπως εξειδίκευση, προηγούµενη εµπειρία, γ) το
είδος, ο χρόνος και ο τρόπος της εκπαίδευσης, καθώς
και η βαθµολογία αυτής που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι την έχει περαιώσει µε επιτυχία,
η οποία αποτελεί απαραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ή τους πίνακες επιτυχόντων, δ) οι
συντελεστές βαρύτητας των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων , καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την αξιολόγηση, την επιλογή αυτών και την
κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων επιτυχόντων.
4. Για διάστηµα δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή
τους σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται ως βοηθοί ελεγκτή. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των βοηθών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους είναι ίδια µε
αυτά των ελεγκτών, µπορεί όµως να διαφοροποιείται η
υπηρεσία τοποθέτησής τους ή οι υποθέσεις που χρεώνονται, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες γνώσεις τους, σύµφωνα
µε συγκεκριµένα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, κατά
περίπτωση. Με την πρώτη ανανέωση της διετίας, µετά από την επιτυχή αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ελεγκτές.
Η θητεία µπορεί να ανανεώνεται µέχρι τρείς φορές,
µετά από επιτυχή αξιολόγηση, µε το πέρας της οποίας ο
υπάλληλος µετακινείται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής µονάδας .
5. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης
των εσόδων του Κράτους επανέρχονται υποχρεωτικά
στην υπηρεσία από την οποία µετακινήθηκαν ή αποσπάστηκαν ή µετακινούνται σε άλλη υπηρεσία χωρίς να τοποθετούνται σε θέση ελεγκτή εφόσον: α) λήξει η θητεία
τους, β) δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, γ) ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για σοβαρό παράπτωµα ή ποινική δίωξη που σχετίζεται µε την υπηρεσία , δ) τους επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης ή προστίµου µεγαλύτερη του µήνα και δ) διαπιστωθεί ότι δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή έχουν υποβάλλει µεν τέτοια δήλωση αλλά κρίνεται ως ανακριβής.
6. Οι υπάλληλοι που µετακινούνται ή αποσπώνται σε

θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου. Εφόσον
αποδεχθούν τέτοια θέση και αναλάβουν καθήκοντα απαλλάσσονται από τα καθήκοντα του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους ταυτόχρονα µε την ανάληψη των νέων καθηκόντων
τους, επανέρχονται δε σε αυτήν εφόσον απαλλαγούν από τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης, µε τη λήξη
της πρώτης θητείας τους ως προϊσταµένων, εκτός αν αυτό γίνεται λόγω πειθαρχικών ή ποινικών παραπτωµάτων
που υπέπεσε ο υπάλληλος.
7. Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων, οι οποίοι µε την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται
ταυτόχρονα τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους
που προσδιορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, κατανέµουν αυτούς
στους προϊσταµένους των υπό αυτών οργανικών µονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή τµήµατος ή αυτοτελούς
Γραφείου , οι δε προϊστάµενοι των τµηµάτων ή αυτοτελών Γραφείων κατανέµουν αυτούς µεταξύ των ελεγκτών
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης κατά περίπτωση. Η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους σηµαίνει
και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων αυτών ακόµη
και στην περίπτωση που αυτό γίνεται σε αντικατάσταση
µετακινούµενου ή αποσπώµενου ελεγκτή µετά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.
8. Από 1η Ιανουαρίου 2015, η διετής τουλάχιστον επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης
και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους
θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που στελεχώνονται από τους ως άνω ελεγκτές. Η επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδος κάθε επιπέδου, επί διετία, από το έτος
2011 και µετά, στην οποία έχουν κατανεµηθεί θέσεις
των ως άνω ελεγκτών θεωρείται και ως επιτυχής άσκηση
καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους .
9. Οι τοποθετήσεις, µετακινήσεις ή αποσπάσεις των επιλεγέντων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, γίνονται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων ή του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου.
10. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους για τα πειθαρχικά τους παραπτώµατα υπάγονται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των
υπαλλήλων του κλάδου εφοριακών.
11. Στην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων δηµιουργείται Μητρώο
ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται
όσοι επιλέγονται ως ελεγκτές µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, καθώς και όσοι επελέγησαν µε τις αρχικές του διατάξεις από την έναρξη ισχύος του
ν. 3943/2011. Στο Μητρώο αυτό, εκτός των βασικών
στοιχείων καταχωρείται η υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα ο ελεγκτής, η απόδοση και αξιολόγηση αυτού, καθώς και οι εξειδικεύσεις του σε ελεγκτικά ή εισπρακτικά
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καθήκοντα. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι λεπτοµέρειες και οι διαδικασίες τήρησης του Μητρώου αυτού.»
2. Η επιλογή, η τοποθέτηση και η λήξη της θητείας των
προϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων που συγκροτούν το Υπουργείο Οικονοµικών διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της πα 2 του
άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως θεσπίζεται µε την υποπαράγραφο
Ε1 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) οι λέξεις «για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
µέχρι 30 Ιουνίου 2013».
4. Οι διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 2, του π.δ.
61/1997 (Α΄ 53) τροποποιούνται ως εξής:
«4. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33, παράγραφοι 2-5, του ν.
2190/1994.»
5. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33, παράγραφοι 2-5, του ν. 2190/1994, όπως αυτές
κωδικοποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 69
1. Στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται νέο άρθρο 17Β ως εξής:
«Άρθρο 17Β
Ρυθµίσεις για ακίνητα των νοµικών προσώπων
του ν. 590/1977 (Α΄ 146)
1. Ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα της παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 ή επί των οποίων τα νοµικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωµα διακατοχής ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, υπάγονται σε διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης και αποκτούν βιώσιµη επενδυτική ταυτότητα µε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16
του παρόντος Κεφαλαίου και σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
2. Την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν µελέτες
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του
παρόντος Κεφαλαίου µπορεί να υποβάλει και το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο ή ο ασκών δικαιώµατα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί της περιουσίας
του κατά τις κείµενες διατάξεις ή ο έλκων εκ του νοµικού προσώπου δικαιώµατα. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 15 του παρόντος Κεφαλαίου αναφορικά µε τα ακίνητα της παραγράφου 1 του παρό-

ντος άρθρου αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Η αξιοποίηση των ακινήτων της παραγράφου 1 γίνεται αποκλειστικά µε βάση τη νοµοθεσία περί ανάπτυξης
και αξιοποίησης της περιουσίας των νοµικών προσώπων
του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977. Τυχόν εµπράγµατα
δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 επί των ακινήτων της παραγράφου 1 δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.»
2. Το προϊόν της, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως 16 και
17Β του ν. 3986/2011, αξιοποίησης των ακινήτων που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 590/1977 ή επί των οποίων τα νοµικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωµα διακατοχής ή ασκούν τη διοίκηση
και διαχείρισή τους διατίθεται αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του εν γένει κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τη χρηµατοδότηση των εκκλησιαστικών καθιδρυµάτων της, µε απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
ή της Διοικούσας Επιτροπής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού 211/2010 (Α΄ 135).
Άρθρο 70
1. Οι όροι του µε αριθµό 2560/10.7.1972 συµβολαίου
της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Πουσκούρη-Κουρεµένου, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄
122/20.7.1972, όπως τροποποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ.
187490/12.8.1976 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 228/28.8.1976, όπως ισχύουν, µπορούν
να τροποποιηθούν µε µεταγενέστερη συµφωνία των
συµβαλλόµενων µερών και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ιδίως είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση και
κατάργηση του άρθρου 4 ώστε να επιτρέπεται η µεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου αλλά και η αλλαγή της µορφής, του σκοπού της χρήσης και της εν γένει νοµικής και
πραγµατικής του κατάστασης χωρίς ωστόσο να καταργηθεί ολικά ο ξενοδοχειακός προορισµός του ακινήτου,
(β) η κατάργηση του άρθρου 6 και της εκεί ηρτηµένης
διαλυτικής αίρεσης, (γ) η κατάργηση του άρθρου 8 παράγραφος 3, ώστε να επιτρέπεται η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών του κυρίου του ακινήτου και (δ) η κατάργηση ή τροποποίηση λοιπών υποχρεώσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να διευκολυνθεί η από
κοινού αξιοποίηση των ακινήτων της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 2.
2. H από 20.12.1975 σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου, του ΕΟΤ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
(ΕΤΕ) και της εταιρίας ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. (η οποία απορροφήθηκε από την ΕΤΕ), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
377/1976 (Α΄177), µπορεί να λυθεί, αζηµίως για όλα τα
µέρη, µε µεταγενέστερη συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών και των καθολικών ή ειδικών τους διαδόχων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Για τις τροποποιήσεις των εν λόγω συµβάσεων, το
Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών και ο ΕΟΤ εκπροσωπείται από τον Υπουργό
Τουρισµού, οι οποίοι αποφασίζουν µετά από εισήγηση
της Εταιρίας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. και του Ταµείου Α-
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ξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.
(ΤΑΙΠΕΔ).
4. Για τα ακίνητα, στα οποία αφορούν οι συµβάσεις
των παραγράφων 1 και 2, είναι δυνατό να εκδοθεί κοινό
ΕΣΧΑΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα αξιοποιηθούν από κοινού, µέσω εισφοράς από το ΤΑΙΠΕΔ
του ακινήτου της παραγράφου 2 στην ανώνυµη εταιρία
ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και στη συνέχεια πώλησης του
συνόλου των µετοχών που κατέχουν η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ στην εν λόγω εταιρία κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περίπτωση ζ’ του ν. 3986/2011. Το κοινό ΕΣΧΑΔΑ εκδίδεται
κατόπιν αιτήσεως του ΤΑΙΠΕΔ, που υποβάλλεται και πριν
από την εισφορά του ακινήτου του στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος µε
το οποίο θα εγκρίνεται το κοινό ΕΣΧΑΔΑ προϋποθέτει
την ολοκλήρωση της εισφοράς του ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ
στην ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
Άρθρο 71
Ρύθµιση θεµάτων περί Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου
13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. δύναται να εκµισθώνει στον Παραχωρησιούχο οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε
ακίνητα ιδιοκτησίας της που ευρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. καθορίζει ελεύθερα τη διαδικασία για την
εκµίσθωση, η οποία µπορεί να εξελιχθεί παράλληλα µε
τον ανωτέρω διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό. Το ύψος
του µισθώµατος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. αφού ληφθεί υπόψη αποτίµηση ανεξάρτητου αποτιµητή και γνωστοποιείται
στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσµευτικών προσφορών. Η µίσθωση και τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις διέπονται αποκλειστικά από τους
όρους που συµφωνούνται µεταξύ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και
του Παραχωρησιούχου, πριν τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης, µε την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α΄
189) και του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30).»
2. Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών από το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων
των ν. 3867/2010 και ν. 3965/2011
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ΣΣΕ είναι εννεαµελές: Μέλη του Συµβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ή, σε περίπτωση µη ορισµού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύµβουλος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-

τας, καθώς και ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, µε ειδικές γνώσεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Πρόεδρος του ΣΣΕ ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ή, εάν
δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονοµικών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3965/2011 (Α΄ 113) τροποποιείται ως εξής:
«Μέχρι την απόσχιση του κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου, για την κάλυψη σηµαντικής επί έλαττον απόκλισης από το ελάχιστο όριο των εφαρµοστέων δεικτών ρευστότητας, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, το Ταµείο µπορεί να
κάνει χρήση πόρων του από παρακαταθήκες, µε σκοπό
να επανέλθει ο δείκτης ρευστότητάς του.»
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 72 ισχύει
από την ηµεροµηνία της κατάθεσής της στο Κοινοβούλιο.
Άρθρο 73
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 4152/2013
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Β.10. της παραγράφου Β. του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, όταν η ανάκτηση αφορά κρατική ενίσχυση που έχει χορηγηθεί σε παραλήπτες που δραστηριοποιούνται σε παραµεθόριες περιοχές της Ελλάδας,
λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που αφορούν στους παραλήπτες αυτούς, κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«β) Πιθανολογείται σοβαρά η παρανοµία της εθνικής ή
ενωσιακής πράξης ανάκτησης, και».
3. Το στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε,
ως εξής:
«γγ. Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3.».
4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.6. της παραγράφου Ε. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προστίθεται
στοιχείο ζ΄, ως εξής:
«ζ. τους κανόνες για τον προσδιορισµό του ασυµβίβαστου και για το χαρακτηρισµό οποιασδήποτε κατάστασης ως σύγκρουση συµφερόντων για τα µέλη του Οργάνου Διοίκησης.»
5. Η υποπαράγραφος ΙΔ.3. της παραγράφου ΙΔ του
ν. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Οι λέξεις «σε ό, τι αφορά αποκλειστικά τις µισθολογικές τους αποδοχές» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σε
ό,τι αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισµού των µισθολογικών τους αποδοχών και το βαθµολογικό τους
καθεστώς».
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β. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΔ.3. προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
από 1.6.2013.»
Άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), µετά τη λέξη «παίγνια»
προστίθενται οι λέξεις «, ή αυτεπάγγελτα».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011, µετά τις λέξεις « της ΟΠΑΠ Α.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «επιβλέπει και µεριµνά την τήρηση εκ
µέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους ή των
όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. µε απόφασή της:».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 4141/2013 (Α΄ 81) η φράση «όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνοµικού έργου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση
«όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνοµικού έργου, της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180)».
5. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
καταργείται.
6. Το άρθρο 15 του ν. 4110/2013 (Α' 17) καταργείται.
Άρθρο 75
Τροποποίηση διατάξεων για το Ε.ΣΥ.Π.
Το άρθρο 38 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται
ως εξής:
« Άρθρο 38
1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου
Συστήµατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.) που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οι δαπάνες αυτές δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη λειτουργίας
του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται µε δική τους µέριµνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.
3. Μέσα σε πέντε (5) µήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε στοιχείο που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προς τους φορείς της παραγράφου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η αρµόδια

Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής για την τήρηση του Μητρώου Φορέων, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση
και λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται µέσω
Ε.ΣΥ.Π, η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για
την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης, τα αρµόδια
όργανα για την εκκαθάριση και πληρωµή των εν λόγω
δαπανών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των
εκκαθαριστών και των αρµόδιων για την πληρωµή οργάνων, ο τύπος των τίτλων πληρωµής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει και των λοιπών διατάξεων που ορίζουν διαφορετική διαδικασία πληρωµής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης.
4. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας: (α) τα
σχετικά τέλη και δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά µέσω του Ε.ΣΥ.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του παρόντος και (β) κανένα τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι καταχωρηµένο στο Ε.ΣΥ.Π..
5. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άµυνα,
εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..
6. Για τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. συνιστώνται στη Δ53Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, δύο Τµήµατα
των οποίων οι αρµοδιότητες θα καθοριστούν µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος. Για τη στελέχωση των Τµηµάτων αυτών συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και δύο (2)
οργανικές θέσεις στον κλάδο ΔΕ Πληροφορικής, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Των Τµηµάτων αυτών
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.»
Άρθρο 76
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2731/1999
1. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού
επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δηµοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή ειδικής έκθεσης προς τον αρµόδιο Υπουργό, µε σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νοµιµότητα της δαπάνης. Στην ειδική
έκθεση θα µνηµονεύονται απαραιτήτως όλα τα µέλη των
συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νοµικών
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προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο
έχουν τυχόν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης.
β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού, παρεχοµένης σε αυτόν της δυνατότητας αποµείωσης του ύψους της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους
απόρριψής της, εάν η δηµοσιονοµική κατάσταση του
Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού µε το
σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονοµική Αστυνοµία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης
του Υπουργείου Οικονοµικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δηµόσιους λειτουργούς απιστία σχετική µε την υπηρεσία που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 256 Π.Κ.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3965/
2011 (Α΄ 113) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συµβάσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
Ο.Δ.Δ.Η.Χ. του προηγούµενου εδαφίου που είναι ενεργές την 30.5.2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από το
χρόνο λήξης τους µέχρι την 31.12.2013.»
3. Το προσωπικό που αποσπάται στο Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) µπορεί να επιλέγει
είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
του Σ.Ο.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 77
Συµπλήρωση του άρθρου 10 του ν. 4071/2012
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/
2012 προστίθενται τα εξής:
«Ειδικότερα:
α. Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταµειακά στις Δ.Ο.Υ. σε
βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων:
(αα) διαγράφονται µε πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής και
(αβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο
για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, µε βάση χρηµατικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του,
για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίµων ή αποφάσεων καταλογισµού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήµατος ή παρακρατούµενους φόρους, έστω και
αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσµίας της
προσφυγής.
Τυχόν καταβληθέντα ποσά από τις επιχειρήσεις της
παρούσας παραγράφου ή από τα συνυπεύθυνα µε αυτές
πρόσωπα που αφορούν τις βεβαιωµένες οφειλές τους,

δεν αναζητούνται και αποσβένουν κατά προτεραιότητα
αντίστοιχο µέρος των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων
και προστίµων, και συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή
και επαναβεβαίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υποπεριπτώσεις αα΄ και αβ΄ της παρούσας παραγράφου.
β. Οφειλές για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας διάταξης έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις σε βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά
βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο για τα
ποσά των κύριων οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπερίπτωση αβ΄ µε βάση χρηµατικό κατάλογο
που συντάσσεται σε βάρος του.
Για οφειλές που δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν ευρεία εννοία σε
βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και οι οποίες προκύπτουν από έλεγχο που
έχει ήδη διαταχθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί:
(γα) ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετικό πόρισµα, προκειµένου να εκδοθούν οι οικείες καταλογιστικές πράξεις,
(γβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο
τα ποσά των κύριων οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπερίπτωση αβ΄ µε βάση χρηµατικό κατάλογο
που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας
οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισµα του ελέγχου.
δ. Για οφειλές που δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν ευρεία εννοία σε
βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και για τις οποίες δεν έχει διαταχθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έλεγχος:
(δα) διενεργείται κατά προτεραιότητα τακτικός έλεγχος από το αρµόδιο κατά περίπτωση ελεγκτικό όργανο
σε όλα τα φορολογικά αντικείµενα και
(δβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο
τα ποσά των κύριων οφειλών σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπερίπτωση αβ΄ µε βάση χρηµατικό κατάλογο
που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας
οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισµα του ελέγχου.
ε. Με τη δικαστική αµφισβήτηση των οφειλών των
Ο.Τ.Α. που έχουν βεβαιωθεί κατά τα οριζόµενα στις
προηγούµενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου,
δεν εφαρµόζονται οι απαλλαγές που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παρούσας παραγράφου και
οι Ο.Τ.Α. επιβαρύνονται και µε τους πρόσθετους φόρους, πρόστιµα και λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
στ. Η εξόφληση από τους οικείους Ο.Τ.Α. των οφειλών, όπως αυτές θα βεβαιωθούν κατ’ εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παρούσας παραγράφου,
συντελείται µε τους ακόλουθους τρόπους:
(i) δια συµψηφισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄268) που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31) και τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση
του χρόνου βεβαίωσης των οφειλών των Ο.Τ.Α. που
προβλέπεται σε αυτόν,
(ii) από ίδιους πόρους, επιτρεπόµενης και της σύναψης
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δανείου κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4038/2012 (Α΄14).
ζ. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δίκες λόγω άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων από τις επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου κατά είτε των
πράξεων καταλογισµού είτε των πράξεων ταµειακής βεβαιώσεως, καταργούνται. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον
αρµόδιων οργάνων για τη διοικητική επίλυση των διαφορών απορρίπτονται για τυπικούς λόγους.
Άρθρο 78
Θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Θ.18 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν, σύµφωνα
µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3696/2008 (Α΄ 177) από τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια, όπως µετονοµάστηκαν µε το
ν. 4093/2012) που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
άδεια λειτουργίας επιστρέφονται στους αιτούντες µετά
την 1η Μαΐου 2013. Δεν επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές, που υποβλήθηκαν από Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης (Κολλέγια, όπως µετονοµάστηκαν µε το ν.
4093/2012), η άδεια ίδρυσης ή/ και η άδεια λειτουργίας
των οποίων έχουν ανακληθεί µε υπουργική απόφαση µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3696/
2008 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί µε απόφασή της, κατόπιν αιτήµατος και µε δαπάνη της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές
Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο
συναφές θέµα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης
υποχρεωτικά: α) το χρηµατικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε µπορεί να
υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόµενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές
ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων
της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει τα διπλώµατα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νοµιµότητά τους,
δύναται δε να ορίζει οµάδα εργασίας έργο της οποίας θα
είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων
λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται µε
την απόφαση λειτουργίας της. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.»
Άρθρο 79
Τροποποίηση των άρθρων 22
του ν. 4109/2013 και 3Β του ν. 2362/1995
1. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (Α΄16), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονοµικών και η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξυπηρετούν και τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού.»
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3Β του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 19
του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση συγχώνευσης Γενικών Διευθύνσεων
Οικονοµικών Υπηρεσιών λόγω της συγχώνευσης Υπουργείων, στη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επανατοποθετείται από το αρµόδιο
προς τούτο όργανο ένας από τους προϊσταµένους των
συγχωνευόµενων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε βάση τη µοριοδότηση της τελευταίας κρίσης για τις επιλογές προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών. Οι προϊστάµενοι που δεν επανατοποθετούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, τοποθετούνται από το αρµόδιο
προς τούτο όργανο σε κενή θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης και, αν δεν υπάρχει, στην πρώτη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί. Ως τότε θεωρούνται
προϊστάµενοι Διεύθυνσης και τα καθήκοντα τους προσδιορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Ε. Στυλιανίδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αν. Μανιτάκης

Κ. Αρβανιτόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Βρούτσης

Α. Ρουπακιώτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ό. Κεφαλογιάννη

Δ. Σταµάτης
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και
άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου
που απαρτίζεται από τέσσερα (4) Μέρη ενσωµατώνεται
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ (Μέρος Πρώτο),
ρυθµίζονται θέµατα του Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων» (Μέρος Δεύτερο), αναµορφώνεται ο Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Μέρος Τρίτο) και θεσπίζονται λοιπές ρυθµίσεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών (Μέρος Τέταρτο).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Με τις διατάξεις του Μέρους αυτού, µεταφέρεται στο
εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου
της 15ης Φεβρουαρίου 2011, αναφορικά µε τη διοικητική
συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας και µε την κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
19ης Δεκεµβρίου 1977 σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών στον τοµέα
των άµεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 1914/1990
όπως ισχύει, και προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1.α. Ορίζεται ως αντικείµενο των σχετικών διατάξεων,
ο καθορισµός των κανόνων και των διαδικασιών για τη
συνεργασία των ελληνικών αρχών και των αρχών των υπόλοιπων κρατών-µελών, µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι εύλογα συναφείς µε την εφαρµογή
και την επιβολή της ελληνικής νοµοθεσίας ή της εθνικής
νοµοθεσίας των κρατών-µελών, όσον αφορά στους φόρους, παντός τύπου, που εισπράττονται από την Ελλάδα
ή από κράτος-µέλος εξ ονόµατός του ή από εδαφικές ή
διοικητικές υποδιαιρέσεις του, συµπεριλαµβανοµένων
και των τοπικών αρχών.
β. Προβλέπεται ότι, από το πεδίο εφαρµογής των εν
λόγω διατάξεων εξαιρούνται ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), οι δασµοί και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης
που καλύπτονται από άλλη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) περί διοικητικής συνεργασίας µεταξύ
κρατών-µελών, οι υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τέλη και οφειλές συµβατικού χαρακτήρα.
γ. Καθορίζεται η έννοια των όρων, για την εφαρµογή
του διατάξεων του εν λόγω Μέρους.
δ. Ορίζεται ως:
- αρµόδια αρχή, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών,
- κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης το Τµήµα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης
φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών,

- Τµήµατα Διασύνδεσης η Διεύθυνση Ελέγχων και η
Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί
να ορίζει και νέα τµήµατα διασύνδεσης. Με υπουργική απόφαση συνιστώνται τα εν λόγω τµήµατα, καθορίζονται
οι αρµοδιότητές τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
τη λειτουργία τους. (άρθρα 1-5)
2.α. Καθορίζονται: i) η διαδικασία της κατόπιν αιτήµατος ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της ελληνικής αρχής και της αρχής άλλου κράτους-µέλους, ii) οι διοικητικές ενέργειες της ελληνικής αρχής για την συγκέντρωση των ανωτέρω πληροφοριών, iii) οι προθεσµίες µέσα
στις οποίες η λαµβάνουσα ελληνική αρχή υποχρεούται
να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και iv) το πεδίο εφαρµογής και οι προϋποθέσεις της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης µε την οποία καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών,
για το χρονικό διάστηµα έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
γ. Χρόνος έναρξης των διατάξεων για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2015.
(άρθρα 6-9)
3.α. Καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αυθόρµητης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονοµικών και των αρµόδιων αρχών των άλλων κρατών-µελών και προσδιορίζονται οι σχετικές προθεσµίες.
β. Παρέχεται η δυνατότητα i) παρουσίας σε διοικητικές
υπηρεσίες και συµµετοχής σε διοικητικές έρευνες εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων αρµόδιων αρχών των κρατώνµελών, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις ii) διενέργειας
ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων από δύο ή περισσότερα κράτη-µέλη, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία και iii) παροχής πληροφόρησης µεταξύ της ελληνικής
αρχής και των αρχών των κρατών-µελών, ως προς τη
χρησιµότητα των αιτούµενων πληροφοριών.
Με υπουργική απόφαση ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα.
(άρθρα 10-15)
4. Οι πληροφορίες που λαµβάνει η αρµόδια ελληνική
αρχή, καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και
προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο, δυνάµει
της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων και για σκοπούς που εκφεύγουν
από το πεδίο εφαρµογής του υπό ψήφιση νόµου, εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 16)
5.α. Ορίζονται τα όρια στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τη λαµβάνουσα ελληνική αρχή προς την
αιτούσα αρχή άλλου κράτους-µέλους (µη εξάντληση των
συνήθων πηγών πληροφόρησης από την αιτούσα αρχή,
αποκάλυψη βιοµηχανικού, εµπορικού ή επαγγελµατικού
απόρρητου, εµπορικής µεθόδου ή πληροφορίας, της οποίας η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη στη δηµόσια τάξη
κ.α.).
β. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις της λαµβάνουσας ελληνικής αρχής για την παροχή πληροφοριών σε άλλα
κράτη-µέλη στις περιπτώσεις που δε χρειάζεται τις πληροφορίες για δικούς της φορολογικούς σκοπούς.
(άρθρα 17-18)
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6. Η Ελλάδα µπορεί να αιτηθεί ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία µε ένα κράτος-µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό το κράτος-µέλος παρέχει ανάλογη ευρύτερη αµοιβαία συνεργασία προς τρίτη χώρα. Σε περίπτωση που η
Ελλάδα παρέχει προς τρίτη χώρα συνεργασία ευρύτερη
από αυτήν που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, τότε
δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή εξίσου ευρείας συνεργασίας προς οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος, το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει στην ευρύτερη αυτή αµοιβαία συνεργασία µε την Ελλάδα.
(άρθρο 19)
7.α. Προβλέπεται η χρήση τυποποιηµένου εντύπου για
την παροχή πληροφοριών και τη διεξαγωγή διοικητικών
ερευνών, και τυποποιηµένου ηλεκτρονικού µορφοτύπου
για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών.
β. Ρυθµίζονται ειδικά ζητήµατα σχετικά µε τη χρήση
του ηλεκτρονικού Κοινού Δικτύου Επικοινωνιών (CCN)
και τη γλώσσα στην οποία συντάσσονται τα αιτήµατα συνεργασίας.
γ. Η Ελλάδα παραιτείται από κάθε αξίωση επιστροφής
των δαπανών, οι οποίες προκύπτουν κατά την εφαρµογή
του υπό ψήφιση νόµου εκτός, κατά περίπτωση, αν πρόκειται για αµοιβές εµπειρογνωµόνων. (άρθρα 20-21)
8.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις
της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά
µε την αξιολόγηση της διοικητικής συνεργασίας, τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών µε τρίτες χώρες και
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών.
β. Προσδιορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις.
(άρθρα 22-25)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Με το Μέρος Δεύτερο τροποποιούνται διατάξεις σχετικά µε το Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων» (Ε.Λ.Τ.Ε..).
1. Τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 1 του
ν. 3148/2003, µε το οποίο συστήθηκε η Ε.Λ.Τ.Ε. και ορίζονται, κυρίως, τα εξής:
α. Η Ε.Λ.Τ.Ε. λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.
β. Η προβλεπόµενη εποπτεία της Ε.Λ.Τ.Ε. από τον Υπουργό Οικονοµικών λαµβάνει τη µορφή της προηγούµενης έγκρισης µόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της.
γ. Ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) ορίζεται πλέον µε απόφαση του οργάνου αυτού (αντί του Υπουργού Οικονοµικών) και είναι υπάλληλος της Ε.Λ.Τ.Ε.
(µέχρι σήµερα µπορούσε να είναι και υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών ή απασχολούµενος σε αυτό).
δ. Και οι δύο πλέον αντιπρόεδροι του ΔΣ επιλέγονται
από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστηµονική κατάρτιση στη Λογιστική ή/και Ελεγκτική. (Μέχρι σήµερα ο
ένας έπρεπε να διαθέτει ευρεία επιστηµονική κατάρτιση
στη Λογιστική και ο άλλος έπρεπε να είναι υπάλληλος
του Υπουργείου Οικονοµικών µε κατάρτιση σε θέµατα
Λογιστική και Ελεγκτικής.)
ε. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας
των µελών του Δ.Σ. σε περίπτωση λήξης αυτής, µέχρι το
διορισµό νέων µελών και µέχρι ένα (1) έτος. (άρθρο 26)
2. Τροποποιούνται τα προσόντα των τεσσάρων ειδικών

επιστηµόνων που µετέχουν στο Συµβούλιο Λογιστικής
Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Ε.Λ.Τ.Ε... Πλέον διδακτορικό
δίπλωµα στη Λογιστική απαιτείται να έχει τουλάχιστον
ένας (αντί για όλους).
(άρθρο 27)
3.α. Μειώνονται τα µέλη του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. από επτά (7) σε πέντε (5)
και πλέον ορίζονται όλα µε απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Λ.Τ.Ε., ενώ για ένα από αυτά προηγείται πρόταση του
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ).
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν
εισήγησης του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του Σ.Π.Ε.. (Μέχρι σήµερα προβλεπόταν ο καθορισµός των αµοιβών αυτών µε απόφαση του
Υπουργού).
γ. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Ποιοτικού Ελέγχου.
(άρθρο 28)
4.α. Αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 3148/2003 και ορίζεται το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ως αποκλειστικά αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νοµοθεσίας και
του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών («πειθαρχικά παραπτώµατα»), και την επιβολή
κυρώσεων σε βάρος τους (αντί του υφιστάµενου έως σήµερα τριµελούς πειθαρχικού συµβουλίου). Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για την επιβολή κυρώσεων είναι µυστικές.
β. Επανακαθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται. Μεταξύ άλλων, αυξάνονται τα ανώτατα όρια
προστίµων.
γ. Πριν την έκδοση της απόφασης για την επιβολή κυρώσεων, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούται να καλέσει
τον ελεγχόµενο νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγχόµενο ελεγκτικό γραφείο να εκθέσει τις απόψεις του.
δ. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται αποτελούν (όπως και
σήµερα) έσοδο του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974). Η εκάστοτε αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την
Ε.Λ.Τ.Ε. για την είσπραξη ή µη του προστίµου.
(άρθρο 29)
5.α. Προστίθεται άρθρο 6Α στο ν. 3148/2003, σχετικά
µε τη διερεύνηση υποθέσεων για τη διαπίστωση της συνδροµής ή µη παράβασης της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών.
Στη διερεύνηση αυτή συµµετέχουν και «εντεταλµένοι ελεγκτές». Ως «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. ορίζονται από το ΔΣ αυτής µετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε.,
φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δηµοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση και εµπειρία και έχουν λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση ιδίως σε θέµατα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. µπορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούµενες ειδικότητες των «εντεταλµένων ελεγκτών», καθώς και η διαδικασία επιλογής και αποζηµίωσής τους.
β. Προστίθεται, επίσης, άρθρο 6Β στο ν. 3148/2003,
στο οποίο περιγράφονται οι εξουσίες των ελεγκτικών
οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. (πρόσβαση σε βιβλία, στοιχεία
κ.λπ., κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων και
λήψη µαρτυρικών καταθέσεων).
(άρθρο 30)
6.α. Επαναδιατυπώνεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3148/2003, σχετικά µε τους πόρους της Ε.Λ.Τ.Ε., έτσι
ώστε η προβλεπόµενη εισφορά ποσοστού ενός τοις εκα-
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τό (1%) να υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών
εταιρειών (αντί επί των αµοιβών που τιµολογούνται από
αυτές). Παράλληλα απαλείφεται διάταξη που ορίζει ότι,
εάν δεν επαρκεί η ανωτέρω εισφορά για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων της Ε.Λ.Τ.Ε., επιχορηγείται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό και προβλέπεται ότι, εάν από την οικονοµική διαχείριση της EΛΤΕ στο τέλος κάθε
τριετίας προκύπτει οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα - έξοδα), που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούµενης χρήσης, διατίθεται έως το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ως έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
β. Τροποποιείται το άρθρο 9 του ν. 3148/2003, που αναφέρεται στις κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις
της Ε.Λ.Τ.Ε. και απαλείφεται διάταξη που προέβλεπε
την έγκριση αυτών από τον Υπουργό Οικονοµικών.
(άρθρα 31-32)
7. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3693/2008 στα ακόλουθα, κατά βάση σηµεία:
α. Ορίζεται ότι, η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να αποφασίζει
µε απόφαση του ΔΣ αυτής (αντί µε Κανονιστική Πράξη
της) για:
- την ύπαρξη ή µη δικτύου, σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 2 του ανωτέρω νόµου,
- τη συνδροµή ή µη της ιδιότητας του συνδεδεµένου
µέρους ελεγκτικού γραφείου, σύµφωνα µε την παρ. 8
του άρθρου 2 του ίδιου νόµου,
- τη χορήγηση ή µη επαγγελµατικής άδειας σε νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, µετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε.,
- την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της προαναφερόµενης επαγγελµατικής άδειας, µετά από εισήγηση
του Σ.Π.Ε.,
- τη χορήγηση επαγγελµατικής άδειας σε ελεγκτή τρίτης χώρας, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
- την εγγραφή στο Δηµόσιο Μητρώο (Ελεγκτών) των
Ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών, για τις οποίες συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις,
- οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόµιµου ελεγκτή για κάθε ενδιαφερόµενο που είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
β. Ως «Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε..» νοείται πλέον η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. που έχει κανονιστικό χαρακτήρα (αντί της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του ΔΣ της Ε.Λ.Τ.Ε. ή εγκριτικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού στα πλαίσια της γενικότερης εποπτείας του).
γ. Διευρύνονται οι λόγοι για τους οποίους ανακαλείται
η άδεια νοµίµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου. Σε αυτούς πλέον προστίθεται η επιβολή σχετικής πειθαρχικής
ποινής, η θέση σε δικαστική συµπαράσταση, η τελεσίδικη καταδίκη για ορισµένα ποινικά αδικήµατα, καθώς και η
συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας ή η συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Η οριστική ανάκληση της άδειας συνεπάγεται και τη διαγραφή από
το Μητρώο Ελεγκτών.
δ. Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας νοµίµου ελεγκτή σε φυσικά πρόσωπα ορίζεται η κατοχή τίτλου
σπουδών τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής
εκπαίδευσης (αντί της ολοκλήρωσης της δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισαγωγή σε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης).
(άρθρο 33)
8. Προβλέπεται ότι τα µέλη του Δ.Σ., του Συµβουλίου
Ποιοτικού Ελέγχου και του Συµβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης της Ε.Λ.Τ.Ε., καθώς και το εν γένει προσωπικό και οι εντεταλµένοι ελεγκτές αυτής, δεν υπέχουν
προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για
πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά την άσκηση των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων τους, εκτός και εάν ενήργησαν µε δόλο.
Δεν απαλλάσσονται όµως από τις ευθύνες τους έναντι
της Ε.Λ.Τ.Ε. για παράβαση καθήκοντος και , εν γένει ,
για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αµέλεια.
(άρθρο 34)
9. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, υπό προϋποθέσεις να παρέχουν πληροφορίες στους νόµιµους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, για το υπόλοιπο λογαριασµών πελατών τους, χωρίς να επιτρέπεται η επίκληση
του τραπεζικού απορρήτου.
(άρθρο 35)
10.α. Εξαιρείται η Ε.Λ.Τ.Ε. από την υπαγωγή στο δηµόσιο τοµέα.
β. Τίθενται καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις.
(άρθρα 36-38)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Τροποποιείται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ. – ν. 3086/2002 και
π.δ. 238/2003) στα εξής κυρίως σηµεία:
· Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Ολοµέλειας,
κατά την πλήρη και την τακτική σύνθεσή της.
· Προσδιορίζονται οι γνωµοδοτικές αρµοδιότητες των
Τριµελών Επιτροπών, καθώς και οι όµοιες της Ολοµέλειας, κατά την πλήρη και κατά την τακτική σύνθεσή της.
· Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. µπορεί να εγκρίνει πρακτικά
γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις
µε χρηµατικό αντικείµενο µέχρι 20.000 ευρώ, αντί µέχρι
6.000 ευρώ που ισχύει σήµερα.
· Θεσπίζεται υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο, µετά την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονοµικών, των
πρακτικών γνωµοδοτήσεων που αφορούν σε υποθέσεις
χρηµατικού αντικειµένου άνω των 150.000 ευρώ, καθώς
και όσων αφορούν σε εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων και δεν προκύπτει ότι η οικονοµική τους αξία είναι
µικρότερη των 150.000 ευρώ.
· Περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ως αντιπροσώπου (AGENT) της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
· Η Γραµµατεία του Ν.Σ.Κ., η οποία ως µονάδα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νοµικό
Σύµβουλο ή Πάρεδρο.
· Μετονοµάζεται το Κέντρο Πληροφορικής – Μελετών
και Νοµικών Εκδόσεων, σε Σχηµατισµό Επιστηµονικών
Δραστηριοτήτων και Δηµοσίων Σχέσεων. Στο νέο Σχηµατισµό προΐσταται λειτουργός του Ν.Σ.Κ. και ορίζονται οι
αρµοδιότητές του.
· Το Τµήµα Ευρετηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικού και
Διοικητικής Μέριµνας µετονοµάζεται σε Τµήµα Ευρετηρίου, Εικονοποίησης και Καταχώρισης Δεδοµένων, ενώ
το Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεοµοιοτυπίας της ίδιας
Διεύθυνσης µετατρέπεται σε Τµήµα Πληροφορικής και
Υποστήριξης Συστηµάτων.
· Συνιστάται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ.
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στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο στελεχώνεται µε έναν Νοµικό
Σύµβουλο και έναν Πάρεδρο. Παράλληλα αυξάνονται
κατά µία οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων.
· Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κα
τά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση της Διοικητικής Ολοµέλειας του
Ν.Σ.Κ., η ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 3086/2002 µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων. Δηλαδή κατά την εκδίκαση σε πρώτο
βαθµό των προσφυγών, το Ελληνικό Δηµόσιο να εκπροσωπείται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη (σήµερα ισχύει µόνο
για τις διοικητικές πράξεις για παράβαση της εργατικής
νοµοθεσίας).
· Ρυθµίζεται το θέµα της αντιµετώπισης των εκκρεµών
δικαστικών υποθέσεων των καταργούµενων νοµικών
προσώπων.
· Το Ν.Σ.Κ. µπορεί να αναθέτει, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, τη µετάφραση δικογράφων ή στοιχείων
δικογραφιών σε µεταφραστικό γραφείο ή σε ιδιώτες µεταφραστές, για το χειρισµό υποθέσεων που εκκρεµούν
στο Ε.Δ.Δ.Α. και σε άλλα δικαστήρια της αλλοδαπής.
· Η φορολόγηση των δικηγόρων του Δηµοσίου, για τις
παρεχόµενες προς αυτό υπηρεσίες, γίνεται µε βάση τις
καταβαλλόµενες αµοιβές.
· Για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους και των
φορέων, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από
το Ν.Σ.Κ., σε δικαστήρια ή αρχές της αλλοδαπής, µπορεί
να ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή και η
σχετική δαπάνη βαρύνει το φορέα που ζητεί την παροχή
των νοµικών υπηρεσιών.
· Οι βαθµοί του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄, Δικαστικού Αντιπροσώπου και Δόκιµου Δικαστικού Αντιπροσώπου, µετονοµάζονται σε Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄,
Δικαστικού Πληρεξουσίου και Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξουσίου, αντίστοιχα.
· Για το διορισµό λειτουργών του Ν.Σ.Κ. δεν λαµβάνονται υπόψη, πέραν των δικαστικών αποφάσεων, και οι διοικητικές πράξεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές.
· Η υφιστάµενη δυνατότητα για αναδιορισµό λειτουργού µέχρι και το βαθµό του Παρέδρου όταν παραιτείται ή
απολύεται λόγω σωµατικής ανικανότητας, περιορίζεται
µόνο σε όσους απολύονται λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας. Έτσι, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, οι παραιτούµενοι δεν έχουν τη δυνατότητα
του αναδιορισµού.
· Οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή
πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως µόνο
για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ή παραβίαση του
απορρήτου.
· Απαγορεύεται στα µέλη του Ν.Σ.Κ. να µετέχουν στα
διοικητικά συµβούλια οργανισµών και επιχειρήσεων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
· Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου του
διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.
· Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. που έχουν ορισθεί ως µέλη διοικητικών συµβουλίων οργανισµών και επιχειρήσεων

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε υπόδειξη του Ελληνικού Δηµοσίου κ.λπ., συνεχίζουν να µετέχουν σε αυτά
µέχρι τη λήξη της θητείας τους.
· Αντικαθίστανται τα όργανα Επιθεώρησης µε τη σύσταση Υπηρεσίας Επιθεώρησης, η οποία αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο ως Προϊστάµενο και από δύο (2)
Νοµικούς Συµβούλους, που ορίζονται µε απόφαση του
Προέδρου µε διετή θητεία.
Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες της νέας Υπηρεσίας
και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικονοµικών να καθορίσει, µε προεδρικό διάταγµα, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης.
· Η έγγραφη εξουσιοδότηση των αρµόδιων οργάνων (Υπουργών) για σύναψη της σύµβασης εξαγοράς ακινήτου
και την υπογραφή αυτής, µπορεί να δίνεται µόνο στον
Προϊστάµενο της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας ή άλλης
Υπηρεσίας του Νοµού (ισχύει και προς µέλη του Ν.Σ.Κ.).
(άρθρα 39 – 61)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
1.α. Συστήνεται «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και
Λ.Π.) των πιστωτικών ιδρυµάτων και των ιδρυµάτων πληρωµών που λειτουργούν στην Ελλάδα µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτηµάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Φορολογικής
Διοίκησης, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και
του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ)
του Υπουργείου Οικονοµικών, την Οικονοµική Αστυνοµία
και τους αρµόδιους Εισαγγελείς, που αφορούν σε κάθε
στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών.
β. Η πρόσβαση των προαναφεροµένων αρχών και υπηρεσιών στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται υπεύθυνος
διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και εκδίδεται Κανονισµός Διαχείρισης της Λειτουργίας του.
γ. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., η λεπτοµερής
διαδικασία ένταξης των φορέων και πρόσβασής τους
στο Σύστηµα, τα διαβιβαζόµενα και τηρούµενα στοιχεία
από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών,
οι προθεσµίες και τα θέµατα παροχής πληροφοριών από
τα υπόχρεα πρόσωπα προς τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου, στις περιπτώσεις όπου η παροχή αυτών των πληροφοριών διενεργείται εκτός Σ.Μ.Τ.Λ. και
Λ.Π., καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
(άρθρο 62)
2. Αναφέρονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
που είναι δυνατό να επιβληθούν στα οριζόµενα πρόσωπα (πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους,
τρίτους κ.λπ.) τα οποία διαβίβασαν ή έλαβαν γνώση πληροφοριών και στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο και το απόρρητο των
στοιχείων, καθώς και στα πρόσωπα που παραβιάσουν το
εν λόγω τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο.
(άρθρο 63)
3.α. Ως συντελεστής απόσβεσης για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης προβλέπεται ποσοστό 10%.
β. Τροποποιείται η περ. ιΑ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31
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του ΚΦΕ, σχετικά µε τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που εκπίπτουν από το ακαθάριστο
εισόδηµα των επιχειρήσεων και ως συναρµόδιο µε το Υπουργείο Οικονοµικών Υπουργείο ορίζεται πλέον το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (αντί του Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων), στο οποίο υπάγεται
πλέον η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
γ. Προστίθεται στο άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. (σχετικά µε τη
διόρθωση κερδών τιµολογήσεων µεταξύ συνδεδεµένων
επιχειρήσεων), διάταξη µε την οποία εξειδικεύονται οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις θεωρούνται
ως συνδεδεµένες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Παρατείνεται µέχρι 10.7.2013 (από 10.5.2013) η προθεσµία για την κατάρτιση του φακέλου τεκµηρίωσης και
την υποβολή των σχετικών καταστάσεων ενδοοµιλικών
συναλλαγών των επιχειρήσεων, για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει
µέχρι και την 30ή Μαΐου 2013.
δ. Διευκρινίζεται ότι, η προσαύξηση του πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος κατά 50% για τα φυσικά πρόσωπα που
κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των
3.100 κατοίκων εφαρµόζεται όχι µόνο για τα εισοδήµατα
από µισθούς και συντάξεις αλλά και για τα εισοδήµατα
από ατοµικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλµατα.
ε. Τροποποιείται η προθεσµία απόδοσης του Φόρου
Εισοδήµατος (Φ.Ε.) για όσους παρακρατούν φόρο από
µισθωτές υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους µέχρι την 20ή ηµέρα του επόµενου από την
παρακράτηση µήνα (αντί για τους µονούς µήνες του έτους για τα εισοδήµατα των προηγουµένων διµήνων που
ίσχυε) µε προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαµβάνει τα
ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόµενες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. [Σηµειώνεται ότι, µε
βάση την ισχύουσα µέχρι σήµερα διάταξη του ΚΦΕ στην
υποχρέωση για µηνιαία απόδοση του φόρου υπάγονταν
µόνο όσοι απασχολούσαν κατά µέσο όρο κατά την προηγούµενη χρήση περισσότερα από πενήντα (50) πρόσωπα, καθώς και τα ασφαλιστικά ταµεία για τις καταβαλλόµενες συντάξεις.]
Εδικά το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. (µε εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταµεία) και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν µέχρι το µεθεπόµενο από την παρακράτηση µήνα.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εφαρµόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1.9.2013 και µετά.
στ. Καλύπτεται το νοµοθετικό κενό που υπάρχει για
το πρώτο εξάµηνο του 2013, σχετικά µε τον τρόπο φορολόγησης της µεταβίβασης των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια (ηµεδαπά και αλλοδαπά) µετοχών. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 και
της παρ. 2 του άρθρου 2703/1999, µε τις οποίες προβλέπεται συντελεστής 2‰ επί της αξίας πώλησης αυτών
(φόρος συναλλαγών).
Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα πωλήσεις µετόχων από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλ-

λεται µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση αυτού, χωρίς
την επιβολή κυρώσεων.
ζ. Ορίζεται ότι, ειδικά για τα εισοδήµατα της παρ. 1
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (τόκους καταθέσεων κ.λπ) του
οικονοµικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών
δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
(άρθρο 64)
4. Το οικογενειακό εισόδηµα που λαµβάνεται υπόψη
για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος τρίτεκνων και
πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, καθώς και
του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, δεν
είναι, από την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, το
φορολογητέο, αλλά το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.
(άρθρο 65)
5.α. Συµπληρώνεται το ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων) και ορίζεται ότι, προκειµένου για
κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου, όσο και
της δήλωσης τρίτου, ενεργούνται µέσω µοναδικών διαµετακοµιστικών κόµβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και
επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους κατά
τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το Ελληνικό
Δηµόσιο και όλα τα εγκατεστηµένα στη χώρα πιστωτικά
ιδρύµατα.
Ειδικότερα θέµατα καθορίζονται µε υπουργική απόφαση.
β. Η ως άνω διαδικασία τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
(άρθρο 66)
6.α. Προβλέπεται ως αρµοδιότητα του Γ’ Τµήµατος Φορολογικών Κινήτρων, Συντελεστών Αποσβέσεων και Συντελεστών Κέρδους της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος, ο έλεγχος και η υπογραφή των εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης πλοίων µε ελληνική σηµαία, µε βάση το εγκεκριµένο υπόδειγµα εγκριτικής πράξης και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ.
2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται ανά κατηγορία πλοίου τα υποδείγµατα των εγκριτικών πράξεων και να ρυθµίζονται
τα θέµατα σχετικά µε την ανάθεση των ως άνω αρµοδιοτήτων.
β. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις δαπανών, που θα
λαµβάνονται εφεξής υπόψη, προκειµένου να κριθούν
συµβατές µε την εσωτερική αγορά και να εξαιρεθούν της
διαδικασίας ανάκτησης, ενισχύσεις, που χορηγήθηκαν
σε επιχειρήσεις µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του
ν. 3220/2004.
(άρθρο 67)
7. Αντικαθίσταται, από 1.7.2013, το άρθρο 4 του
ν. 3943/2011 αναφορικά µε τη σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων
του Κράτους και προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής:
α. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των εσόδων του Κράτους καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Οργανισµών
και Νοµικών Προσώπων, που επιλέγονται, µετά από σχετικές προκηρύξεις αυτών από τους οριζόµενους κλάδους ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
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β. Για διάστηµα δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή
τους σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται ως βοηθοί ελεγκτή. Με την πρώτη ανανέωση
της διετίας, µετά από την επιτυχή αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ελεγκτές.
γ. Η θητεία τους µπορεί να ανανεώνεται µέχρι τρεις
φορές, µετά από επιτυχή αξιολόγηση, µε το πέρας της
οποίας µετακινούνται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση
άλλης οργανικής µονάδας.
δ. Η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους σηµαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
ε. Στην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων δηµιουργείται Μητρώο
ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
αναφορικά µε την τήρηση του εν λόγω Μητρώου.
στ. Περιορίζονται σε τρεις από πέντε οι θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και συνιστώνται δύο θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
(άρθρο 68)
8.α. Ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις, Μονές κ.λπ.) ή επί των οποίων τα
νοµικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωµα διακατοχής ή
ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, υπάγονται σε
διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης και αποκτούν βιώσιµη επενδυτική ταυτότητα µε εφαρµογή των αναφεροµένων διατάξεων.
β. Το προϊόν της αξιοποίησης των προαναφερόµενων
ακινήτων διατίθεται αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του εν γένει κοινωνικού και
φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και για τη χρηµατοδότηση των εκκλησιαστικών καθιδρυµάτων της.
(άρθρο 69)
9.α. Οι όροι του µε αριθµό 2560/10.7.1972 συµβολαίου, όπως τροποποιήθηκε µε τον αριθµό 187490/
12.8.1076 συµβόλαιο, µπορούν να τροποποιηθούν µε µεταγενέστερη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και
των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους.
β. Η από 20.12.1975 σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου, του Ε.Ο.Τ., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και της εταιρείας ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 377/1976 (Α΄177) µπορεί να λυθεί, αζηµίως για όλα τα µέρη, µε µεταγενέστερη συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών και των καθολικών ή ειδικών
τους διαδόχων.
γ. Για τα ακίνητα, στα οποία αφορούν οι παραπάνω
συµβάσεις, είναι δυνατό να εκδοθεί κοινό Ειδικό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης Δηµόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), υπό
την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα αξιοποιηθούν από κοινού, µέσω εισφοράς από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) της έκτασης που βρίσκεται στο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγµένης στην ανώνυµη εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και
στη συνέχεια πώλησης του συνόλου των µετοχών που
κατέχουν η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ στην εν λόγω εταιρεία.
(άρθρο 70)

10.α. Παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Ε. «Οργανισµός
Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)» να εκµισθώνει στον παραχωρησιούχο οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις
και οποιαδήποτε ακίνητα ιδιοκτησίας της στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το ύψος του µισθώµατος καθορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΟΔΙΕ Α.Ε. αφού ληφθεί υπόψη αποτίµηση ανεξάρτητου αποτιµητή.
Η µίσθωση και τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις διέπονται αποκλειστικά από τους όρους που θα
συµφωνηθούν µεταξύ της ΟΔΙΕ ΑΕ και του παραχωρησιούχου πριν τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης, µε την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων του Α.Κ.
και µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων σχετικά µε τον έλεγχο των συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
του π.δ. 34/1995 (κωδικοποίηση νόµων περί εµπορικών
µισθώσεων).
β. Προβλέπεται ότι, µετά τη λήξη κάθε οικονοµικής
χρήσης τα αδιάθετα ποσά των κερδών από το αµοιβαίο
ιπποδροµιακό στοίχηµα αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
(άρθρο 71)
11.α. Αυξάνεται, κατά δύο (2), ο αριθµός των µελών
του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας (Σ.Σ.Ε.) οριζόµενος εφεξής σε εννέα (9) από επτά (7) που είναι σήµερα.
β. Παρατείνεται η δυνατότητα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων να κάνει χρήση πόρων του, από παρακαταθήκες, µέχρι την ηµεροµηνία απόσχισης του κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων από αυτό, αντί έως δύο
(2) έτη από την ψήφιση του ν. 3965/2011, που ισχύει (έληξε 11/5/2013).
(άρθρο 72)
12. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4152/2013, σχετικά µε :
α. τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν σε παραλήπτες παραµεθόριων περιοχών
της Ελλάδος,
β. τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης του επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου εκτιµητή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο κ.λπ.,
γ. το χρόνο εφαρµογής (από 1.6.2013) και τον τρόπο
υπολογισµού των µισθολογικών αποδοχών και του βαθµολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ
της προκήρυξης 1Γ/2008.
(άρθρο 73)
13.α. Διευρύνεται το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τη
λειτουργία παιγνίων επί του οποίου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής του
(σήµερα περιορίζεται στις διατάξεις του ν. 4002/2011).
β. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4110/2013, σχετικά µε τη σύσταση τριών (3) άµισθων
θέσεων ειδικών συνεργατών, για την υποβοήθηση του
έργου των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου Οικονοµικών, κ.λπ..
(άρθρο 74)
14. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 3979/2011, σχετικά µε τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη
Δηµόσια Διοίκηση, στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Προβλέπεται ότι, οι δαπάνες για την παροχή των οριζόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστηµάτων
όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα αρµόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωµή
των εν λόγω δαπανών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
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η ευθύνη των εκκαθαριστών και των αρµόδιων για την
πληρωµή οργάνων, ο τύπος των τίτλων πληρωµής και ο
τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2362/1995, όπως ισχύει και των λοιπών διατάξεων που ορίζουν διαφορετική διαδικασία πληρωµής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης.
γ. Συνιστώνται, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών (ΕΣΥΠ), δύο Τµήµατα, στην
53η Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Για τη στελέχωση των Τµηµάτων αυτών συνιστώνται δώδεκα (12)
οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και δύο
(2) οργανικές θέσεις στον κλάδο ΔΕ Πληροφορικής.
(άρθρο 75)
15.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες έγκρισης των επιχορηγήσεων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα.
Συγκεκριµένα προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι, η απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης θα δίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό και όχι από τον Υπουργό Οικονοµικών,
που ισχύει και θα κοινοποιείται εφεξής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αντί
αποκλειστικά στην Οικονοµική Αστυνοµία και στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου
Οικονοµικών.
β. Παρατείνονται αυτοδικαίως, από το χρόνο λήξης
τους µέχρι τις 31.12.2013, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), εφόσον είναι ενεργές στις 30.5.2013.
γ. Προβλέπεται ότι, το προσωπικό που αποσπάται στο
Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) µπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης
είτε τις αποδοχές που ορίζονται για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του Σ.Ο.Ε..
(άρθρο 76)
16. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 4071/2012, οι οποίες αναφέρονται στην υποχρεωτική εξόφληση από τους οικείους Ο.Τ.Α., των οφειλών (βεβαιωµένων ή µη έως και τις 31.12.2010) προς το
Ελληνικό Δηµόσιο και το ΙΚΑ, των αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων
των Ο.Τ.Α., καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης. Ειδικότερα:
α. Καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία εξόφλησης των
οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων, από τους οικείους
Ο.Τ.Α., η οποία, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διάταξη, απαλλάσσεται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα,
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής
επιβαρύνσεις. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι:
- Οι εν λόγω οφειλές διαγράφονται µε πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής, βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α., για τα ποσά των κύριων οφειλών,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τις ανωτέρω
επιχειρήσεις ή τα συνυπεύθυνα πρόσωπα, που αφορούν
στις βεβαιωµένες οφειλές τους, δεν αναζητούνται, αποσβένουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο µέρος των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίµων, και συνυ-

πολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση.
- Σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης των οφειλών
από τους Ο.Τ.Α., δεν εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες απαλλαγές και οι Ο.Τ.Α. επιβαρύνονται και µε τους
πρόσθετους φόρους, πρόστιµα και λοιπές επιβαρύνσεις
και προσαυξήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
- Η εξόφληση από τους υπόχρεους Ο.Τ.Α. συντελείται:
i) µε συµψηφισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4047/2012 και της παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, κατά παρέκκλιση του χρόνου βεβαίωσης των οφειλών των
Ο.Τ.Α. που προβλέπεται σε αυτόν,
ii) από ίδιους πόρους, επιτρεποµένης και της σύναψης
δανείου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 2 του
ν. 4038/2012.
β. Καταργούνται εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος
του ν. 4071/2012 (11.4.2012), δίκες λόγω άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων είτε κατά των πράξεων καταλογισµού
του φόρου είτε των πράξεων ταµειακής βεβαιώσεως.
(άρθρο 77)
17.α. Προβλέπεται η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από Κολλέγια, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο ν.3696/2008, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτά διαθέτουν ισχύουσα
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
Παρατείνεται, έως τις 31.8.2013, η εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.3696/2008 (καταργήθηκαν από 30.4.2013), σχετικά µε την κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση που η άδεια ίδρυσης ή/και η άδεια λειτουργίας έχουν ανακληθεί µε υπουργική απόφαση.
β. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 136 του Αθλητικού νόµου (2725/1999), µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την ίδρυση περιοδικών
σχολών προπονητών µε Υπουργική Απόφαση (υ.α.), και
µε τις νέες ρυθµίσεις επέρχονται µεταβολές στα εξής
σηµεία:
- Η εξουσιοδότηση είναι διαρκούς ισχύος, ενώ η αντικαθιστάµενη είχε διάρκεια µέχρι την έναρξη λειτουργίας
της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 του Αθλητικού νόµου.
- Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι απαραίτητο να προηγηθεί σχετικό αίτηµα από την αρµόδια οµοσπονδία.
- Θεσπίζεται υποχρέωση καταβολής χρηµατικού ποσού µέχρι 250 ευρώ από τους υποψηφίους για τα δίδακτρα προς την αρµόδια Οµοσπονδία, η οποία στη συνέχεια καλύπτει τα έξοδα της περιοδικής σχολής.
- Με την υπουργική απόφαση µπορεί να καθορίζεται η
ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών, καθώς και ο έλεγχος των διπλωµάτων των περιοδικών σχολών προπονητών.
(άρθρο 78)
18.α. Επανακαθορίζονται τα όργανα ελέγχου των δαπανών λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, οριζόµενα εφεξής η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στο Υπουργείο Οικονοµικών και η αρµόδια
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντί της
ΥΔΕ των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού και της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή,
που είναι σήµερα.
β. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση συγχώνευσης Γενι-
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κών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών, λόγω της
συγχώνευσης Υπουργείων, στη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επανατοποθετείται, από το αρµόδιο προς τούτο όργανο, ένας από
τους προϊσταµένους των συγχωνευόµενων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών. Οι µη επιλεγέντες
τοποθετούνται σε κενή θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης
και αν δεν υπάρχει στην πρώτη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί. Μέχρι την κένωση θέσης θεωρούνται Προϊστάµενοι Διεύθυνσης.
(άρθρο 79)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 261.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 3.000 ευρώ, από την καταβολή του επιδόµατος θέσης, η οποία απορρέει από την µετατροπή ενός γραφείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ν.Σ.Κ., σε Τµήµα.
(άρθρο 45)
- 232.000 ευρώ, από τη σύσταση 14 θέσεων προσωπικού
(άρθρο 75 παρ.6)
- 6.000 ευρώ, από την καταβολή επιδόµατος θέσης
στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων,
(άρθρο 75 παρ.6)
- 20.000 ευρώ, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων τµηµάτων.
(άρθρο 75 παρ.6)
2. Δαπάνη ποσού 65.000 ευρώ περίπου, από την παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..(άρθρο 76 παρ.2)
3. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
λειτουργίας του Μητρώου ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
(άρθρο 68 παρ. 11)
4. Δαπάνη από την:
- ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ελληνικής αρχής και των κρατών - µελών,
- αποστολή ελλήνων αντιπροσώπων σε άλλα κράτη µέλη, προκειµένου να παρίστανται σε διοικητικές υπηρεσίες και να συµµετέχουν σε διοικητικές έρευνες,
- διενέργεια διοικητικών ερευνών και ελέγχων
- εν γένει διοικητική συνεργασία.
(άρθρα 1-25)
- δηµιουργία του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.. (άρθρο 62 παρ.1)
5. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 34.800 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των νέων οργανικών
µονάδων.
(άρθρο 75 παρ.6)
6. Εφάπαξ δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
δηµιουργίας του Μητρώου ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
(άρθρο 68 παρ. 11)
7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, το ύψος της οποίας
δεν µπορεί να προσδιοριστεί, από:
- Τη δυνατότητα της µετάφρασης των δικογράφων για
το χειρισµό υποθέσεων, που εκκρεµούν στο ΕΔΔΑ και σε
άλλα δικαστήρια της αλλοδαπής, και σε ιδιώτες µεταφραστές.
(άρθρο 49)
- Tο συνυπολογισµό όλων των εισοδηµάτων (και όχι
µόνο του φορολογητέου) στο οικογενειακό εισόδηµα

που λαµβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του ειδικού επιδόµατος τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 40 του
ν. 4141/2013) και του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων (υποπαράγραφος ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012).
(άρθρο 65)
- Την απαλλαγή του Δηµοσίου από τις δαπάνες λειτουργίας των περιοδικών σχολών προπονητών, το ύψος
της οποίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι εξαρτάται από
τον αριθµό των ιδρυόµενων σχολών και των συµµετεχόντων σε αυτές. Εκτιµάται, πάντως, στο ποσό των 20.000
ευρώ περίπου ετησίως για κάθε µία ιδρυόµενη σχολή.
(άρθρο 78 παρ.2)
8. Ενδεχόµενη ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από
τον περιορισµό του αριθµού των Γενικών Διευθυντών Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων. Η εξοικονόµηση αυτή, εκτιµάται στο ποσό
των 6.000 ευρώ περίπου, για κάθε καταργούµενη θέση
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
(άρθρο 79 παρ.2)
9. Ενδεχόµενη µελλοντική εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση της διάταξης για επιχορήγηση της
Ε.Λ.Τ.Ε. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σε περίπτωση
που δεν επαρκεί η εισφορά των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυτής.
(άρθρο 31)
10. Aπώλεια εσόδων για το τρέχον έτος από τη µη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήµατα από τόκους που δεν θα δηλωθούν, λόγω της µη σχετικής υποχρέωσης (εάν δεν ξεπερνούν τα 250 ευρώ).
(άρθρο 64 παρ. 7)
11. Ετήσια αύξηση εσόδων από τον επανακαθορισµό
των ανώτατων ορίων των προστίµων που επιβάλλονται
από την Ε.Λ.Τ.Ε., το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό 945.000 ευρώ, περίπου.
(άρθρο 29)
12. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων του Δηµοσίου, από την: α) Τυχόν διάθεση στον Κρατικό Προϋπολογισµό,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έως του 75%
του οικονοµικού αποτελέσµατος (έσοδα - έξοδα) της
EΛΤΕ που υπερβαίνει, στο τέλος κάθε τριετίας, τις δαπάνες της προηγούµενης χρήσης· (άρθρο 31) β) επιβολή
κυρώσεων στα πρόσωπα που τυχόν παραβιάσουν το
τραπεζικό και επαγγελµατικό απόρρητο και το απόρρητο
των στοιχείων (άρθρο 63)· γ) περιέλευση σε αυτό τυχόν
αδιάθετων ποσών από τα κέρδη του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος· (άρθρο 71 παρ.2) και δ) διεύρυνση
του νοµοθετικού πλαισίου περί παιγνίων επί του οποίου
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις σε περίπτωση
παραβίασής του.
(άρθρο 74 παρ.3)

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη, η οποία εκτιµάται στο ποσό των
140.000 ευρώ περίπου, από τη σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου και κατ’ επέκταση την ανάληψη των δαπανών µισθοδοσίας του Νοµικού συµβούλου και του Παρέδρου, που θα το στελεχώσουν, καθώς και των δαπανών λειτουργίας (αγορά βιβλίων, θέρµανση, καθαριότητα
κ.λπ.) του συγκεκριµένου γραφείου.
(άρθρο 46)
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ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη από τυχόν καταβολή,
κατά την εξόφληση των προαναφερόµενων οφειλών,
πρόσθετων φόρων, προστίµων και λοιπών επιβαρύνσεων
και προσαυξήσεων, σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης των εν λόγω οφειλών από τους Ο.Τ.Α.. (άρθρο 77)

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»
1. Ετήσια δαπάνη, ύψους 5.000 ευρώ, περίπου για την
αποζηµίωση των εντεταλµένων ελεγκτών, που ορίζονται
από το ΔΣ της Ε.Λ.Τ.Ε. για τη διερεύνηση υποθέσεων
για τη διαπίστωση της συνδροµής ή µη παράβασης της
νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις
εργασίες των ελεγκτών.
(άρθρο 30)
2. Ετήσια αύξηση εσόδων από τον επανακαθορισµό
της βάσης υπολογισµού της εισφοράς ποσοστού 1% που
καταβάλλουν στην Ε.Λ.Τ.Ε. οι εταιρείες ή κοινοπραξίες
ελεγκτικών εταιρειών (πλέον υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, αντί επί των αµοιβών που
τιµολογούνται από αυτές), το ύψος της οποίας εκτιµάται
στο ποσό 213.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 31)
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
O Γενικός Διευθυντής

στηµονικού προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..(άρθρο 76 παρ.2)
3. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
λειτουργίας του Μητρώου ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
(άρθρο 68 παρ. 11)
4. Δαπάνη από την:
- ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ελληνικής αρχής και των κρατών - µελών,
- αποστολή ελλήνων αντιπροσώπων σε άλλα κράτη µέλη, προκειµένου να παρίστανται σε διοικητικές υπηρεσίες και να συµµετέχουν σε διοικητικές έρευνες,
- διενέργεια διοικητικών ερευνών και ελέγχων,
- εν γένει διοικητική συνεργασία,
(άρθρα 1-25)
- δηµιουργία του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.. (άρθρο 62 παρ.1)
5. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 34.800 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των νέων οργανικών
µονάδων.
(άρθρο 75 παρ.6)
6. Εφάπαξ δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
δηµιουργίας του Μητρώου ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
(άρθρο 68 παρ. 11)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
7. Ετήσια απώλεια εσόδων από απώλεια εσόδων για
το τρέχον έτος από τη µη επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης στα εισοδήµατα από τόκους που δεν θα
δηλωθούν, λόγω της µη σχετικής υποχρέωσης (εάν δεν
ξεπερνούν τα 250 ευρώ).
(άρθρο 64 παρ. 7)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Βασίλειος Κατριβέσης

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ, Ρύθµιση Θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ., και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα :

Ετήσια δαπάνη, η οποία εκτιµάται στο ποσό των
140.000 ευρώ περίπου, από τη σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου και κατ’ επέκταση την ανάληψη των δαπανών µισθοδοσίας του Νοµικού συµβούλου και του Παρέδρου, που θα το στελεχώσουν, καθώς και των δαπανών λειτουργίας (αγορά βιβλίων, θέρµανση, καθαριότητα
κ.λπ.) του συγκεκριµένου γραφείου.
(άρθρο 46)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 261.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 3.000 ευρώ, από την καταβολή του επιδόµατος θέσης, η οποία απορρέει από την µετατροπή ενός γραφείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ν.Σ.Κ., σε Τµήµα.
(άρθρο 45)
- 232.000 ευρώ, από τη σύσταση 14 θέσεων προσωπικού
(άρθρο 75 παρ.6)
- 6.000 ευρώ, από την καταβολή επιδόµατος θέσης
στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων (άρθρο
75 παρ.6)
- 20.000 ευρώ, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων τµηµάτων.
(άρθρο 75 παρ.6)
2. Δαπάνη ποσού 65.000 ευρώ περίπου, από την παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου του ειδικού επι-

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη από τυχόν καταβολή,
κατά την εξόφληση των προαναφερόµενων οφειλών,
πρόσθετων φόρων, προστίµων και λοιπών επιβαρύνσεων
και προσαυξήσεων, σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης των εν λόγω οφειλών από τους Ο.Τ.Α.. (άρθρο 77)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α..

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»
Ετήσια δαπάνη, ύψους 5.000 ευρώ, περίπου για την αποζηµίωση των εντεταλµένων ελεγκτών, που ορίζονται
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από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για τη διερεύνηση υποθέσεων
για τη διαπίστωση της συνδροµής ή µη παράβασης της
νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις
εργασίες των ελεγκτών.
(άρθρο 30)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Ε.Λ.Τ.Ε...
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. Στουρνάρας

