ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 13766
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου, σελ.
13735
3. Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1951 από 1η Ιουλίου 2013
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος (Ευβοίας) και Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδας) επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας,
σελ. 13735, 13736
4. Ανακοινώνονται οι επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ.
Μαρκόπουλου και Θ. Σολδάτου µε τις οποίες δηλώνουν την
αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, σελ. 13735, 13737-13738
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
Προς τον Υπουργό Υγείας:
i) σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, σελ. 13739
ii) σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µονάδες υγείας του Νοµού Μαγνησίας, σελ. 13740
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου 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", σελ. 13742

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,

σελ.13735-13766

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 13739, 13740
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 13739
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 13739, 13740, 13741
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 13740, 13741

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 2 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

στο Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµόν 1951 από 1η Ιουλίου 2013 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές
κύριοι Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Ευβοίας και Θεόδωρος Σολδάτος Λευκάδας επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας.
Η ως άνω επιστολή, καθώς και οι επιστολές των δύο συναδέλφων Βουλευτών µε τις οποίες δηλώνουν την αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 10625/16-5-2013 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη
λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς εκπλήσσοµαι θετικά, γιατί αν
και µία εβδοµάδα µόνο στο Υπουργείο, είστε εδώ για να απαντήσετε στη δική µου ερώτηση, όπως και στην ερώτηση της κ.
Χρυσοβελώνη.
Η ερώτηση –που είχε κατατεθεί από τις 16 Μαΐου και δεν είχα
τύχει απάντησης- αφορά ένα θέµα ιδιαίτερα ευαίσθητο, το οποίο
διαβάσαµε όλοι στις εφηµερίδες. Ήταν το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει στη Θεσσαλονίκη και αφορούσε τη «λαθρεµπορία» σε
ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο κοµµάτι της Ιατρικής που είναι η ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή.
Το 2005, επί των ηµερών µου, ψηφίστηκε σχεδόν οµόφωνα
από τη Βουλή ένας νόµος. Επί της αρχής δεν το ψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, διότι δίναµε δικαίωµα και σε ιδιώτες
να έχουν άδεια κάτω από προϋποθέσεις. Επί των άρθρων όµως
η ψήφιση ήταν οµόφωνη. Αυτό σηµαίνει ότι ήταν ένας νόµος γενικής παραδοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επί τέσσερα χρόνια, µέχρι τις αρχές του 2009, λειτούργησε
αυτή η αρχή σε ένα διαµέρισµα ιδιοκτησίας του Υπουργείου
Υγείας στην οδό 3ης Σεπτεµβρίου, δηλαδή, πολύ κοντά στο
Υπουργείο, µε στοιχειώδη βέβαια στελέχωση µε άτοµα από το
Υπουργείο Υγείας.
Σηµειωτέον ότι αυτή η αρχή θα µπορούσε να είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη από ένα σηµείο και µετά, λόγω των εσόδων από
τα παράβολα και από τα πρόστιµα που θα µπορούσε να επιβάλει
το Υπουργείο Υγείας, εφόσον αυτές οι µονάδες, ιδιωτικές ή δηµόσιες, δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που έλεγε ο νόµος.
Αντελήφθην µετά από έρευνα που έκανα στο Υπουργείο ότι,
δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σχεδόν σε αδράνεια,
για να µην πω σε κατάργηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα, λοιπόν, το οποίο έχει επιµέρους θέµατα –δεν
χρειάζεται να τα διαβάσω, τα έχετε διαβάσει εσείς και θα µου
απαντήσετε- είναι εάν προτίθεστε, κάτι που σας συνιστώ ενθέρµως, να επαναλειτουργήσετε αυτήν την αρχή, το Διοικητικό Συµβούλιο της οποίας ήταν στελεχωµένο µε άτοµα πολύ υψηλής
επιστηµονικής κατάρτισης. Τα είχα παρουσιάσει στη Βουλή.
Ήταν διακοµµατικής έγκρισης και δεν ήταν κοµµατικά. Εξάλλου,
δεν είχαν µισθό. Υπήρχε αµοιβή των συµβουλίων, όταν συνεδρίαζαν και τίποτα παραπάνω.
Μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να ξαναβάλουµε τάξη σ’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέµα, που εκτός του επιστηµονικού κοµµατιού και εκτός των προσωπικών δεδοµένων
που σµπαραλιάστηκαν, απ’ ό,τι διάβασα στις εφηµερίδες, αποτελεί και ένα σηµείο το οποίο βοηθάει πολύ στο µέγα πρόβληµα
της υπογεννητικότητας που σήµερα υπάρχει στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, σας
εύχοµαι καλορίζικη, καλή τύχη και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Είναι ένα από τα Υπουργεία, για το οποίο τόσο ο κ. Κακλαµάνης
όσο και εγώ, λόγω ιδιότητας, έχουµε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αγωνία. Εύχοµαι λοιπόν καλή τύχη στο έργο σας!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ευχή να είµαι καλότυχη,
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παρά το γεγονός ότι ορισµένοι πιστεύουν ότι δεν τη χρειάζοµαι.
Θα ήθελα να πω στον Υπουργό κ. Κακλαµάνη ότι είχα καλούς
δασκάλους, όπως εσείς, οπότε δεν διανοήθηκα να µην έρθω να
απαντήσω.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι ήταν δική σας πρωτοβουλία. Μάλιστα τη θυµόµουν και εγώ, γιατί ήµουν Βουλευτής
και αν δεν κάνω λάθος, τη συζητήσαµε σε Θερινό Τµήµα, γιατί
είχατε µεγάλη αγωνία να ολοκληρωθεί.
Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχει
λήξει η θητεία του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου, αλλά
και των µελών αυτής της αρχής και η παραίτηση των µελών έχει
γίνει δεκτή από τον Υπουργό Υγείας στις 5-8-2010. Έκτοτε
υπήρξε µια εσωτερική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, η οποία απευθύνθηκε στη Διεύθυνση
Προσωπικού, στο Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και εισηγήθηκε
την ανασυγκρότηση αυτής της αρχής.
Από τις 4-7-2012, κύριε Υπουργέ, υπάρχει υπηρεσιακό σηµείωµα της Διεύθυνσης Προσωπικού, µε το οποίο γνωστοποιείται η
αποστολή εγγράφου στη Βουλή των Ελλήνων και αναµένεται
από αυτήν η έγκριση των προσώπων που έχουν προταθεί για τις
θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου, προκειµένου να εκδοθεί και η απόφαση για την ανασυγκρότηση της αρχής.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό, δεν λειτουργεί, όπως σας
είπαµε, για να µην κουράζω µε λεπτοµέρειες. Παρ’ όλα αυτά, το
έτος 2012 είχαν εγγραφεί προβλεπόµενες δαπάνες για τη λειτουργία της αρχής ύψους 302.200 ευρώ. Όπως αντιλαµβάνεστε,
δεν έγινε καµµία απορρόφηση και οι πιστώσεις αυτές πήγαν σε
άλλους κωδικούς του Υπουργείου για την κάλυψη αναγκών.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Υγείας παρακολουθεί, συντονίζει
και έχει την ευθύνη όχι µόνο σε διοικητικό επίπεδο ή σε επίπεδο
υποδοµών, αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό,
κατέθεσε πρόταση να προβλεφθεί πίστωση για τον προϋπολογισµό του 2012 ενόψει της συγκρότησης και επαναλειτουργίας της
αρχής ύψους 200.000 ευρώ, ενώ στο οικείο έγγραφο –µε αριθµό
που δεν χρειάζεται να αναφέρω- της Διεύθυνσης Οικονοµικών
του Υπουργείου Υγείας, µε θέµα «Εκτέλεση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013», εµφανίζεται εγγραφή πίστωσης ύψους
150.000 ευρώ.
Βεβαίως η ερώτησή σας θα µας κάνει πολύ πιο προσεκτικούς
και πολύ πιο γρήγορους, για να λειτουργήσει ξανά αυτή η αρχή.
Συµµερίζοµαι τις επισηµάνσεις που και εσείς αναπτύξατε σε
αδρές γραµµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, παίρνω το λόγο για
δύο λεπτά, κατ’ αρχάς για να σας ευχαριστήσω για την απάντησή
σας. Είµαι βέβαιος ότι όταν αρχίσει η Ολοµέλεια -εφόσον κλείσει,
δεν ξέρω, δηλαδή Σεπτέµβριο, Οκτώβριο- η αρχή θα έχει αρχίσει
να λειτουργεί ξανά.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι αντιληφθήκατε τι
είπε η κυρία Υπουργός. Είπε ότι από το 2010 µέχρι το 2013 δεν
κατέστη δυνατόν να διοριστούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
αυτής της αρχής –οι οποίοι, επαναλαµβάνω, είναι άµισθοι- λόγω
γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Υγείας και διότι η Βουλή δεν ενέκρινε. Και όλα αυτά για µία αρχή -για ένα τόσο ευαίσθητο και σηµαντικό θέµα- που έχει τεράστια σηµασία για κάθε νέο ζευγάρι
που δεν µπορεί να κάνει παιδιά και για µία αρχή, που παρακολουθούσε και δεν επέτρεπε να δηµιουργηθούν φαινόµενα, όπως
αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και µάλιστα από επώνυµους
συναδέλφους µου.
Ο πρόεδρος ήταν καθηγητής της Μαιευτικής και η αντιπρόεδρος -ήταν γυναίκα, αλλά θα µπορούσε να ήταν κι αλλιώς, δεν
έχει σηµασία- ήταν τακτική καθηγήτρια της Νοµικής. Το θέµα
είναι µεικτό, γιατί όπως ξέρετε, η τεχνητή γονιµοποίηση, οι παρένθετες µήτρες και όλα αυτά τα πράγµατα έχουν και νοµική διάσταση. Και όλα αυτά, για να διοριστούν δύο άνθρωποι και για να
στελεχωθεί αυτή η αρχή.
Δεν χρειάζεται να ψάξετε για να προσλάβετε. Μπορείτε να επιλέξετε από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας.
Για όνοµα του Θεού! Επί των ηµερών µου οι υπάλληλοι ήταν
γύρω στους οκτακόσιους. Όσοι και να είναι τώρα, αλίµονο, αν
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δεν µπορούν να βρεθούν πέντε διοικητικοί υπάλληλοι, ένας να
σηκώνει το τηλέφωνο, ένας να είναι στο κοµπιούτερ και οι άλλοι
δύο να κάνουν γραµµατειακή υποστήριξη, για ένα τέτοιο φοβερό
θέµα.
Δεν ευθύνεστε καθόλου, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρακαλώ
πολύ, εγγράψτε το, ως πρώτο θετικό στη θητεία σας στο Υπουργείο Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κυρία Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µια διόρθωση, κύριε συνάδελφε. Το
υπηρεσιακό σηµείωµα από το Υπουργείο είχε σταλεί το 2012.
Είναι ακριβές ότι από το 2010 δεν υφίσταται.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά από το 2010 δεν έχει γίνει
τίποτα.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ναι και φαντάζοµαι ότι
θα λειτουργήσει οίκοθεν µε υπαλλήλους, οι οποίοι υπάρχουν στο
Υπουργείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 10987/24-5-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αγνής Καλογερή προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των ΔΟΥ
στο Αιγαίο, δεν θα συζητηθεί, και διαγράφεται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 7475/20-2-2013 ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή
Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ), δεν συζητείται και διαγράφεται, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 11022/27-5-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.»,
δεν συζητείται και διαγράφεται, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 3756/5-11-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µονάδες υγείας του
Νοµού Μαγνησίας.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κυρία Υφυπουργέ, σας εύχοµαι καλή τύχη και
καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συµπατριώτισσες
είστε!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είµαστε και από την ίδια εκλογική
περιφέρεια.
Το πρόβληµα µε τη στελέχωση και τη λειτουργία της υγείας
στη Μαγνησία, εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι όπως
ξέρετε πάρα πολύ οξύ και γενικότερο, θα έλεγα. Όµως, σήµερα
επέλεξα να περιοριστώ στα θέµατα που αφορούν τα κέντρα
υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, που επηρεάζουν όχι µόνο
εκτεταµένες ηµιαστικές περιοχές, αλλά κυρίως πλήθος χωριών
της ηπειρωτικής Μαγνησίας και των Σποράδων. Σε αυτό λοιπόν
το σηµείο, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι, µε το οποίο είµαι απολύτως σίγουρη ότι θα συµφωνήσετε.
Γράφει λοιπόν κάποιος: «Οι κάτοικοι πολλών νησιών της
χώρας διαµαρτύρονται για τα προβλήµατα στελέχωσης που αντιµετωπίζουν τόσο τα κέντρα υγείας όσο και τα αγροτικά ιατρεία,
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές». Δεν είναι δικά
µου αυτά τα λόγια, αλλά προέρχονται και περιλαµβάνονται σε
σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει πολύ πρόσφατα ο σηµερινός Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, στις 17-5-2013, προς τον
τότε Υπουργό Υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Νοµίζω όµως -καθώς και εσείς σίγουρα συµφωνείτε µε τον
κύριο Υπουργό- ότι σήµερα έχετε µια πολύ καλή ευκαιρία να δώσετε µια απάντηση στα σχετικά ερωτήµατα. Είναι άλλωστε διαπιστώσεις, που δεν αφορούν µόνο το νησιωτικό χώρο, αλλά
γενικότερα όλη την Ελλάδα.
Οι ελλείψεις σε µόνιµο προσωπικό είναι πλέον τεράστιες, όχι
µόνο σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, αλλά ακόµα και στο παραϊατρικό και στο βοηθητικό προσωπικό. Αυτό που έκανε µέχρι σήµερα η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι να
προσπαθεί να κλείσει εµβαλωµατικά κάποια κενά, προκηρύσσοντας θέσεις επικουρικών.
Κυρία Υφυπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό δεν αρκεί.
Και δεν αρκεί, γιατί την ώρα που δεν γίνονται προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, πλήθος επιστηµόνων αποχωρεί από το ΕΣΥ,
χρησιµοποιώντας, βεβαίως, διάφορους λόγους: είτε συνταξιοδοτικούς είτε για να µεταναστεύσει στο εξωτερικό κ.ο.κ..
Έτσι επανερχόµαστε στο γνωστό πρόβληµα των κινήτρων. Για
παράδειγµα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η προσέλευση στις προσωρινές θέσεις που προκηρύσσονται κατά καιρούς, είναι πάρα
πολύ µικρή και ο λόγος είναι, ότι απλώς λείπει το κίνητρο της µονιµότητας για κάποιον, ο οποίος θα πρέπει να µετακινηθεί, δηλαδή να αφήσει την Αθήνα και να µετακινηθεί σε ένα αποµακρυσµένο περιφερειακό ιατρείο του Πηλίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, περιµένουµε να ακούσουµε
µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τι προτίθεται να πράξει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γι’ αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Θεωρούµε ότι έχετε τη δυνατότητα –και ο κύριος
Υπουργός και εσείς κατ’ επέκταση ως Βουλευτής Μαγνησίας- να
τοποθετηθείτε και να δώσετε ουσιαστικές λύσεις σε αυτό το
τόσο σηµαντικό θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα που έθεσε η συνάδελφός µου και
στην επιστήµη και στην πολιτική- και συντοπίτισσά µου κ. Χρυσοβελώνη, έχω απαντήσεις οι οποίες καταγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι περιµένουµε να περάσει αυτό
το διάστηµα αυτής της εβδοµάδος που όπως ξέρετε, είχαµε την
επίσκεψη της τρόικας. Θα γίνουν κινήσεις οι οποίες θα αφορούν
στη στελέχωση των νοσοκοµείων µε διοικητές και υποδιοικητές.
Όπως γνωρίζετε στον Βόλο αντιµετωπίσαµε µια πολύ δυσάρεστη
κατάσταση και είχατε πάρει και σχετικές πρωτοβουλίες. Θα γίνουν και οι εσωτερικές µετακινήσεις, όπως και όπου χρειάζονται,
γιατί η προσωρινή διοίκηση -που τουλάχιστον σε µας λειτουργεί
– λειτουργεί µόνο για τις άµεσες και τις επείγουσες ανάγκες του
νοσοκοµείου, στο οποίο, όπως ξέρετε, υπάρχει σε εξέλιξη διοικητικός και οικονοµικός έλεγχος.
Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που θα ήθελα να σας δώσω. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να τα αναπτύξω τώρα για το καθένα
από τα νοσοκοµεία και τα περιφερειακά και τα αγροτικά κέντρα
στα οποία αναφέρεστε. Είναι στη διάθεσή σας είτε να σας τα
στείλω στο γραφείο σας είτε να µε επισκεφτείτε στο Υπουργείο
για να σας τα δώσω.
Το µόνο που θα σας πω είναι ότι όπως γνωρίζετε πράγµατι ελλείψει κινήτρων –αν και εγώ δεν θέλω να προσχωρήσω στην αντίληψη ότι οι γιατροί λειτουργούν µόνο µε κίνητρα γιατί και µόνο
η επιλογή αυτής της επαγγελµατικής δραστηριότητος σηµαίνει
ότι έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες- υπάρχουν θέσεις οι οποίες
έχουν πληρωθεί, για τις οποίες έχει γίνει προκήρυξη και δεν έχει
παρουσιαστεί κανένας. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες κενώθηκαν
τώρα και θα συµπεριληφθούν στην επόµενη προκήρυξη. Δεν
ξέρω αν έχετε υπ’ όψιν σας ακριβώς το θέµα. Έχω εδώ τα πλήρη
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στοιχεία και µπορώ να σας τα παραδώσω αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στη διάθεση σας όποτε εσείς τα θέλετε.
Οι δυσκολίες υπάρχουν. Έχετε ειδική αναφορά στο Κέντρο
Υγείας Αργαλαστής, στο οποίο περιλαµβάνεται περιφερειακό ιατρείο του οποίου η θέση είναι κενή γιατί έχει παραιτηθεί ο ιατρός.
Τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Όλα όσα, όµως, δεν περιλαµβάνονται
στην προκήρυξη που έχει ήδη ανακοινωθεί, θα περιλαµβάνονται
στην επόµενη.
Έχετε, όµως, και µια αιχµή στην ερώτησή σας κυρία συνάδελφε και αφορά σε προηγούµενες ερωτήσεις που έχουν µείνει
αναπάντητες. Ενδεχοµένως να υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες
δεν απαντήθηκαν αλλά έχω και πληθώρα άλλων σχετικών ερωτήσεων µε τα θέµατα υγείας που σας απασχολούν –και ορθότατα- στα οποία έχουν δοθεί απαντήσεις.
Σε κάθε περίπτωση είµαι στη διάθεση για ο,τιδήποτε δεν διευκρίνισα µε την πρωτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κ. Χρυσοβελώνη
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατ’ αρχάς, κυρία Υφυπουργέ, θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διάθεση να µου δώσετε τα
στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε προηγουµένως που αφορούν
στον τοµέα της υγείας.
Επειδή, όµως, είµαστε και οι δύο Βουλευτές του νοµού και
έχουµε πάρα πολύ καλή εικόνα της κατάστασης –εσείς περισσότερο γιατί είστε και πολύ παλιότερη από εµένα- στη Μαγνησία
και στις Σποράδες, θα µου επιτρέψετε να προσθέσω λίγα πράγµατα ακόµα πιο συγκεκριµένα. Γιατί ξέρετε, ορισµένες φορές χανόµαστε µέσα στους απρόσωπους αριθµούς.
Δυστυχώς, στη Μαγνησία –και αυτά είναι συµπληρωµατικά µε
όσα ανέφερα στην πρωτολογία µου- αντιµετωπίζουµε καθηµερινά µια χιονοστιβάδα προβληµάτων τα οποία κινδυνεύουν να
οδηγήσουν στην απόλυτη κατάρρευση του ΕΣΥ. Έχουµε προβλήµατα σε βασικά θέµατα όπως είναι για παράδειγµα τα φάρµατα, τα αναλώσιµα κ.λπ.. Υπάρχουν πραγµατικά ελλείψεις. Γι’
αυτό, λοιπόν, ξαναλέω -και το πιστεύω πραγµατικά- ότι δεν χωρούν πολιτικές διαφορές όταν µιλούµε για τον ανθρώπινο πόνο,
όταν µιλούµε για την υγεία.
Για τις ελλείψεις προσωπικού στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία θα ήθελα να πω το εξής: Ενδεχοµένως να οφείλονται εν µέρει και στην κακή κατανοµή των ιατρών. Και πιο
συγκεκριµένα, λόγω των πολύ µεγάλων κενών που όπως και
εσείς γνωρίζετε υπάρχουν στο Νοσοκοµείο του Βόλου, οι ιατροί
της περιφερείας πάρα πολύ συχνά καλούνται να καλύψουν κεντρικά κενά αφήνοντας όµως κατ’ αυτόν τον τρόπο ακάλυπτη την
ύπαιθρο. Για παράδειγµα οι εφηµερίες της παιδιατρικής δεν θα
καλύπτονται πλέον από τα κέντρα υγείας της Μαγνησίας -µεσούσης µάλιστα της τουριστικής περιόδου- αφού αυτά θα µένουν
χωρίς παιδιάτρους.
Έχουµε για παράδειγµα στις Σποράδες κάποιους ασθενείς και εσείς θα το έχετε µάθει- που µετακινούνται µε ταχύπλοα για
να προλάβουν να δούνε έναν ιατρό, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες τους εκεί.
Μάλιστα τον περασµένο Σεπτέµβριο ένας εξηντατριάχρονος
ασθενής από τη Μαγνησία έχασε τη ζωή του, γιατί δεν υπήρχε
ειδικός γιατρός και έπρεπε να µεταφερθεί στη Λάρισα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε.
Την ίδια κατάληξη είχε άλλος ένας συµπολίτης µας από τη
Σκόπελο, που, για να αντιµετωπιστεί η περίπτωσή του, έπρεπε
να διακοµιστεί επειγόντως στην ηπειρωτική χώρα και αναγκάστηκε να βρει ταχύπλοο, αλλά και αυτός δεν πρόλαβε.
Θέλω δηλαδή να πω το εξής: Θρηνούµε νεκρούς από περιστατικά, που είναι στην κυριολεξία περιστατικά ρουτίνας και θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν.
Το Περιφερειακό Ιατρείο Τσαγκαράδας, στο οποίο νοµίζω ότι
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αναφερθήκατε και το οποίο καλύπτει, όπως πολύ καλά ξέρετε,
µια εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή µε τουριστική κίνηση, υπολειτουργεί από τον Ιούλιο του 2012, ενώ χθες έµαθα ότι το Περιφερειακό Ιατρείο στο Τρίκερι δεν έχει κανένα γιατρό αυτήν τη
στιγµή. Έτσι ούτε οι τουρίστες αλλά ούτε και οι µόνιµοι κάτοικοι
του Μουρεσίου, της Τσαγκαράδας, του Ξουριχτίου, του Τρικερίου
θα µπορούν να εξυπηρετηθούν καθηµερινά για τα στοιχειώδη.
Επειδή όποιες απαριθµήσεις πραγµατικά έχουν πολύ µικρή
αξία, θα σταµατήσω εδώ, γιατί θεωρώ ότι πλέον δεν είναι ώρα
για διαπιστώσεις, αλλά όπως και εσείς είπατε σωστά, είναι ώρα
για πράξεις. Αυτές, λοιπόν, περιµένουν, κυρία Υφυπουργέ, να
δουν από εσάς και από τον κύριο Υπουργό και από τον κ. Μπέζα
οι πολίτες και κυρίως οι πολίτες της Μαγνησίας. Θεωρώ ότι η
νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν θα πρέπει να
τους απογοητεύσει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Έχετε απόλυτο δίκιο,
κυρία συνάδελφε, που επισηµάνατε τις ελλείψεις που υπήρχαν
στα αναλώσιµα και στα άλλα βασικά στο Νοσοκοµείο Βόλου. Η
κακή επιλογή της διοίκησης µας οδήγησε σε όλα αυτά, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σε εµάς τουλάχιστον σηµαντικές αντιδράσεις. Οπότε θα αναγνωρίσετε ότι και τώρα πρέπει η επιλογή των
νέων διοικητών να γίνει µε πολλή προσοχή -όχι µε κοµµατικά κριτήρια, αλλά µε αµιγώς αξιοκρατικά- ώστε να εξυπηρετήσουν την
αποστολή για την οποία επιλέγονται.
Αναφέρατε το Κέντρο Υγείας Τσαγκαράδας. Είναι µονοθέσιο
και υπηρετεί γιατρός επί θητεία, θέση η οποία καλύφθηκε από
τις 24-4-2013.
Σε ό,τι αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο Τρικερίου, είναι διθέσιο. Η µία θέση ήταν καλυµµένη µέχρι τις 15-5-2013. Συµπεριελήφθη στην προκήρυξη που έγινε στις 19-3-2013. Καλύφθηκε
από γιατρό, ο οποίος όµως εν συνεχεία παραιτήθηκε και έτσι
έµεινε η θέση κενή. Η δεύτερη θέση ήταν καλυµµένη µέχρι τις
19-6-2013. Και οι δύο θέσεις συµπεριλαµβάνονται στην επόµενη
προκήρυξη.
Αυτά τα ευαίσθητα θέµατα χαίροµαι που τα προσεγγίζετε και
εσείς µε πολλή προσοχή και ενδιαφέρον. Συµφωνώ µε τη διαπίστωση πως το τελευταίο πράγµα που θα πρέπει να κάνουµε είναι
να προτάξουµε κοµµατικά συµφέροντα, κριτήρια ή µικροπολιτική. Στο πνεύµα αυτό σάς βεβαιώ ότι δεν θα δυσκολευτούµε να
συνεργαστούµε και µε εσάς, βεβαίως, αλλά και µε όλους τους
συναδέλφους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η
πρώτη µε αριθµό 10939/23-5-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου
Αυγενάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την άµεση καταβολή των οφειλοµένων
στους ασφαλισµένους από το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 9069/2-4-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου 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».
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όχι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μήπως κάποιος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο;
Ουδείς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«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 διασύνδεσης,
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
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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 οποιουδήποτε 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.
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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.
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
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 επτά 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 αυτή, 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 παράγραφο 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 κράτη-µέλη, 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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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
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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 εξουσιοδοτηµένων 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 κρά-
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τος-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 κρατώνµελών 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 κρατών-µελών 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 κράτους-µέλους 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)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Ύστερα από αίτηµα της αιτούσας αρχής κράτους-µέλους,
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 κοινοποίησης
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 κράτος-µέλος 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 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.
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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 προβλέπουν 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 αιτήµα-
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τος 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.
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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 στοι-

χείων 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 παράγραφο 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 τη λαµβάνουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 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 κρατώνµελών 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.»
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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
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.»
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 Λογιστών 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),
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
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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) Για τα φυσικά πρόσωπα πρόστιµο ύψους έως και 100.000
ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο ύψους έως και
200.000 ευρώ. Για τα νοµικά πρόσωπα, πρόστιµο ύψους έως και
1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής του νοµικού προσώ-
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που, 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 τυχόν 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
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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 εξήντα (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 οποιονδήποτε τρόπο ή από το οποίο λαµβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αµοιβή.
γ) Δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτών και
του ελεγχόµενου φορέα, επί του οποίου θα πραγµατοποιήσουν
έλεγχο.
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Οι «εντεταλµένοι ελεγκτές» της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούνται να υποβάλουν στο Σ.Π.Ε. πριν από την έναρξη εκάστου 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 στη 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 τον 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,
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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’ ελάχιστον:
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 προθεσµία 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.»
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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) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα,
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 υπο-

δειχθούν 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 παράγραφο 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.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 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 περίπτωση 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
αυτόν 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 γγ’ και δδ’ της περίπτωσης β’ 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
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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 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
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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’ 101) 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) αντικαθίστανται 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
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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 του Ν.Σ.Κ. ορίζεται για το σκοπό αυτόν, 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 στο 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:
«4. 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
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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 υποθέσεων 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
ψηφισµάτων (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 Ε.Δ.Δ.Α. 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
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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 εισήγηση, 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 Νοµι-
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κού 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.
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.
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 Κ.Α.Ε. 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 κάθε άλλης διάταξης, τη µετάφραση δικογράφων ή στοιχείων δικογραφιών σε µεταφραστικά γραφεία ή σε
ιδιώτες µεταφραστές. Οι σχετικές δαπάνες διενεργούνται σε
βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται προς τούτο στον οικείο
Ειδικό Φορέα / Κ.Α.Ε. που ζητεί την παροχή των υπηρεσιών
αυτών.»
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
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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 διαδικασίας.
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 παραγράφου 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 τουλάχιστον 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 δευ-
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τεροβάθµιας 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 τροποποίησή της µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 56
Στο άρθρο 37 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων 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.»
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 τη συµµετοχή τους,
συνεχίζουν να µετέχουν σε αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.»
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Άρθρο 60
Υπηρεσία Επιθεώρησης
Το άρθρο 32 του π.δ. 238/2003 (Α’ 214) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 32
Υπηρεσία Επιθεώρησης
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
Ν.Σ.Κ. 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 Υπουργό ή από τον Υπουργό
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 Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων 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 στα 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 επιβεβαίωσης της 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.Μ.Τ.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 την ηµέρα απόκτησής του. 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
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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.
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 δικαιώµατα 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%».
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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. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) (Α’ 151)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρµόδια υπηρεσία για τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό
έλεγχο των συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2, εφόσον µία τουλάχιστον από αυτές έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 39Α, είναι το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού θα ελέγχεται και
η ορθή τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 λαµβάνοντας
υπόψη τις «κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ περί ενδοοµιλικών τιµολογήσεων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές», όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται. Το
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι αρµόδιο και για
τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των µονίµων εγκαταστάσεων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και των
ηµεδαπών επιχειρήσεων που έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην
αλλοδαπή όταν αυτές έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου
τεκµηρίωσης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθώς και ο ανακαθορισµός της
ελεγκτικής αρµοδιότητας.»
γ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός µήνα».
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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 οι σχετικές καταστάσεις
υποβάλλονται µέχρι τις 31 Ιουλίου 2013.»
ε. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.
4110/2013 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια φορολογική αρχή,
όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994
(Κ.Φ.Ε.), η οποία προσδιορίζει και τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών σε περίπτωση µη τήρησης ή µη διάθεσης ή τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκµηρίωσης, καταργούµενης
της παραγράφου 6 του άρθρου 39, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από τον παρόντα νόµο.»
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 υποχρέ-
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ωση 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, 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
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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
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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. 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 παρακάτω κλάδους ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών: α) των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά προτεραιότητα, β) των λοιπών κλάδων και υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και γ) των εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Οικονοµικών Οργανισµών και Νοµικών Προσώπων,
εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις α’ και β’.
β. Ειδικά για τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων µε αναλογική εφαρµογή των σχετικών ρυθµίσεων.
γ. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α' 222) αναδιατυπώνεται ως έξης:
«(2) να επιλέγει και να τοποθετεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και κατά
παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Υπαλληλικό
Κώδικα (ν. 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της
θητείας τους, λόγω µη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων.»
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
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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 ε) 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 καθήκοντα. Με απόφαση του Γενικού
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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 παραγράφου 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 25, του ν. 2190/1994, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν µε τις
διατάξεις της παραγράφου 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 παρόντος 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 διακατο-
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χής ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους διατίθεται αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του εν
γένει κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου τους.
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’ αριθ. 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 Αξιοποίησης 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 κινητά και 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
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της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, µε την επιφύλαξη των
γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, µη εφαρµοζοµένου του
π.δ. 34/1995 (Α' 30). Η ανωτέρω µίσθωση υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργείται σύµφωνα µε το νόµο επί του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού που
προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση β’.
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 Σταθερότητας, 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.»

13764

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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».
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 παρακολού-

θηση 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 Δ53-Διεύθυνση 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 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
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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 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 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.
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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 διατά-ξεις της παραγράφου 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 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 και
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,
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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. H παρ. 7 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 4151/2013 (Α’ 103), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται ζητήµατα, σχετικά µε
τις αρµοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία
των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς και ζητήµατα µεταφοράς θέσεων και προσωπικού
των µονάδων που αναδιαρθρώνονται ή κατ' άλλο τρόπο εντάσσονται στη δοµή των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών στις οργανικές µονάδες των τελευταίων.
β) Με όµοια απόφαση, είναι δυνατή, σε περίπτωση διάσπασης
ή συγχώνευσης Υπουργείων, η σύσταση, συγχώνευση ή κατάργηση αντίστοιχου αριθµού Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών
Υπηρεσιών και η ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις αρµοδιότητες,
τη διάρθρωση, τη λειτουργία τους, ζητήµατα µεταφοράς θέσεων
και προσωπικού των µονάδων. Οι ως άνω αποφάσεις καλύπτουν
περιπτώσεις όπου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών εντάσσονται και άλλες οργανικές µονάδες του υπουργείου,
σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή βάσει οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδοτικής διάταξης.
γ) 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 χρονικά διενεργηθείσας 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 καθήκοντά τους προσδιορίζονται µε απόφαση του οικείου
Υπουργού ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 80
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της από 14.9.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4031/2011 (Α' 256),
ως εκάστοστε ισχύει, παρέχονται από 1.1.2013 έως και
30.6.2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, το ως άνω χρονικό διάστηµα δύναται να παρατείνεται. Με όµοια απόφαση ορίζεται το
ύψος της προµήθειας».
Άρθρο 81
Κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κυρωµένου µε το ν.
3424/1927 (Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος η
από 25ης Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της 80ής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της ίδιας
Τράπεζας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
«Στο άρθρο 71 προστίθενται λέξεις στο τέλος του πρώτου εδαφίου της τρίτης παραγράφου ως εξής:
«, καθώς και από οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου που κατέχει για σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο του προγράµµατος του Ευρωσυστήµατος για τις Αγορές Τίτλων
(Securities Markets Programme -SMP)»»
Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18:30’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 9:30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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