ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΑ΄, 30 Ιουνίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων, ρυθµίσεις χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείµενο
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων.
2. Ο παρών νόµος θεσπίζει, επίσης, κανόνες που αφορούν:
α) τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις δραστηριότητες χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων και
β) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων
και των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) «µικροχρηµατοδότηση» ή «µικροπίστωση»
(microfinance): πίστωση χρηµατικού ποσού ανώτατου ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, η οποία χορηγείται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
β) «ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων»: νοµικό πρόσωπο
µε έδρα την Ελλάδα, που λαµβάνει άδεια σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 επ., προκειµένου να χορηγεί µικροχρηµατοδοτήσεις στην Ελλάδα,

γ) «πολύ µικρή οντότητα»: νοµικό πρόσωπο, το οποίο,
κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης µικροχρηµατοδότησης, εµπίπτει στην έννοια της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
δ) «δικαιούχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 15, που είναι ο τελικός αποδέκτης της µικροχρηµατοδότησης,
ε) «ευάλωτες κοινωνικά οµάδες»: οι ευάλωτες και ειδικές οµάδες του πληθυσµού, όπως αυτές ορίζονται
στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),
στ) «Κώδικας»: ο Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση µικροπιστώσεων (European Code of
Good Conduct for microcredit provision), ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των εγκεκριµένων προτύπων, όπως
δηµοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011,
για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα
των µικροχρηµατοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά µε τη λειτουργία των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και τη χρηστή διαχείριση στον τοµέα της µικροχρηµατοδότησης.
ζ) «Επιτόκιο µικροχρηµατοδότησης»: το επιτόκιο, εκφραζόµενο ως σταθερό ή µεταβλητό ποσοστό, το οποίο
εφαρµόζεται σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης
που αναλαµβάνεται.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µε έδρα στην Ελλάδα που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 επ., καθώς και τα υποκαταστήµατά τους που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε:
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α) πιστωτικά ιδρύµατα, όπως ορίζονται στο σηµείο 1
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ.
575/2013 (EE L 176), συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όπως ορίζονται στο σηµείο 17 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού αυτού, είτε τα υποκαταστήµατα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είτε έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
σε τρίτη χώρα,
β) εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/
1986 (A΄ 194), εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων του ν. 1905/1990 (A΄ 147) και εταιρείες παροχής πιστώσεων του άρθρου 153 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 4
Αρµόδια αρχή
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή,
επιφορτισµένη µε την αδειοδότηση και την εποπτεία των
ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων. Ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 10, στην
παρ. 1 του άρθρου 14, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό
χρηµατοδότησης που µπορούν να χορηγούν τα ιδρύµατα
µικροχρηµατοδοτήσεων ανά δικαιούχο και στο άρθρο 18
και διαχειρίζεται τις καταγγελίες που είναι σχετικές µε
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος οι αποφάσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος λαµβάνονται και οι αρµοδιότητές
της ασκούνται µε πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή
εξουσιοδοτηµένου οργάνου σύµφωνα µε το άρθρο 55Α
του Καταστατικού της.
3. Ο έλεγχος που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι
αναλογικός, επαρκής και προσαρµοσµένος στον σκοπό
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων.
4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων, τη συχνότητα και το περιεχόµενο των αναφορών που υποβάλλουν
τα αδειοδοτούµενα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων
προς αυτήν, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία
δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και ειδικότεροι κανόνες για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων µε τις διατάξεις του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 5
Άδεια λειτουργίας
1. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων ιδρύονται και
λειτουργούν µε τη µορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού, έπειτα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά από τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρί-

ζεται στην υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Όµοια άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε εταιρεία αποκλειστικού
σκοπού παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων, καθώς και για
την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών µε τον ίδιο σκοπό.
Άρθρο 6
Χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας
1. Οντότητες, οι οποίες σκοπεύουν να χορηγούν µικροχρηµατοδοτήσεις, υποχρεούνται να λάβουν άδεια
λειτουργίας ως ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων πριν
αρχίσουν τη χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων. Η άδεια
λειτουργίας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα της
παρ. 1 του άρθρου 5 που είναι εγκατεστηµένα εντός της
Ελληνικής Επικράτειας.
2 Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας
εφόσον διαπιστώσει ότι:
α) το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του παρόντος,
β) οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου
8 και
γ) καταλήγει σε θετική αξιολόγηση.
3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την παραλαβή όλων
των στοιχείων που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης η
Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα αν η αίτησή του έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Η Τράπεζα της Ελλάδος απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση, αν ο αιτών
δεν πληροί τα κριτήρια του παρόντος.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα
δέκα (10) το αργότερο µέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας των τριών (3) µηνών για τις ελλείψεις του φακέλου της αίτησής του.
5. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) το αργότερο µηνών
από την υποβολή του πλήρους φακέλου στην Τράπεζα
της Ελλάδος, αναρτάται στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο
της Τράπεζας της Ελλάδος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Αν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή, η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 8, το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
την Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 7
Αρχικό κεφάλαιο
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον µε το ποσό
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
2. Το αρχικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε
µετρητά κατά τη στιγµή της σύστασης και κατατίθεται σε
λογαριασµό πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό ορίζεται
στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
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(ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013 (L 176), που έχει νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
3. Το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων υποχρεούται να
διατηρεί ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα µε το αρχικό κεφάλαιο.
Άρθρο 8
Περιεχόµενο αίτησης για την απόκτηση άδειας
λειτουργίας
1. Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) σχέδιο καταστατικού της εταιρείας ή, αν η εταιρεία
ήδη λειτουργεί και προτίθεται να τροποποιήσει τον σκοπό της, το αρχικό καταστατικό και όλες τις τροποποιήσεις του,
β) στοιχεία για την ταυτότητα, το κύρος, την εκπαίδευση, τις τυχόν ποινικές καταδίκες, τη χρηµατοοικονοµική
ευρωστία και εν γένει περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία, την κατάρτιση και την προέλευση των οικονοµικών µέσων των:
βα) φυσικών ή νοµικών προσώπων που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή, όπως ορίζεται στο σηµείο 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013,
ββ) φυσικών προσώπων που ασκούν, µέσω γραπτών ή
άλλων συµφωνιών ή µέσω κοινής δράσης, τον έλεγχο
του ιδρύµατος,
γγ) δύο µελών του διοικητικού συµβουλίου, που θα είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό του προσανατολισµού
της δραστηριότητας του ιδρύµατος. Για το διοικητικό
συµβούλιο των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων ή κατά περίπτωση τους διαχειριστές, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 115 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) ή η παρ. 4 του άρθρου
43 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και το άρθρο 43Α του
ν. 3190/1955 (Α΄ 91).
γ) περιγραφή της οργανωτικής δοµής του αιτούντος
και των υποκαταστηµάτων, περιγραφή των επιτόπιων και
µη επιτόπιων ελέγχων που σχεδιάζει να πραγµατοποιεί
ο αιτών, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης,
δ) πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται
το είδος των προβλεπόµενων µικροχρηµατοδοτήσεων,
ε) επιχειρηµατικό σχέδιο που περιλαµβάνει πρόβλεψη
προϋπολογισµού για τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη,
στ) περιγραφή των συστηµάτων, των πόρων και των
διαδικασιών, που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία
του ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων,
ζ) στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι το ίδρυµα διαθέτει
το αρχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 7,
η) περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνου, η οποία αποδεικνύει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίσιο και οι µηχανισµοί είναι αναλογικοί, κατάλληλοι, ορθοί και επαρκείς όσον αφορά το µέγεθος του ιδρύµατος και το επιχειρηµατικό του σχέδιο,
θ) περιγραφή του συστήµατος άντλησης πληροφοριών
για τους δυνητικούς δικαιούχους των µικροχρηµατοδοτήσεων µε ταυτόχρονη απόδειξη της συνεργασίας του ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων µε αναγνωρισµένους
φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων σχε-

τικά µε την οικονοµική συµπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών,
ι) περιγραφή της πιστωτικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου ως προς όλες τις µορφές µικροχρηµατοδότησης του άρθρου 14 και περιγραφή της πολιτικής της αξιολόγησης ποιότητας του χαρτοφυλακίου,
ια) περιγραφή εσωτερικών διαδικασιών καταγραφής
και αντιµετώπισης καταγγελιών από τους δικαιούχους,
ιβ) περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου, διαχείρισης
και παρακολούθησης περιστατικού ασφαλείας, καθώς
και των παραπόνων των δικαιούχων για ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένου ενός µηχανισµού αναφοράς περιστατικών,
ιγ) δήλωση συµµόρφωσης µε τους µηχανισµούς ελέγχου για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε τον ν. 4557/2018
(Α΄ 139),
ιδ) περιγραφή των διαχειριστικών συστηµάτων πληροφορικής,
ιε) διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αιτούντος,
ιστ) υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων έχει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και κάθε δραστηριότητα των υποκαταστηµάτων ή των επιχειρήσεων
προς τους οποίους έχει γίνει εξωτερική ανάθεση,
«ιζ) αναλυτικά στοιχεία της µετοχικής σύνθεσης της εταιρείας ή της συµµετοχής των εταίρων στην περιουσία
της εταιρείας, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ένα ή περισσότερα πρόσωπα υπαγόµενα στον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), δεν κατέχουν ποσοστό
που υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή της συµµετοχής στην περιουσία της εταιρείας».
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
εξειδικεύεται το περιεχόµενο της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας και να καθορίζονται
α) τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και οι λεπτοµέρειες
που απαιτούνται για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παρ. 1,
β) οι ειδικότεροι περιορισµοί και όροι ως προς τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντα που ανατίθενται σε σχέση
µε τη λειτουργία του ιδρύµατος στα φυσικά πρόσωπα
που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1 για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σηµαντικής σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε
βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του ιδρύµατος,
γ) οι ειδικότεροι περιορισµοί και όροι για τις δραστηριότητες του ιδρύµατος,
δ) τα κριτήρια βάσει των οποίων θεωρείται ότι φυσικά
και νοµικά πρόσωπα διατηρούν ειδική σχέση, άµεσα ή
έµµεσα, µε το ίδρυµα.».
«Άρθρο 8Α
Γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτεινόµενων αποκτήσεων ειδικής συµµετοχής
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο, µεµονωµένα ή έπειτα «από κοινού δράση», όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), µε
άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε ίδρυµα µικροχρηµατο-
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δοτήσεων είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα,
ειδική συµµετοχή σε ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει
τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50%, ή ώστε το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση, απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα
της Ελλάδος σχετικά µε το ίδρυµα χρηµατοδοτήσεων,
στο οποίο επιδιώκει είτε να αποκτήσει είτε να αυξήσει
την ειδική συµµετοχή πριν από την απόκτηση, µε την οποία προσδιορίζει το ύψος της προτεινόµενης συµµετοχής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που τη συνοδεύουν.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί αξιολόγηση της
προτεινόµενης συµµετοχής εντός προθεσµίας τριάντα
(30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της γνωστοποίησης
και όλων των εγγράφων που απαιτείται να επισυνάπτονται στη γνωστοποίηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος µε την
επιβεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης ενηµερώνει τον προτείνοντα την απόκτηση συµµετοχής για την
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.
3. Κατά την αξιολόγηση της προτεινόµενης συµµετοχής, η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ιδρύµατος µικροχορηγήσεων, για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής, και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή του προτείνοντος την απόκτηση συµµετοχής στο ίδρυµα µικροχορηγήσεων, αξιολογεί την καταλληλότητά
του και την ορθότητα της προτεινόµενης απόκτησης
συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική άποψη µέσω της εξέτασης της σωρευτικής συνδροµής κριτηρίων που αφορούν:
α) τη φήµη του προτείνοντος την απόκτηση συµµετοχής,
β) τη φήµη, τη γνώση, τις δεξιότητες και την πείρα των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που θα διευθύνουν
τις δραστηριότητες του ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής,
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του προτείνοντος
την απόκτηση συµµετοχής,
δ) την ικανότητα του ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων να συµµορφώνεται και να συνεχίσει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του
παρόντος νόµου,
ε) κατά πόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε
σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή
επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν
τον κίνδυνο.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να απορρίψει την
προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής µόνον εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι' αυτό, µε βάση τα κριτήρια της
παρ. 3 ή εφόσον οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από
τον προτείνοντα την απόκτηση συµµετοχής δεν είναι
πλήρεις ή αληθείς.
5. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώ-

σεις του παρόντος, παύει αυτοδικαίως η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την απόκτηση
της ειδικής συµµετοχής και επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος διοικητικό πρόστιµο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.».
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης για την απόκτηση ή την αύξηση της προτεινόµενης συµµετοχής, οι απαραίτητες πληροφορίες που οφείλουν να τη συνοδεύουν,
προκειµένου να καταστεί εφικτή η διενέργεια της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 9
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια λειτουργίας ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων αν
το ίδρυµα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας µέσα
σε δώδεκα (12) µήνες από τη χορήγησή της, ή παραιτείται ρητώς απο αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή παραλείπει να ενηµερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε σηµαντικές
εξελίξεις σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6,
δ) παραβιάζει επανειληµµένα τον παρόντα νόµο και τις
αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
ε) χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί εγκληµατικές δραστηριότητες,
στ) έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει
ως κύρωση την ανάκληση της άδειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
ζ) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον εποπτικό έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η) τίθεται ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς λύσης και
εκκαθάρισης ή έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένων των προπτωχευτικών διαδικασιών.
2. Η απόφαση ανάκλησης άδειας λειτουργίας ιδρύµατος µικροχρηµατοδοτήσεων είναι αιτιολογηµένη, κοινοποιείται στο ίδρυµα, δηµοσιεύεται αµελλητί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο µητρώο του
άρθρου 10.
3. Ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων η άδεια του οποίου
έχει ανακληθεί, τίθεται σε ειδική εκκαθάριση σύµφωνα
µε το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 (Α΄107).
Άρθρο 10
Μητρώο Ιδρυµάτων Μικροχρηµατοδοτήσεων
1. Στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της
Ελλάδος τηρείται µητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται τα
αδειοδοτηµένα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µε έδρα στην Ελλάδα.
2. Το µητρώο είναι διαθέσιµο στο κοινό, προσβάσιµο ηλεκτρονικά και ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τη
χορήγηση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ιδρυµάτων
µικροχρηµατοδοτήσεων.
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Άρθρο 11
Λογιστική απεικόνιση και υποχρεωτικός έλεγχος
1. Οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες σύµφωνα µε τον ν. 4449/2017 (Α΄ 7) και υπάγονται στις υποχρεώσεις δηµοσιότητας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.
2. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων τηρούν σε µηνιαία βάση επικαιροποιηµένα στοιχεία για τους δείκτες
που απεικονίζουν τον αριθµό ενεργών δανειοληπτών,
τον αριθµό και την αξία χορηγηθεισών και ανεξόφλητων
µικροχρηµατοδοτήσεων, την αξία του τρέχοντος, του ακαθάριστου και του ενεργού χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο επισφάλειας για ενενήντα (90) ηµέρες και τη
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
3. Το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσουν ετησίως έκθεση για την πορεία εφαρµογής του πλαισίου χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων,
στην οποία αξιολογείται, µεταξύ άλλων, το νοµοθετικό
πλαίσιο και προτείνονται τροποποιήσεις βελτίωσης. Η
έκθεση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 12
Διοικητικά µέτρα - Κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων
5 έως 10, της παρ. 1 του άρθρου 14, όσον αφορά τον έλεγχο των ορίων στο ανώτερο ποσό χρηµατοδότησης
που µπρούν να χορηγούν τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων ανά δικαιούχο, και του άρθρου 18, η Τράπεζα της
Ελλάδος µπορεί να λαµβάνει διοικητικά µέτρα και να επιβάλλει τις κυρώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 58
και της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/ 2014 (A΄ 107).
Για τη δηµοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60
του ν. 4261/2014.
Άρθρο 13
Απαγόρευση χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων
Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελµα χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν
είναι αδειοδοτηµένο ως ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗTΕΣ
ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 14
Δραστηριότητες
1. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορούν να
χορηγούν, ενδεικτικά, µικροχρηµατοδοτήσεις ως εξής:
α) όλες τις µορφές πιστώσεων µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών
αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
β) προϊόντα χρηµατοδοτικής µίσθωσης µέχρι είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για την απόκτηση εξοπλισµού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
δ) µορφές πιστώσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση
δηµόσιων πολιτικών ή την κοινωνική και οικονοµική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, µέχρι είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ, και οι οποίες αφορούν, ιδίως,
στην αντιµετώπιση της ανεργίας ή της αναστολής ή µείωσης του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται σε οικεία βούληση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
αναπροσαρµόζονται τα όρια των µικροχρηµατοδοτήσεων της παρ. 1, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα όρια που αναφέρονται κάθε φορά στον Κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται νέες
µορφές µικροχρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κάθε φορά στον Κώδικα.
Άρθρο 15
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 είναι οι πολύ µικρές οντότητες, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ µικρών οντοτήτων και φυσικά
πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄
205). Δικαιούχοι της περ. δ) της παρ. 1 είναι φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες µε
τουλάχιστον δεκαετή φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δικαιούχοι προγραµµάτων εφαρµογής δηµόσιας πολιτικής, καθώς και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε την εκπαίδευση ή µετεκπαίδευσή τους ή σχέση µαθητείας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται νέες
κατηγορίες δικαιούχων των µικροχρηµατοδοτήσεων των
περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 14.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και των
καθ΄ ύλην αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι της περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 14.
Άρθρο 16
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
1. Εκτός από τις δραστηριότητες του άρθρου 14, τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν
συµβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους µικροχρηµατοδοτήσεων.
2. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες περιλαµβάνονται
ενδεικτικά οι εξής:
α) επιχειρηµατική εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης
των πολύ µικρών οντοτήτων και ειδικότερα, όσον αφορά
τη λογιστική διαχείριση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση και
τη διαχείριση προσωπικού,
β) στήριξη για την επίλυση νοµικών, φορολογικών και
διοικητικών προβληµάτων και ενηµέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά,
γ) καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας,
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δ) υποστήριξη για τον εντοπισµό και τη διάγνωση της
πιθανής κρισιµότητας της υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου έργου ή του επιχειρηµατικού σχεδίου του δικαιούχου.
3. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να αναθέτουν τις συµβουλευτικές υπηρεσίες της παρ. 2 σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ειδικεύονται στην παροχή
τέτοιων δραστηριοτήτων, µε σύµβαση εξωτερικής ανάθεσης που συνάπτεται γραπτώς από τα µέρη, στην οποία
καθορίζονται περαιτέρω οι ειδικότερες υποχρεώσεις ενηµέρωσης και αναφοράς προς το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων για τα αποτελέσµατα των παρεχόµενων συµβουλευτικών υπηρεσιών στους δικαιούχους. Το ίδρυµα
µικροχρηµατοδοτήσεων έχει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και κάθε δραστηριότητα των προσώπων στα οποία
έχει γίνει εξωτερική ανάθεση.
Άρθρο 17
Όροι χορήγησης µικροχρηµατοδότησης
1. Για τη µικροχρηµατοδότηση δεν παρέχεται εµπράγµατη ασφάλεια.
2. Ένας δικαιούχος µπορεί να λαµβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων νέα µικροχρηµατοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο,
υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής
και της νέας µικροχρηµατοδότησης, ανεξαρτήτως ιδρύµατος χορήγησης, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο.
3. Το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση µικροχρηµατοδότησης.
4. Η διάρκεια αποπληρωµής της χορηγηθείσας µικροχρηµατοδότησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα
(10) έτη.
5. Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να εκπληρώσει, πλήρως
ή εν µέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση µικροχρηµατοδότησης πριν από τη λήξη της , µε αντίστοιχη µείωση του συνολικού κόστους της. H µείωση
συνίσταται στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναποµένον χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Αν η άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης
εκ µέρους του δικαιούχου λαµβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχει συµφωνηθεί σταθερό
επιτόκιο, το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων δικαιούται
εύλογη και αντικειµενικά αιτιολογηµένη αποζηµίωση για
ενδεχόµενα έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη εξόφληση.
6. Πριν από τη χορήγηση των µικροχρηµατοδοτήσεων
του άρθρου 14, τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων ελέγχουν, αν τηρείται ο σκοπός της, καθώς και οι όροι του
παρόντος και ζητούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και προκειµένου να διαφυλαχθεί η τήρηση του ορίου µικροχρηµατοδοτήσεων, ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη
δήλωση µε την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων και παρόχων υπηρεσιών πληρωµών του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη
χορήγηση σε αυτόν µικροχρηµατοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου
της παρ. 2.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ορίζεται ανώτατο όριο επιτοκίου µικροχρηµατοδότησης.
Άρθρο 18
Διαχείριση συναλλαγών
Οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούµενων µικροχρηµατοδοτήσεων διενεργούνται µέσω λογαριασµών πληρωµών ή ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής.
Άρθρο 19
Απαλλαγές από τέλη και εισφορές
1. Οι συµβάσεις µικροχρηµατοδοτήσεων που καταρτίζουν τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου.
2. Στις συµβάσεις µικροχρηµατοδοτήσεων που καταρτίζουν τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο δεν επιβάλλεται η εισφορά του
ν. 128/1975 (Α΄ 178).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Άρθρο 20
Διαφήµιση και εµπορική προώθηση
µικροχρηµατοδοτήσεων
1. Οι διαφηµιστικές και εµπορικές ανακοινώσεις σχετικά µε τη γενική πολιτική µικροχρηµατοδότησης και τις
χορηγούµενες µικροχρηµατοδοτήσεις δεν πρέπει να είναι αθέµιτες, ασαφείς και παραπλανητικές. Ειδικότερα,
απαγορεύονται οι διατυπώσεις που ενδέχεται να δηµιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες στον δικαιούχο όσον αφορά στη διαθεσιµότητα ή το κόστος της µικροχρηµατοδότησης.
2. Κάθε ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων, το οποίο διαφηµίζει τις χορηγούµενες µικροχρηµατοδοτήσεις, παρέχει κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο τυποποιηµένες πληροφορίες ως εξής:
α) το επιτόκιο της µικροχρηµατοδότησης, επισηµαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµό και των δύο,
β) το συνολικό κόστος της µικροχρηµατοδότησης, µε
αναλυτική αναφορά στο κόστος των επιµέρους χρεώσεων που επιβαρύνουν τη συναλλαγή σε ονοµαστική αξία
και ως ποσοστό του συνολικού ύψους της µικροχρηµατοδότησης,
γ) τη διάρκεια αποπληρωµής της µικροχρηµατοδότησης,
δ) τον αριθµό και το ποσό των δόσεων,
ε) το περιεχόµενο των συµβουλευτικών υπηρεσιών
του άρθρου 16 και το κόστος τους ως ποσοστό επί του
συνολικού ύψους της µικροχρηµατοδότησης.
3. Οι πληροφορίες της παρ. 2 εξειδικεύονται µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, το οποίο ακολουθείται σε όλα τα στάδια της προώθησης της µικροχρηµατοδότησης.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, θεσπίζονται τα
κριτήρια για τον καθορισµό αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος.
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Άρθρο 21
Υποχρέωση διαφάνειας στους όρους συναλλαγών
των συµβάσεων
1. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων συνάπτουν
σύµβαση µε τους δικαιούχους, στην οποία µεταξύ άλλων
περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης και ειδικότερα:
α) το επιτόκιο της µικροχρηµατοδότησης, επισηµαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµό και των δύο,
β) το συνολικό κόστος της µικροχρηµατοδότησης, µε
αναλυτική αναφορά στις επιµέρους χρεώσεις που επιβαρύνουν τη συναλλαγή, σε ονοµαστική αξία και ως ποσοστό του συνολικού ύψους της µικροχρηµατοδότησης,
γ) η διάρκεια αποπληρωµής της µικροχρηµατοδότησης
συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, καθώς και του κόστους της,
αν υφίσταται,
δ) ο αριθµός και το ποσό των δόσεων,
ε) το περιεχόµενο των συµβουλευτικών υπηρεσιών
του άρθρου 16 και το κόστος τους,
στ) η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών,
ζ) το δικαίωµα καταγγελίας,
η) η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
2. Ο δικαιούχος µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ανεξαρτήτως αν στο διάστηµα
αυτό έχει πραγµατοποιηθεί η εκταµίευση του δανείου.
Στην τελευταία περίπτωση το συνολικό ποσό επιστρέφεται άτοκα στο ακέραιο και εφάπαξ, ταυτόχρονα µε την
δήλωση υπαναχώρησης, αλλά ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος.
3. Σε περίπτωση µη εξυπηρετούµενης οφειλής, το ίδρυµα µικροχρηµατοδότησης εφαρµόζει τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
του ν. 4224/2013 (Α΄ 288).
Άρθρο 22
Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων επιτρέπεται να
συµµετέχουν σε προγράµµατα χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων µε συνεπένδυση από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και να λαµβάνουν εγγυήσεις
από το Ελληνικό Δηµόσιο, τηρουµένων των κανόνων
του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι,
τα είδη και ο σκοπός των παρεχόµενων µικροχρηµατοδοτήσεων, οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράµµατος, η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για
την εφαρµογή του παρόντος.
2. Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων συµµετέχουν
στα προγράµµατα του παρόντος µόνο αν έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συµµόρφωσή τους µε τον
Κώδικα.
3. Σε προγράµµατα χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων της παρ. 1 επιτρέπεται να µετέχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
Ο ν. 4261/2014 (Α΄107) τροποποιείται ως εξής:
1) Η παρ. 3 του άρθρου 8 καταργείται.
2) Η παρ. 2 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε
τον παρόντα νόµο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως προσαρµόζονται κατά την εφαρµογή του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7) για τους υποχρεωτικούς ελέγχους
των ετήσιων και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του Κανονισµού 537/2014/ΕΕ για τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος:
α) Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές και οι εταιρείες και
κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διενεργούν τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων πιστωτικού ιδρύµατος, µετά
από σχετική πρόσκληση της Τράπεζας της Ελλάδος,
λαµβάνουν µέρος σε συσκέψεις µε εκπροσώπους της.
Αν η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι είναι απαραίτητο,
µπορεί να καλεί στις εν λόγω συσκέψεις και το εµπλεκόµενο πιστωτικό ίδρυµα.
Αντικείµενο των συσκέψεων αποτελούν µεταξύ άλλων:
αα) διαπιστώσεις ή ευρήµατα του ελέγχου που αξιολογήθηκαν ως ουσιώδη από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και ετέθησαν υπόψη των αρµόδιων διοικητικών
οργάνων ή αρµόδιων στελεχών του πιστωτικού ιδρύµατος,
αβ) ζητήµατα που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα
και επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του
πιστωτικού ιδρύµατος σε σχέση µε τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,
αγ) ευρήµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο ενοποιούµενων στις οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος επιχειρήσεων που επηρεάζουν σε σηµαντικό
βαθµό τις οικονοµικές καταστάσεις του,
αδ) οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνεται ότι αφορά στην
άσκηση του εποπτικού ή ελεγκτικού έργου.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος, για θέµατα που αφορούν
στην άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων και όποτε
το κρίνει απαραίτητο, δύναται να απευθύνει πρόσκληση
στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διενεργούν
τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, προκειµένου να παραστούν σε συλλογικές συναντήσεις (συσκέψεις µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και δύο ή περισσότερων ορκωτών ελεγκτών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή του συλλογικού τους οργάνου).»
3) Το άρθρο 149 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 149
Μείωση, εξόφληση ή επαναγορά µέσων κεφαλαίου
Για οποιαδήποτε µείωση, εξόφληση ή επαναγορά κοινών µετοχών του άρθρου 37 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
συνεταιριστικών µερίδων του άρθρου 3 του ν. 1667/1986
(Α΄ 196) ή άλλων µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της
κατηγορίας 1, που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα, απαιτείται προηγούµενη έγκριση από την Τράπεζα
της Ελλάδος κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 77 και
78 του Κανονισµού 575/2013/ΕΕ, όπως αυτά εξειδικεύονται στοv κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 241/2014/ΕΕ.»
4) Μετά το άρθρο 149 προστίθεται νέο άρθρο 149Α ως
εξής:
«Άρθρο 149Α
Ειδικές διατάξεις περί διανοµής µερίσµατος
1. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 160 και της παρ. 2 του άρθρου 161 του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104), τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν υπόκεινται σε υποχρέωση διανοµής ελάχιστου µερίσµατος.
2. Για τη διανοµή µερίσµατος σε είδος, κατ’ εφαρµογή
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αντίστοιχη έγκριση απαιτείται και για τη διανοµή σε είδος για πρόσθετα µέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και
µέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2.»
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
1. Το άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α΄87) τροποποιείται
ως εξής:
α. Στην περ. β΄ της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 4 η
φράση «από την εφαρµογή των απαιτήσεων των άρθρων
18 έως 22» αντικαθίσταται µε τη φράση «από την εφαρµογή των απαιτήσεων των άρθρων 5 ως 9».
β. Στην περ. β΄ της παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 4 η
φράση «οι απαιτήσεις των άρθρων 18 έως 22 εκπληρώνονται» αντικαθίσταται µε τη φράση «οι απαιτήσεις των
άρθρων 5 έως 9 εκπληρώνονται».
γ. Η περ. γ΄ της παρ. 8 του εσωτερικού άρθρου 18 η
φράση «µε την περίπτωση 112 του άρθρου 2» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε την περίπτωση 113 του άρθρου
2».
δ. Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 25 µετά τη φράση «που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 23» προστίθενται οι λέξεις «και το άρθρο 24».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 36, η φράση «µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε την επιφύλαξη της παρ. 13 του παρόντος άρθρου».
στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του εσωτερικού
άρθρου 36 προστίθεται η φράση «, δεόντως αιτιολογηµένο».
ζ. Στην περ. β΄ της παρ. 10 του εσωτερικού άρθρου 36,
η φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 10» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε την παρ. 11».
η. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του εσωτερικού άρθρου 44, η φράση «που αναφέρεται στην παράγραφο 6»
αντικαθίσταται µε τη φράση « που αναφέρεται στην παρ.
8».
θ. Στην παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 56, οι λέξεις

«και 107» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και 111».
ι. Στην περ. α΄ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 59
διαγράφεται η φράση «σύµφωνα µε την περίπτωση α της
παραγράφου 2 του άρθρου 43».
ια. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 59
η φράση «ή εποπτικές ενέργειες» αντικαθίσταται µε τη
φράση «ή ενέργειες της αρµόδιας αρχής ή της αρχής εξυγίανσης».
ιβ. Στο τέλος της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 67
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Αν η αρχή εξυγίανσης
έχει ήδη δώσει εντολή για τη µεταβίβαση, αποµείωση,
µετατροπή ή ενέργεια εξυγίανσης, η εντολή αυτή είναι
άκυρη όσον αφορά το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο, µετοχές, τίτλους ιδιοκτησίας, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις.»
ιγ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εσωτερικού
άρθρου 71 διαγράφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «στο κράτος - µέλος όπου έχει την έδρα της η θυγατρική του ιδρύµατος υπό εξυγίανση.»
ιδ. Στην περ. β΄ της παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 71,
η φράση «σύµφωνα µε την περίπτωση α της παρ. 1 του
άρθρου 43» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43».
ιε. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 74
µετά από τη φράση «κατά το άρθρο 145 του ν. 4261/
2014» προστίθεται η φράση «ή το άρθρο 90 του ν. 4514/
2018 (Α΄ 14)».
ιστ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του εσωτερικού
άρθρου 87 οι λέξεις «του άρθρου 88» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «του άρθρου 85».
ιζ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 87 διαγράφεται η τελεία και προστίθεται
η φράση «εκτός αν η αρχή εξυγίανσης της τρίτης χώρας
έχει ήδη συναινέσει στην περαιτέρω διαβίβαση των εν
λόγω πληροφοριών.»
ιη. Η παρ. 9 του εσωτερικού άρθρου 88 αντικαθίσταται
ως εξής: «9. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στις παρ.
6 ή 8 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίανσης ελλείψει κοινής απόφασης σύµφωνα µε την
παρ. 7, αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται
από τις αρχές εξυγίανσης στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη.»
2. Όπου στα εσωτερικά άρθρα του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 γίνεται αναφορά σε διατάξεις των ν. 3606/
2007 (Α΄ 195) και 3746/2009 (Α΄ 27) νοούνται οι αντίστοιχες κατά περιεχόµενο διατάξεις των ν. 4515/2018
και 4370/2016 (Α΄37) αντίστοιχα.
Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του ν. 4370/2016
Ο ν. 4370/2016 (Α΄ 37) τροποποιείται ως εξής:
1) To πρώτο εδάφιο της υποπερ. γγ) της περ. α) της
παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«γγ) Έναντι της απαίτησης του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας
της µερίδας του συµψηφίζονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων οφειλόµενων εισφορών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ, του
τέλους συµµετοχής ή άλλων χρηµατικών ποσών που έχει καθορίσει το διοικητικό συµβούλιο του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυµα έως και την ηµεροµηνία αποχώρησής του».
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2) Στο τέλος της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Πιστωτικό ίδρυµα που αποχωρεί δεν έχει αξίωση στο
προϊόν εκκαθάρισης που τυχόν εισπράττεται µετά την ηµεροµηνία αποχώρησης».
3) Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως
εξής:
«α) Οι τακτικές εισφορές τις οποίες κατέβαλε το πιστωτικό ίδρυµα κατά το δωδεκάµηνο προτού παύσει να
είναι µέλος του ΣΚΚ µεταφέρονται στο νέο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων στο οποίο προσχώρησε το αποχωρούν από το ΣΚΚ πιστωτικό ίδρυµα. Τούτο ισχύει και
στην περίπτωση µεταφοράς ορισµένων δραστηριοτήτων
πιστωτικού ιδρύµατος σε άλλο κράτος - µέλος υπό την
έννοια της µεταφοράς τµήµατος επιλέξιµων καταθέσεων και κάλυψης αυτών από άλλο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. Οι τακτικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο
ΣΚΚ κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της µεταφοράς µεταφέρονται στο νέο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων κατά την αναλογία του τµήµατος των επιλέξιµων
καταθέσεων που µεταφέρθηκαν σε αυτό.»
4) Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 6 καταργείται.
5) To πρώτο εδάφιο της υποπερ. γγ) της περ. α) της
παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«γγ) Έναντι της απαίτησης του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας
της µερίδας του συµψηφίζονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων οφειλόµενων εισφορών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ και το ΣΕ,
του Τέλους Συµµετοχής ή άλλων χρηµατικών ποσών που
έχει καθορίσει το ΔΣ του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από
πιστωτικό ίδρυµα έως και την ηµεροµηνία αποχώρησής
του.
6) Στο τέλος της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Πιστωτικό ίδρυµα που αποχωρεί δεν έχει αξίωση στο
προϊόν εκκαθάρισης που τυχόν εισπράττεται µετά την ηµεροµηνία αποχώρησης».
7) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
«Αν οι λογαριασµοί τηρούνταν σε άλλο νόµισµα, διαφορετικό από το νόµισµα της καταβολής αποζηµίωσης,
εφαρµόζεται η συναλλαγµατική ισοτιµία όπως αυτή
προσδιορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυµα».
8) Η παρ. 12 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
«12. Δεν καταβάλλεται αποζηµίωση όταν τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες δεν έλαβε χώρα συναλλαγή σχετική µε την κατάθεση και η αξία της κατάθεσης είναι µικρότερη από το διοικητικό κόστος που θα
προκαλούσε στο ΤΕΚΕ η καταβολή της αποζηµίωσης αυτής. Το διοικητικό κόστος του ΤΕΚΕ προσδιορίζεται µε απόφαση του ΔΣ και δύναται να τροποποιείται, εφόσον
κρίνεται σκόπιµο. Ως συναλλαγή θεωρείται κάθε πραγµατική συναλλαγή δικαιούχου καταθέτη ή τρίτου κατ’ εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου. Η πίστωση των καταθέσεων µε τόκους, καθώς και η κεφαλαιοποίησή τους, δεν
συνιστούν συναλλαγή.»
9) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 τροποποιείται ως εξής :
«6.Εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την
αρχή κάθε έτους, κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει
στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια κατάσταση, µε το
ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων της τελευταίας ηµέ-

ρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου του προηγούµενου έτους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον
προς τον σκοπό αυτόν ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα από το
πιστωτικό ίδρυµα και τον ορκωτό λογιστή του πιστωτικού ιδρύµατος.»
10) Η παρ. 5 του άρθρου 36 καταργείται.
11) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 τροποποιείται ως εξής :
«Ο προϋπολογισµός συντάσσεται µέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε οικονοµικού έτους σε χρόνο που προσδιορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο εντός του ως άνω ορίου και
µετά την έγκρισή του από το ΔΣ υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών, ο δε απολογισµός συντάσσεται µέχρι τέλος Μαρτίου του εποµένου οικονοµικού έτους.»
Άρθρο 26
Ρύθµιση θεµάτων της εισφοράς του άρθρου 1
του ν. 128/1975
Καταργείται η επιβολή εισφοράς του άρθρου 1 του
ν. 128/1975 (Α΄ 178) σε όλα τα δάνεια, τις πάσης φύσης
χορηγήσεις και τα υπόλοιπα δανείων ή πιστώσεων από
πιστωτικά ιδρύµατα προς Δήµους, Περιφέρειες και
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, εφόσον τα τελευταία δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.
Άρθρο 27
Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα
1. Στο άρθρο 5β του ν. 3556/2007 (Α΄ 91), προστίθεται
νέα παρ. 2α , ως εξής:
« 2α. H παρ. 2 δεν εφαρµόζεται σε πιστωτικά ιδρύµατα
που ανήκουν σε όµιλο εταιρειών, του οποίου η µητρική εταιρεία: α) εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος ως εκδότης κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και β) καταρτίζει ενοποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις βάσει των
διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρµόζονται στην
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1606/2002. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση της παρ. 1 εκπληρώνεται µε τις ενοποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας του πιστωτικού ιδρύµατος.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4649/2019 (Α΄206) η φράση «12 µηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τεσσάρων (24) µηνών».
3. Η υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 27
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:
«ββ) τη µεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τη
µεταβίβασή τους σε χρηµατοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή
σε άλλη εταιρεία ή νοµική οντότητα εφόσον τη διαχείρισή τους πραγµατοποιεί πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015,
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η µεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης, αντιστοίχως, ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικής από αναγνώριση των οικείων περιουσιακών στοιχείων. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η χρεωστική δια-
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φορά ισούται µε το συνολικό ποσό της διαγραφής µείον
τους µη εγγεγραµµένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, µε το ποσό της ζηµίας στην
περίπτωση µεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.»
4. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015
(Α΄176) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρούσας παύει αυτοδικαίως η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή και
επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος διοικητικό
πρόστιµο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ».
5. Στην περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4354/
2015 προστίθεται υποπερ. ιι, ως εξής:
«ιι. παραιτείται ρητώς από την άδεια λειτουργίας, έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά της για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών ή δεν κάνει χρήση της άδειας
λειτουργίας σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από τη λήψη της. Για την εφαρµογή της παρούσας δεν λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος πριν από τη θέση της σε ισχύ».
Άρθρο 28
Ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας
1. Ο ν. 3864/2010 (Α΄119) τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθενται περ. ι) και
ια), ως εξής:
«ι) Ασκεί τα δικαιώµατα του παρόντος σε απορροφώσα ή διασπώµενη εταιρεία που προέκυψε λόγω εταιρικού
µετασχηµατισµού του ν. 4601/2019 (Α΄44) του πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση,
στην οποία µετέχει λόγω του µετασχηµατισµού αυτού.
ια) Ασκεί τα δικαιώµατα του παρόντος και τα δικαιώµατα των συµφωνιών - πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 6 στο
επωφελούµενο πιστωτικό ίδρυµα που προήλθε από τη
µεταβίβαση του τραπεζικού κλάδου στο πλαίσιο µερικής
διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού µετασχηµατισµού του ν. 4601/2019 του πιστωτικού ιδρύµατος
που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Ταµείου και
την άσκηση των δικαιωµάτων του το Ταµείο καθορίζει το
περίγραµµα της συµφωνίας - πλαίσιο ή της τροποποιούµενης συµφωνίας - πλαίσιο µε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία λαµβάνουν ή έχουν λάβει χρηµατοοικονοµική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ), καθώς και µε κάθε πιστωτικό ίδρυµα που προκύπτει από τη µεταβίβαση των τραπεζικών εργασιών του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος στο
πλαίσιο µερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού µετασχηµατισµού του ν. 4601/2009.»
γ. Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
« 12. Το Ταµείο διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου και στα επωφελούµενα πιστωτικά ιδρύµατα
που προκύπτουν λόγω εταιρικού µετασχηµατισµού του
ν. 4601/2019 του πιστωτικού ιδρύµατος που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.»
2. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τα
πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενί-

σχυση από αυτό ή τα επωφελούµενα πιστωτικά ιδρύµατα που προέρχονται από τη µεταβίβαση τραπεζικών εργασιών λόγω διάσπασης ή µερικής απόσχισης κλάδου
στο πλαίσιο εταιρικού µετασχηµατισµού του ν. 4601/
2019 µπορούν να αποφασίζουν την παράταση των συµβάσεων µε τους ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους έχει
ανατεθεί ο έλεγχος του πιστωτικού ιδρύµατος και µετά
το πέρας της πενταετίας, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει συνολικά τη δεκαετία, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ. 537/2014 (L 158), εφόσον η Γενική Συνέλευση των µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος
εγκρίνει τη σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση που υποβάλλει κατόπιν σύστασης της επιτροπής ελέγχου, το Διοικητικό Συµβούλιο. Κάθε αντίθετη συµφωνία τροποποιείται αναλόγως µετά από την παραπάνω απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
3. H θητεία µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας που λήγει εντός των µηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020, παρατείνεται για άλλους δύο (2) µήνες από
τη λήξη της, ενώ δεν µπορεί να ανανεωθεί πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που διενεργεί η Επιτροπή Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 4 Α του
ν. 3864/2010 (Α΄119). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η παράταση µπορεί να επεκταθεί για άλλον έναν (1) µήνα, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4364/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (L 334) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/138/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)
Άρθρο 29
Τροποποιήσεις του ν. 4364/2016
Ο ν. 4364/2016 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προσαρµογή λόγω µεταβλητότητας της παρ. 3
στα επιτόκια άνευ κινδύνου, που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό της βέλτιστης εκτίµησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων που προέρχονται από προϊόντα που πωλούνται στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας ή ενός άλλου κράτους, προσαυξάνεται περαιτέρω, πριν από την εφαρµογή του συντελεστή
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), κατά τη διαφορά µεταξύ
του διορθωµένου για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου
αντίστοιχα της Ελλάδας ή του κράτους αυτού και του διπλάσιου του διορθωµένου για τον κίνδυνο συναλλαγµατικού περιθωρίου, όποτε η διαφορά αυτή είναι θετική και
το διορθωµένο για τον κίνδυνο πιστωτικό περιθώριο της
Ελλάδας ή του αντίστοιχου κράτους είναι υψηλότερο από ογδόντα πέντε (85) µονάδες βάσης.»
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 87 προστίθεται παρ. 3α
ως εξής:
«3α. Η Εποπτική Αρχή ενηµερώνει την ΕΑΑΕΣ, σύµ-
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φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Κανονισµού (ΕΕ)
1094/2010, σχετικά µε κάθε αίτηση για χρήση ή αλλαγή
εσωτερικού υποδείγµατος. Η Εποπτική Αρχή δύναται να
ζητήσει την σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010 τεχνική συνδροµή από την ΕΑΑΕΣ, σχετικά µε την απόφαση επί αίτησης
για χρήση ή αλλαγή εσωτερικού υποδείγµατος.»
3. Μετά το τέλος του άρθρου 120, προστίθεται νέα Ενότητα 2Α, καθώς και νέα άρθρα 120α και 120β, ως ακολούθως:
«ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 120α
Ειδοποίηση
(άρθρο 152α της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Πριν η Εποπτική Αρχή χορηγήσει άδεια λειτουργίας
σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία
εµφανίζει στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων της ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε άλλο κράτος - µέλος είτε
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό
καθεστώς εγκατάστασης, και οι δραστηριότητες που θα
αναλάβει ενδέχεται να είναι σηµαντικές σε σχέση µε την
αγορά του κράτους - µέλους υποδοχής, η Εποπτική Αρχή ειδοποιεί σχετικά την ΕΑΑΕΣ και την εποπτική αρχή
του σχετικού κράτους - µέλους υποδοχής. Αντίστοιχα η
Εποπτική Αρχή λαµβάνει την ίδια ενηµέρωση από το
κράτος - µέλος καταγωγής όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής.
2. Επιπροσθέτως της ειδοποίησης που προβλέπεται
στην παρ. 1, η Εποπτική Αρχή ειδοποιεί την ΕΑΑΕΣ, καθώς και την εποπτική αρχή του σχετικού κράτους - µέλους υποδοχής, εφόσον εντοπίζει επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών συνθηκών ή άλλους αναδυόµενους
κινδύνους που προκαλούνται από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα που εκτελεί δραστηριότητες σε άλλο κράτος - µέλος είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης και οι οποίοι µπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Αντίστοιχα η Εποπτική Αρχή λαµβάνει την ίδια ενηµέρωση από την Αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής.
Η Εποπτική Αρχή, για κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος και η
οποία λειτουργεί στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, για την οποία έχει σοβαρές και βάσιµες ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, δύναται να ειδοποιήσει σχετικά την Εποπτική Αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν
µπορεί να εξευρεθεί διµερής λύση, τότε η Εποπτική Αρχή δύναται να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΑΕΣ και να
ζητήσει τη συνδροµή της.
3. Οι ειδοποιήσεις των παρ. 1 και 2 είναι αρκούντως
λεπτοµερείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή εκτίµηση της κατάστασης.
4. Οι ειδοποιήσεις των παρ. 1 και 2 δεν θίγουν τις αρµοδιότητες εποπτείας της Εποπτικής Αρχής επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως
προβλέπονται στον παρόντα νόµο, είτε η Ελλάδα είναι
κράτος - µέλος καταγωγής είτε υποδοχής.

Άρθρο 120β
Πλατφόρµες συνεργασίας
(άρθρο 152β της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση δικαιολογηµένων ανησυχιών περί αρνητικών συνεπειών για τους λήπτες ασφάλισης ή τους ασφαλισµένους αναφορικά µε µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος,
η οποία λειτουργεί ή προτίθεται να λειτουργήσει στην
Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης και οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζουν την ελληνική αγορά ιδιωτικής
ασφάλισης, η Εποπτική Αρχή µπορεί να απευθύνει αίτηµα στην ΕΑΑΕΣ για τη δηµιουργία και τον συντονισµό
µιας πλατφόρµας συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των σχετικών εποπτικών αρχών.
Η Εποπτική Αρχή συµµετέχει σε πλατφόρµες συνεργασίας που δηµιουργούνται από την ΕΑΑΕΣ σύµφωνα µε
το άρθρο 152β της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ και οι οποίες αφορούν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος, οι οποίες λειτουργούν
στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης.
2. Η Εποπτική Αρχή µπορεί να δηµιουργεί και να συντονίζει πλατφόρµες συνεργασίας για ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες λειτουργούν σε άλλα κράτη - µέλη είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, προσκαλώντας τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - µελών.
Επίσης, η Εποπτική Αρχή µπορεί να συµµετέχει σε
πλατφόρµες συνεργασίας που δηµιουργούν εποπτικές
αρχές άλλων κρατών - µελών και οι οποίες αφορούν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα σε
άλλο κράτος - µέλος, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης.
3. Η συµµετοχή της Εποπτικής Αρχής σε πλατφόρµες
συνεργασίας δεν επηρεάζει τις αρµοδιότητές της ως
προς την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, όπως οι αρµοδιότητες αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
4. Η Εποπτική Αρχή παρέχει εγκαίρως, κατόπιν αιτήµατος της ΕΑΑΕΣ, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία κάθε πλατφόρµας συνεργασίας στην οποία συµµετέχει.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 189, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας
του οµίλου, ενηµερώνει τα λοιπά µέλη του κολλεγίου εποπτικών αρχών περιλαµβανοµένης της ΕΑΑΕΣ, σχετικά
µε τη παραλαβή της αίτησης και τους διαβιβάζει την πλήρη αίτηση, περιλαµβανοµένης της τεκµηρίωσης που υπέβαλε η επιχείρηση, χωρίς καθυστέρηση.
Η Εποπτική Αρχή δύναται να ζητήσει, την σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1094/2010, τεχνική συνδροµή της ΕΑΑΕΣ, σχετικά
µε την απόφαση επί της αίτησης.»
5. Το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
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189, αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1094/2010, απόφαση, τότε η Εποπτική Αρχή, εφόσον
δρα ως αρχή εποπτείας του οµίλου, λαµβάνει την τελική
απόφαση. Η απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις λοιπές ενδιαφερόµενες εποπτικές αρχές.
Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010 απόφαση, η απόφαση που λαµβάνεται από την αρχή εποπτείας του οµίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την Εποπτική Αρχή.»
6. Το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
194 αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1094/2010 απόφαση, τότε η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα
ως αρχή εποπτείας του οµίλου, λαµβάνει την τελική απόφαση. Η απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως καθοριστική
και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις λοιπές αρµόδιες
εποπτικές αρχές.
Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010 απόφαση, η απόφαση που λαµβάνεται από την αρχή εποπτείας του οµίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την Εποπτική Αρχή.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση άµεσου
προσδιορισµού φόρου, πράξης προσδιορισµού φόρου
και πράξης επιβολής προστίµου στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
Στον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) επέρχονται τροποποιήσεις
ως εξής:
1. Προστίθεται άρθρο 63Β ως εξής:
«Άρθρο 63Β
Ακύρωση ή τροποποίηση άµεσου προσδιορισµού
φόρου, πράξης προσδιορισµού φόρου και
πράξης επιβολής προστίµου
1. Άµεσος προσδιορισµός φόρου ή πράξη διοικητικού,
εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή
πράξη επιβολής προστίµου δύναται να ακυρωθεί ή να
τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, µε τη διαδικασία του παρόντος, για έναν από τους εξής λόγους:
α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης,
β) για αριθµητικό ή υπολογιστικό λάθος.
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση του φορολογούµενου εντός προθεσµίας τριών (3) ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση άµεσου προσδιορισµού του φόρου, από την υποβολή της
δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόµενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του
τελευταίου τριµήνου της προθεσµίας του προηγουµένου

εδαφίου, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3)
µηνών από τη γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη
ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται εντός προθεσµίας
τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης.
3. Άµεσος προσδιορισµός ή πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή πράξη επιβολής προστίµου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 και
χωρίς την αίτηση της παρ. 2. Επιπλέον, ποσά που οφείλονται από τον φορολογούµενο µε βάση την πράξη τροποποίησης της παρούσας, καταβάλλονται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στον φορολογούµενο.
4. Κατά της πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, µε
την οποία απορρίπτεται η αίτηση του φορολογούµενου,
καθώς και κατά της πράξης που εκδόθηκε µε βάση την
παρ. 3, χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63.
5. Η διαδικασία του παρόντος δεν αναστέλλει την προθεσµία και δεν κωλύει την άσκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου.
Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή η εκκρεµοδικία
δεν κωλύουν τη διαδικασία του παρόντος. Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή µε την οποία προβάλλεται
ως λόγος ακύρωσης ή τροποποίησης πράξης λόγος που
αναφέρεται στην παρ. 1, δεν χωρεί κατά της ίδιας πράξης και για τον ίδιο λόγο υποβολή αίτησης µε βάση τις
διατάξεις της παρ. 2 ή έκδοση πράξης χωρίς αίτηση µε
βάση τις διατάξεις της παρ. 3.
6. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζονται η διαδικασία,
ο τρόπος υποβολής της αίτησης, τα αρµόδια όργανα για
την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το περιεχόµενο της
πράξης και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 36 προστίθεται περ. ε΄ ως
εξής:
«ε) εάν υποβληθεί αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση
σύµφωνα µε το άρθρο 63Β ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί άµεσος προσδιορισµός φόρου, πράξη προσδιορισµού φόρου ή πράξη επιβολής προστίµου χωρίς αίτηση του φορολογούµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 63Β, για περίοδο
ενός (1) έτους µετά την έκδοση της πράξης ακύρωσης ή
τροποποίησης του άρθρου 63Β, και µόνο για το ζήτηµα,
το οποίο αφορά».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 42 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή φόρου που
προκύπτει ότι καταβλήθηκε αχρεώστητα ως αποτέλεσµα
έκδοσης πράξης για την ακύρωση ή την τροποποίηση άµεσου προσδιορισµού ή πράξης προσδιορισµού του φόρου ή πράξης επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 63Β, παρατείνεται κατά ένα έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης ακύρωσης ή τροποποίησης, εφόσον η πράξη, η οποία ακυρώνεται ή τροποποιείται, εκδίδεται εντός του τελευταίου έτους της προθεσµίας παραγραφής ή µετά από τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
36».
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 προστίθεται περ. ι΄ ως εξής:
«ι) στην περίπτωση του άρθρου 63Β, η πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό».
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5. Στο άρθρο 72 προστίθενται παρ. 52, 53 και 54 ως εξής:
«52. Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 63Β υποβάλλεται κατά άµεσου
προσδιορισµού ή πράξεων διοικητικού, εκτιµώµενου ή
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή πράξεων επιβολής
προστίµου που εκδίδονται από την 1η.1.2020 και µετά.
53. α) Κατ’ εξαίρεση, άµεσος προσδιορισµός φόρου ή
πράξεις προσδιορισµού φόρου ή επιβολής προστίµου
που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει
οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις
περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63Β, δύνανται να ακυρωθούν
ή να τροποποιηθούν κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων
στην παρ. 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση του φορολογούµενου για ακύρωση ή
τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται µέχρι τις 30.9.2020. Έως τις
30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση
άµεσου προσδιορισµού φόρου, της πράξης προσδιορισµού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίµου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φορολογούµενου,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 3 του
άρθρου 63Β. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συµπληρωθεί η προθεσµία
εξέτασής της, η προθεσµία αυτή διακόπτεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63Β και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούµενου για την ακύρωση ή τροποποίηση, εξετάζεται ως
τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 30.9.2020.
Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής απόρριψης του αιτήµατος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης
απόρριψης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 63, µε την
οποία µπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν
ήδη προβληθεί µε την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή
προσφυγή. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτήµατος ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προηγουµένου εδαφίου, η
αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και κάθε
σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών µέχρι τις 31.10.2020 και η προθεσµία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από
την 1η.11.2020.
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 εφαρµόζονται
κατ’ εξαίρεση και για όλες τις υποθέσεις της περ. α΄.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπειτα από
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
β) Πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν χρήσεις
έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της
παρ. 2 του άρθρου 32 µε βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται µε σχετική πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον κατά την
έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.
γ) Για επιγενόµενους λόγους που γεννήθηκαν εντός
του 2019, η αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 63Β υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3)

µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
54. α) Για αναδροµικά εισοδήµατα από συντάξεις που
αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν
και καταβλήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, για
τα οποία εκδίδεται:
αα) πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου µε βάση
εκπρόθεσµη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον
φορολογούµενο ή µε βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 32, ή
αβ) πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου κατόπιν
εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 34,
το άρθρο 54 δεν εφαρµόζεται και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 53 δεν µπορούν να υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται µε
την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερηµένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδήµατα καταβλήθηκαν αναδροµικά από την 1η.1.2014 έως και τις
31.12.2018 και ανάγονται σε χρήσεις έως και τις
31.12.2013, εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 18,
οι επιβαλλόµενες κυρώσεις δεν δύναται να υπερβούν το
20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την έκδοση της πράξης και το άρθρο 54 δεν εφαρµόζεται.
Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για πράξεις διοικητικού ή
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου που εκδίδονται
από την 1η.1.2020.
β) Οι πρόσθετοι φόροι ή το πρόστιµο του άρθρου 54
και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 53 που
επιβλήθηκαν µε πράξεις διοικητικού προσδιορισµού φόρου που αφορούν σε χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν εντός του έτους 2019, κατ’ εφαρµογή της παρ.
2 του άρθρου 32, µε βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή
της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά εντός του 2013, δεν δύναται να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίσθηκε
κατά την έκδοση της πράξης, εφόσον πρόκειται για το
πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερηµένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Το ίδιο ισχύει για τα ανωτέρω εισοδήµατα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου από την αρµόδια υπηρεσία κατ’ εφαρµογή
της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 53. Με αίτηµα του φορολογουµένου εκδίδεται νέα πράξη από τη
Φορολογική Διοίκηση µε την οποία οι πρόσθετοι φόροι ή
οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 53 περιορίζονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του κύριου
φόρου και το πρόστιµο του άρθρου 54 δεν επιβάλλεται.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4646/2019
και παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
για τη λήψη µέτρων και για την αλληλέγγυα
ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του
ν. 4646/2019 (Α΄201) αντικαθίσταται αναδροµικά από
την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 ως εξής:
«Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές ε-
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νέργειες λήψης των µέτρων έως τις 31 Δεκεµβρίου
2020».
2. Η παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄201)
αντικαθίσταται και ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 ως εξής:
«29. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του
παρόντος, ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος και
εφαρµόζονται και για οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος σε βάρος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων για τις οποίες
ευθύνονται αλληλεγγύως και προσωπικά τα φυσικά πρόσωπα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 50 παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, του άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Α΄ 151), της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 (Α΄
238), της περ. β΄ του άρθρου 55 του ν. 2859/2000 (Α΄
248), καθώς και κάθε άλλης διάταξης µε την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές για τις οποίες
εφαρµόζεται ο Κώδικας. Οι οφειλές αυτές παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα πρόσωπα, εφόσον
τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν.
4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του
άρθρου 34 του παρόντος για τη θεµελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα
µέτρα. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2020. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και για εκκρεµείς υποθέσεις οφειλών κατά την έννοια της παρ. 50 του άρθρου 72 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και για εκκρεµείς υποθέσεις οφειλών ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων µετά από άσκηση ανακοπής.
Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει αιτιολογηµένη πράξη,
µε την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά
της τυχόν απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 63 του ν.
4174/2013. Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα
της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφονται.»
3. Στο άρθρο 66 του ν. 4646/2019 προστίθεται παρ. 44,
η οποία ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του
ν.4646/2019 ως εξής:
«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄32),
όπως αντικαθίσταται µε τo άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζεται
και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν την
τροποποίησή του µε το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ’ εφαρµογή άλλης διάταξης, µε την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα
ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4321/2015 (A΄32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές,
εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β)

και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε
βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα µέτρα.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2020 στις αρµόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρµόδιο για την επιδίωξη της
είσπραξης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών.
Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και για εκκρεµείς υποθέσεις.
Η αρµόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, µε την
οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της
αίτησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄ 32) δεν επιστρέφονται.»
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά
µε την άρση ακινησίας οχηµάτων έτους 2020
µε αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
Στο άρθρο 36 του ν. 2093/1992 (Α΄181) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης
της ακινησίας οχήµατος αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2020, µε αναλογική καταβολή των
δωδεκατηµορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που
αντιστοιχούν στους µήνες άρσης ακινησίας του οχήµατος.
Διάστηµα άρσης ακινησίας µικρότερο του µηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος µήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο µε ένα δωδεκατηµόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.»
2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά εντός του έτους 2020, καταβάλλονται αναλογικά
τα τέλη κυκλοφορίας για τους µήνες που υπολείπονται
µέχρι το τέλος του έτους.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρων 37 και 41 του ν. 4389/2016
σχετικά µε τον περιφερειακό εξοπλισµό της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
1. Το ένατο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαθιστά, διαχειρίζεται και παραµετροποιεί τις
κεντρικές και δικτυακές υπολογιστικές υποδοµές της
Αρχής και το συστηµικό λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα
- πακέτα λογισµικού υπολογιστικής υποδοµής), µεριµνά
για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής
για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών.
Η Αρχή εγκαθιστά, διαχειρίζεται, παραµετροποιεί και
συντηρεί τις περιφερειακές υπολογιστικές υποδοµές
που της ανήκουν ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση
και δύναται να λαµβάνει τεχνική υποστήριξη από τη
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 41.
Η Αρχή οφείλει να ακολουθεί τις προδιαγραφές και
συστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όσον αφορά θέµατα διασυνδέσεων του περιφερειακού υπολογιστικού και δικτυακού
εξοπλισµού µε τον κεντρικό υπολογιστικό και δικτυακό
εξοπλισµό που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»
2. Στο άρθρο 41 του ν. 4389/2016 προστίθεται παρ. 14
ως εξής:
«14. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο δέκατο εδάφιο του άρθρου 37 του παρόντος, η Αρχή, για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και συντήρηση των περιφερειακών υπολογιστικών υποδοµών που της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, απευθύνει µέχρι την απόσυρσή
τους σχετικό αίτηµα προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναλαµβάνει
την προσήκουσα εξυπηρέτηση των αιτηµάτων αυτών. Για
τις περιφερειακές υπολογιστικές υποδοµές που της ανήκουν, η Αρχή, δύναται να απευθύνει µέχρι τις 31.12.2021
σχετικό αίτηµα, προσδιορίζοντας τις ανάγκες της και τις
σχετικές προθεσµίες. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναλαµβάνει την
προσήκουσα εξυπηρέτηση των αιτηµάτων που δύναται
να ικανοποιήσει, ενηµερώνοντας προς τον σκοπό αυτόν
την Αρχή εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος. Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής
για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτηµάτων,
την ενηµέρωση σχετικά µε τη δυνατότητα, τους χρόνους
και τις τυχόν προϋποθέσεις εξυπηρέτησής τους, καθώς
και για την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων αυτών, δύνανται
να ρυθµίζονται στη Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης
της παρ. 11.»
Άρθρο 34
Λειτουργία παιδικής χαράς στον Κήπο Ζαππείου
Η παιδική χαρά, η οποία ευρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων»
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο
νοτιοανατολικό τµήµα του περιβάλλοντος χώρου του
Ζαππείου Μεγάρου (Κήπος Ζαππείου) στο κέντρο της
πόλεως των Αθηνών, η οποία περικλείεται από τις λεωφόρους Βασιλίσσης Αµαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, την οδό Ηρώδου του Αττικού και
συνορεύει µε τον Εθνικό Κήπο, λειτουργεί µε ευθύνη
του ως άνω Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, το οποίο λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή
λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς. Ειδικά ως προς
την καταλληλότητα της λειτουργίας της, η παιδική χαρά
αξιολογείται από την κατά τόπον αρµόδια «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία συγκροτείται από την
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής, σύµφωνα µε την περ.
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 28492/11.05.2009
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει. Η
τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παρ. 1 και στην
περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 της 28492/11.05.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συντάσσεται από
πτυχιούχο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος ορίζεται από την
«Επιτροπή Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων» και υποβάλλεται προς θεώρηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι παρατηρήσεις της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών διατυπώνονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών και ενσωµατώνονται στον
προς υποβολή φάκελο.
Άρθρο 35
Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020
στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν.
4223/2013, η φράση «για το έτος 2019» αντικαθίσταται
από τη φράση «για τα έτη 2019 και 2020».
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Άρθρο 36
Επέκταση του ευεργετήµατος της έκπτωσης ποσοστού
25% σε εµπρόθεσµα καταβαλλόµενες δόσεις
βεβαιωµένων οφειλών µηνός Ιουνίου 2020
Στο έβδοµο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και ισχύει, µετά τη φράση «ηµεροµηνία καταβολής εντός του µηνός Μαΐου» προστίθεται η φράση «και Ιουνίου» και το εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής:
«Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
επεκτείνεται και σε εµπροθέσµως καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµένων οφειλών και δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής µε ηµεροµηνία καταβολής εντός των µηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσµία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουµένου εδαφίου».
Άρθρο 37
Διαδικασία έκδοσης λογιστικών πολιτικών
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
Το άρθρο 156 του ν. 4270/2014 (A΄ 143) τροποποιείται
ως εξής:
1. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται:
α) Η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασµών του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3,
β) η ανάπτυξη των ταξινοµήσεων του προϋπολογισµού,
γ) οι λογιστικές πολιτικές για την αρχική αναγνώριση,
τη µεταγενέστερη επιµέτρηση, την παρουσίαση των
στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τα στοιχεία
αυτά, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και
δ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
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Η ανωτέρω απόφαση, µε εξαίρεση την περ. β΄, εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την έναρξη της εφαρµογής από τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης των διατάξεων του π.δ.
54/2018 (Α΄ 103), που εκδόθηκε σύµφωνα µε την παρ. 3,
εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού
συστήµατος, τόσο ως προς τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του απολογισµού, όσο και
ως προς τον σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίστηκε µε:
α) το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68), για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), για τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου,
γ) το π.δ. 146/2003 (Α΄122) και τον ν. 3697/2008 (Α΄
194), για τα δηµόσια νοσοκοµεία,
δ) το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302), για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού».
Άρθρο 38
Έκδοση λογιστικών πολιτικών για τη συµπλήρωση του
λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης
Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 54/2018 (Α΄103) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του παρόντος π.δ. θεµελιώνονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για
το δηµόσιο τοµέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Δηµοσίου Τοµέα (International Public Sector Accounting
Standards - IPSAS).
β) Οι λογιστικές πολιτικές που εκδίδονται σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, συµπληρώνουν το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού.
γ) Τροποποιήσεις των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών
προτύπων για τον δηµόσιο τοµέα, και ιδιαιτέρως των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα
(IPSAS), θα λαµβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από
τη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία µπορεί να εισηγείται προσαρµογές των κανόνων του παρόντος π.δ.
προς τον Υπουργό Οικονοµικών. Η Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν.
3148/2003 (Α΄ 136), παρέχει γνωµοδότηση επί των εισηγήσεων που προβλέπονται στην παρούσα.»
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται από την
Κεντρική Διοίκηση σταδιακά από 1.1.2019, εξαιρουµένων των διατάξεων:
α) της παρ. 3 του άρθρου 3, «Κοινό σχέδιο λογαριασµών», µόνο όσον αφορά στη λειτουργική ταξινόµηση,
β) του άρθρου 10, «Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
αναφορές»,
γ) των παρ. 2.4 και 2.5 του Κεφαλαίου Γ, «Ενσώµατα
πάγια, άυλα και αποθέµατα» του Παραρτήµατος 5, και

δ) του Κεφαλαίου ΣΤ, «Προβλέψεις» του Παραρτήµατος 5.
2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφαρµόζονται την 1η.1.2023 το αργότερο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται
οι λογιστικές πολιτικές, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, που εφαρµόζονται κατά τη µεταβατική περίοδο από 1.1.2019 µέχρι
1.1.2023.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 καταργείται.
Άρθρο 39
Πολυετείς υποχρεώσεις
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
Στο άρθρο 67 του ν. 4270/2014 (Α΄143) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:
«8. Εφόσον οι αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις αφορούν σε προµήθεια, παροχή υπηρεσιών, µισθώσεις και εκτέλεση δηµοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισµού
και προβλέπεται να βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου
αποκλειστικά το επόµενο οικονοµικό έτος ή τα επόµενα
οικονοµικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος. Ειδικά σε αυτή
την περίπτωση, η πολυετής έγκριση περιλαµβάνει, εκτός
από τα οριζόµενα στην παρ. 5, κατ΄ αναλογία και τα οριζόµενα στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του
π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) στοιχεία. Σε περίπτωση έγγραφης
άρνησης παροχής της βεβαίωσης της παρ. 4, για λόγους
που ανάγονται στη νοµιµότητα, ακολουθείται, κατ’ αναλογία η διαδικασία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του π.δ. 80/2016 (Α΄145). Με την έναρξη του οικονοµικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του φορέα για την πραγµατοποίηση της δαπάνης
που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άµεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η
παροχή της έγκρισης προϋποθέτει, εκτός από τον έλεγχο της παρ. 4, τον έλεγχο και τη βεβαίωση νοµιµότητας
σύµφωνα µε την περ. α΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ.
2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»
Άρθρο 40
Διαδικασία πολυετών υποχρεώσεων
Τροποποίηση του π.δ. 80/2016
Στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) επέρχονται τροποποιήσεις
ως εξής:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγµατοποίηση προµηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια µισθώσεων και εκτέλεση δηµοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή
της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρµόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη
από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν
µέρει το τρέχον οικονοµικό έτος. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Ειδικότερα, επί όλων
των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε κάθε στάδιο
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της δαπάνης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη δεν βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η πολυετής έγκριση του άρθρου 67
του ν. 4270/2014 (Α΄143), η οποία µνηµονεύεται και ελέγχεται αρµοδίως κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) και στις διατάξεις του παρόντος.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται για λογαριασµό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να
βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, τον αριθµό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται
σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και
µόνον το επόµενο ή τα επόµενα οικονοµικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις της
παρούσας φέρουν µόνο τον αριθµό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 2.»
3. Η περ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συµβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4».
Άρθρο 41
Κατάργηση προθεσµίας έκδοσης αποφάσεων
καθορισµού αποδοχών ειδικών κατηγοριών
Τροποποίηση του ν. 4354/2015
Η περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄176) καταργείται από 1.1.2020.
Άρθρο 42
Παράταση προθεσµίας αποστολής Απολογισµού,
Ισολογισµού και λοιπών Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων οικονοµικού έτους 2019 στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών
στη Βουλή των Ελλήνων
«1. Παρατείνεται µέχρι τέλος Ιουλίου 2020, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την αποστολή από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισµού, Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Παρατείνεται µέχρι τέλος Νοεµβρίου 2020, η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωση) επί της ορθότητας
και αξιοπιστίας του Απολογισµού, Ισολογισµού και των
λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2019, στο Υπουργείο Οικονοµικών.

3. Παρατείνεται µέχρι τέλος Δεκεµβρίου του 2020, η
προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει, για την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονοµικών του Απολογισµού, Ισολογισµού και των λοιπών
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2019, µαζί µε τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Βουλή για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούµενου εδαφίου πρέπει πάντως να προηγείται της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021.»
Άρθρο 43
Πληρωµή µισθοδοσίας µέσω του συστήµατος
της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού
τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4683/2020
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄83), καταργείται το τελευταίο εδάφιο και
η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων µέτρων, κάθε διαφοροποίηση του προεπιλεγµένου αρχείου που αναρτάται για πληρωµή σε σχέση µε το πραγµατικό αρχείο που
θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών.»
Άρθρο 44
Αστικοί συνεταιρισµοί - Τροποποίηση του ν. 1667/1986
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986
(Α΄ 196) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών
συνεταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως τις
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων παρατείνεται µέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής. Η ως άνω γενική συνέλευση µπορεί να
διενεργείται και µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά
µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον
τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισµός λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του
συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά
των προσώπων που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να
παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της
ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να
παρακολουθεί, µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα,
τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη
συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου
του συµµετέχοντος από απόσταση.
Οι µεριδιούχοι που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.»
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Άρθρο 45
Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηµατοδότηση
των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών
Παρατείνεται µέχρι 31.12.2020 η σύναψη και ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από πιστωτικά και λοιπά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα µε
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για ποσό µέχρι είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταµίευση
των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον χρηµατοδοτούµενο, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
Άρθρο 46
Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄
9) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2020 η εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/
2019 (Α΄201), µε εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β
του άρθρου 48.»
Άρθρο 47
Ευεργέτηµα µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους
και συµπλήρωση ρυθµίσεων σχετικά µε την αναστολή
προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής
αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και
σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα
1. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
(Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόµενα από τις επιχειρήσεις
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε µε
τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), επί των οποίων έχει βεβαιωθεί
αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από
15.3.2020 έως την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωµής µέχρι την 1η Ιουνίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και
καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωµής,
διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
2. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόµενα από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των
οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζο-

νται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και
δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ορίζονται οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό κλάδο και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας.
β. Στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρούσας εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, των
οποίων ο κύκλος εργασιών των µηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε
βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους,
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της, η διαδικασία
προσδιορισµού των δικαιούχων του ευεργετήµατος από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
3. Οι κοµιστές των αξιογράφων της παρ. 2, συνολικής
αξίας άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου
φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε
βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους,
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. απολαµβάνουν επίσης, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004,
το ευεργέτηµα της µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και
εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν
και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί
αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020. Αξιόγραφα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα
οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται
εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός
εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας των α-
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ξιογράφων λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα της αξίας
των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισµού των δικαιούχων του ευεργετήµατος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε ειδικότερο θέµα διαδικαστικού και τεχνικού
χαρακτήρα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Η περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής
αξιογράφων οφειλόµενων από επιχειρήσεις, µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται
στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύµφωνα µε την περ. α΄της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στη σχετική ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα της περ. β΄ της παρ. 1 του
παρόντος, αναστέλλονται για επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες.
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.10
55.20
55.30

55.90.19
79.11
79.12
79.90

Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Καταλύµατα διακοπών και άλλα
καταλύµατα σύντοµης διαµονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις
για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα
Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων
οργανωµένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

Στην παρούσα ρύθµιση εντάσσονται και επιχειρήσεις
του τριτογενούς τοµέα των οποίων ο κύκλος εργασιών
µηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου έτους 2019
υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός
υπολογίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε
µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις
Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή
της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της, η διαδικασία προσδιορισµού των δικαιούχων
του ευεργετήµατος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
5. Στην παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
«γ) Στους κοµιστές αξιογράφων της περ. α΄, η συνολι-

κή αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών
τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε
µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.,
παρέχεται, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3259/2004 (Α΄ 149), το ευεργέτηµα της µη καταχώρισης σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν εντός εβδοµήντα πέντε (75)
ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα, τα
οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και
καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε (75)
ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας των αξιογράφων λαµβάνεται
υπόψη το άθροισµα της αξίας των αξιογράφων των παρ.
2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται η
διαδικασία προσδιορισµού των δικαιούχων του ευεργετήµατος από την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα.»
Άρθρο 48
Φορολογικά κίνητρα για την εφαρµογή
της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71ΣΤ,
ως εξής:
«Άρθρο 71ΣΤ
Κίνητρα για την εφαρµογή
της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων
σε διαρθρωµένη ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον µόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των
παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο
της ασκούµενης δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η
δήλωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου
µπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιµολογίων σε έντυπη µορφή για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει.
Η επιλογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου για
την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από µια οντότητα
συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης µέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατι-
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κών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια
από εκδότη/προµηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου.
2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι
την εφαρµόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού
έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η
επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:
α) Η προθεσµία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και
ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσµίες
των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.
β) Η δαπάνη για την αρχική προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού που απαιτείται για την εφαρµογή
της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων για το
πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης µέσω
ηλεκτρονικής τιµολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος
Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
δ) Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά µε τα αιτήµατα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος
ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν
και εφαρµόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιµολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισµό καταβολής τόκου στον φορολογούµενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.
3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και
αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν
απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη
λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα
τη χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου,
ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.
Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική
Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω οποιουδήποτε Παρόχου µόνο κατά το µέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσµία εντός της
οποίας η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρµόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιµολόγηση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσµίες των παρ.
2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.
4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω
Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την

1η Ιανουάριου 2020 και µετά και χορηγούνται από το
πρώτο έτος, στο οποίο εφαρµόζεται η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µέχρι και το φορολογικό έτος 2022.
5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου από τους εκδότες και
της αποδοχής της τιµολόγησης ηλεκτρονικά µέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται µε δήλωση
της οντότητας µε ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική
Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που
εκδίδονται ή λαµβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του
φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση.
6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουµένων των περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 2, για τα επόµενα φορολογικά έτη, εφόσον
οι σχετικές επιλογές δηλωθούν µέχρι το τέλος του
προηγούµενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα
φορολογικά έτη που περιλαµβάνονται στη δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον
χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το
πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιµολόγησης εντός του εποµένου φορολογικού έτους.
7. Κατ’ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις οντότητες για το φορολογικό έτος 2020, εφόσον σωρευτικά:
α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρµα myDATA της Φορολογικής Διοίκησης,
β) η ηλεκτρονική τιµολόγηση εφαρµόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο το διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης µε βάση την περ. α΄ και έως τη συµπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει
στη σχετική δήλωση µε βάση την περ. α΄,
γ) τα δεδοµένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί
ή ληφθεί µε διαφορετικό τρόπο ως την ηµεροµηνία της
περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός
των προθεσµιών που ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή και
δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιµολόγησης εντός του εποµένου φορολογικού έτους.
8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργετήµατα των παρ. 2 και 3 αίρονται, αρχής γενοµένης από
το φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης ανάκλησης
και εφεξής.
9. Τα ευεργετήµατα της περ. α΄ της παρ. 2 δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, ότι η
οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήµατος ή
οποτεδήποτε κατά τα προηγούµενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια
της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ή εφόσον η οντότητα έχει
υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται
στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον,
στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των ε-
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βδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.
10. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, οι
Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία αρχεία για τα στοιχεία που
εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε
αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της πλήρωσης των
προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κινήτρων της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους εκδότες των ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και από τους
λήπτες αυτών.
11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης
της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης εφαρµογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια
απόφαση µπορεί να τροποποιείται το χρονικό διάστηµα
της περ. α΄ της παρ. 7.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Παράταση προθεσµίας υποβολής της αίτησης του
κατασκευαστή οικοδοµών για την υπαγωγή
στο καθεστώς αναστολής του φόρου
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες µε χρόνο έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για
άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται
εξάµηνη προθεσµία από την έκδοση της άδειας.»
2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 50
Μεταφορά εκκρεµών υποθέσεων των ειδικών
συνεργείων ελέγχου
σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του
ν. 1914/1990 (Α΄ 178) δεν εφαρµόζονται για φορολογικούς ελέγχους ή επανελέγχους που διενεργούνται από
τη Φορολογική Διοίκηση.
2. Oι έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάµει του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 και είναι εκκρεµείς ενώπιον
της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, ανεξάρτητα
από το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170), από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), κατά περίπτωση, από τους ίδιους
υπαλλήλους στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος ή ο
επανέλεγχος. Έως την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων ή επανελέγχων και αποκλειστικά για τις ως άνω εκκρεµείς υποθέσεις, οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος θεωρούνται ότι υπηρετούν παράλληλα και στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
κατά περίπτωση. Ο ως άνω έλεγχος ή επανέλεγχος δύναται να ανατίθεται και σε άλλους υπαλλήλους του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, πλέον
των ανωτέρω.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζονται η διαδικασία
και ο τρόπος µεταφοράς και κατανοµής των εκκρεµών υποθέσεων στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά
περίπτωση, µε κριτήρια την νοµική µορφή του ελεγχοµένου κάθε ελεγκτικού κέντρου, τα ειδικότερα αντικείµενα
ελέγχου, το φόρτο εργασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 τίθενται σε ισχύ ένα (1)
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 51
Τροποποίηση άρθρου 77 του ν. 4583/2018
- Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή
για τα δεσµευµένα και δηµευµένα
περιουσιακά στοιχεία
Το άρθρο 77 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
στη Γενική Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Στη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιούσιας του Υπουργείου
Οικονοµικών συστήνεται νοµοπαρασκευαστική επιτροπή
µε δεκαεπτά (17) µέλη, έργο της οποίας είναι ο καθορισµός του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση
των δεσµευµένων και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 24296
οικ./29.3.2018 (β΄ 1302), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 5 και 32 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91). Το
έργο της επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στην υποβολή προσχεδίου νόµου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών ρύθµισης στον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από έναν (1) δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) δικαστικό λειτουργό των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ένα (1) µέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (εν ενεργεία ή οµότιµο), έναν (1) εκπρόσωπο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Φορολογικής Διοίκησης, έναν (1) εκπρόσωπο µόνιµο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Φορολογικής Διοίκησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και πέντε (5) εκπροσώπους του Υπουργείου
Οικονοµικών, που υποδεικνύονται αρµοδίως, µε τους αναπληρωτές τους. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Καθήκοντα γραµµατέα
της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ανατίθενται σε
υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.»
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Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο
καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ
κατά την εισαγωγή αγαθών
Η περ. β΄ της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001
(Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η πραγµατοποιούµενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον
40.000.000 ευρώ.»
Άρθρο 53
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών για
Οχήµατα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS)
για σκοπούς ΦΠΑ
Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται
νέα παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται εθνικές αρχές, ως εθνικά σηµεία επαφής, αρµόδια
για την επεξεργασία εισερχόµενων και εξερχόµενων αιτηµάτων για δεδοµένα ταξινόµησης οχηµάτων, καθώς
και λοιπά θέµατα που αφορούν στους όρους λειτουργίας
της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόµησης οχηµάτων µε χρήση της εφαρµογής λογισµικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών για Οχήµατα και Αδειες Οδήγησης (EUCARIS), για
τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο
21α του Κανονισµού Ε.Ε. υπ’ αρ. 904/2010.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του ν. 4002/2011 - Καταβολή σε δόσεις
του αντιτίµου για τις άδειες διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο
υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιµο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά σε τέσσερις (4) ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται η προηγούµενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίµου είτε
της πρώτης τµηµατικής καταβολής αυτού υπό τον όρο
της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίµου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής
της παρούσας.»
Άρθρο 55
Παράταση προθεσµίας έκδοσης του προεδρικού
διατάγµατος για τις δαπάνες µετακίνησης
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας
Η προθεσµία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του
άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2020.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2019.

Άρθρο 56
Παράταση προθεσµίας για τη γνωµοδότηση σχετικά
µε το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ.
γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωµοδότηση
στους συναρµόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020. Η
διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, µε την υπ’ αρ.
2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αρ.
2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114
ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ηµεροµηνία.»
2. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/
2015, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020».
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 Παράταση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
1. Στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «για χρονικό
διάστηµα σαράντα δύο (42) µηνών» αντικαθίσταται µε τη
φράση «για χρονικό διάστηµα πενήντα τεσσάρων (54)
µηνών».
β. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η φράση
«για χρονικό διάστηµα σαράντα δύο (42) µηνών» αντικαθίσταται µε τη φράση «για χρονικό διάστηµα πενήντα
τεσσάρων (54) µηνών».
γ. Στην παρ. 3 του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 η φράση «Για χρονικό διάστηµα σαράντα δύο (42) µηνών» αντικαθίσταται µε τη φράση «Για χρονικό διάστηµα πενήντα τεσσάρων (54) µηνών».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του
ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για χρονικό διάστηµα πενήντα τεσσάρων (54) µηνών από την 22η Δεκεµβρίου του έτους 2016, αναστέλλονται:».
Άρθρο 58
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα, που κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος διαθέτουν πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά στη συµµόρφωσή τους µε τον Κώδικα,
επιτρέπεται να χορηγούν µκροχρηµατοδοτήσεις χωρίς
άδεια για διάστηµα εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, γνωστοποιώντας την άσκηση της δραστηριότητας στην Τράπεζα
της Ελλάδος και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό τον όρο της προηγούµενης καταβολής και
διατήρησης του αρχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7. Με τη γνωστοποίηση καταχωρούνται στο Μητρώο
Ιδρυµάτων Μικροχρηµατοδοτήσεων του άρθρου 10 και
στο µητρώο ΓΕΜΗ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του

23
άρθρου 5.
2. Εντός της προθεσµίας της παρ. 1 και προκειµένου
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, οι εταιρείες του παρόντος, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση
άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως και 8.
3. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την παρ. 2 και
µετά το πέρας της προθεσµίας της παρ. 1, απαγορεύεται
η συνέχιση της παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων στις εταιρείες του παρόντος, οι οποίες διαγράφονται από το
Μητρώο Ιδρυµάτων Μικροχρηµατοδοτήσεων του άρθρου
10 και από το µητρώο ΓΕΜΗ.
Άρθρο 59
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Ο ν. 4557/2018 (Α΄139) τροποποιείται ως εξής:
α. η περ. ιθ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 αναριθµείται σε
περ. κ΄ και προστίθεται νέα περ. ιθ΄ ως εξής:
«ιθ) τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων».
β. στην παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται νέα περ. ιβιβ)
ως εξής:
«ιβιβ) τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων».
2. Στην περ. α΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 (Α΄
167), µετά από τη φράση «τραπεζικά δάνεια» προστίθεται η φράση «µικροχρηµατοδοτήσεις που λαµβάνουν οι
δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 για τη χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων».
Άρθρο 60
Καταργούµενες διατάξεις
Η παρ. 10 και η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.4354/2015
(Α΄ 176) καταργούνται.
Άρθρο 61
Μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών
Τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του
ν. 3016/2002 (Α΄ 30), προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 179/1986 (Α΄ 69) προστίθεται
εδάφιο ιστ΄ ως εξής: «ιστ΄) Τα επιδόµατα µακροχρονίως
ανέργων».
2. Σε οικογένειες Ελλήνων πολιτών, καθώς και πολιτών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, συµπεριλαµβανοµένων και των µονογονεϊκών, τα µέλη των οποίων κατοικούν µόνιµα σε ορεινές
και µειονεκτικές περιοχές, χορηγείται ετήσια εισοδηµατική ενίσχυση ως εξής:
α) Εξακόσια (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
β) Τριακόσια (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους κυµαίνεται µεταξύ του ποσού των
τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) και του
ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00)
ευρώ.
Ως ορεινές περιοχές για την εφαρµογή του παρόντος,

νοούνται οι ορεινές περιοχές που περιλαµβάνονται στον
«ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)» της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως
αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή της δυνάµει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της οδηγίας
93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως µειονεκτικές περιοχές για τη χορήγηση της εισοδηµατικής ενίσχυσης από το έτος 2020 και εντεύθεν νοούνται οι περιοχές µε σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα
και οι περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα, κατά την έννοια
των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισµού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013, όπως αυτές
καθορίζονται στα σχετικά Παραρτήµατα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε µε την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170.
Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2019, ως µειονεκτικές
περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαµβάνονται
στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4) και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5) της οδηγίας
81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει µετά από την τροποποίησή της δυνάµει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της οδηγίας
89/588/ΕΟΚ, της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης
94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως µόνιµη κύρια κατοικία για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου νοείται η συνεχής διαµονή στις ανωτέρω περιοχές για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο
(2) ετών, όπως τούτο προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται στις αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή της ενίσχυσης για το έτος 2019 και εντεύθεν. Για
τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στο έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος υποβολής
της αίτησης θεωρείται το έτος 2019 για τον έλεγχο της
µόνιµης κατοικίας και της πλήρωσης του εισοδηµατικού
κριτηρίου.
3. Η εισοδηµατική ενίσχυση της παρ. 2 δεν υπόκειται
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση
υπέρ του Δηµοσίου συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο, τους Δήµους, τις Περιφέρειες, τα
νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηµατικά όρια για τη χορήγησή της. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου ως προς το αφορολόγητο της ενίσχυσης της παρ. 2 άρχεται από την 1η Ιανουάριου 2018, καταλαµβάνοντας τις ενισχύσεις που κα-
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ταβάλλονται µετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2018,
αλλά αφορούν σε ενισχύσεις οφειλόµενες για το έτος
αυτό, οι οποίες δηλώνονται στη φορολογική διοίκηση µε
βάση το έτος καταβολής τους. Κατά τις λοιπές προβλέψεις της, η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα για την εφαρµογή
της παρ. 2 νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγµατικό ή
τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, εισόδηµα όλων των µελών της οικογένειας του αιτούντος τη χορήγηση της εισοδηµατικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν
προσµετράται το χορηγούµενο σύµφωνα µε το άρθρο
235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, το χορηγούµενο κατ' άρθρο 214 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επίδοµα παιδιού, το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει, καθώς
και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτοµα µε αναπηρία.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία χορήγησης της εισοδηµατικής ενίσχυσης της παρ. 2, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της,
καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να αναπροσαρµόζονται το ύψος της εισοδηµατικής ενίσχυσης
της παρ. 2, καθώς και τα εισοδηµατικά όρια, η µη υπέρβαση των οποίων τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγησή της.»
Άρθρο 62
Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του
άρθρου 34 του ν. 4578/2018
Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200),
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 35
του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), οι λέξεις «όχι πέραν της
30.06.2020» αντικαθίστανται, από τις λέξεις «όχι πέραν
της 31ης.12.2020» και το άρθρο 35 του ν. 4578/2018 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων
1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται
µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για την
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019. Στις προκηρύξεις του προηγούµενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται στην περ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/
2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς
και στα παραρτήµατά τους, µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από
τους ανωτέρω φορείς, µοριοδοτείται µε είκοσι (20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48)
µήνες και µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα για κάθε επόµενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) µηνών και µέχρι τους
ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο των θέσεων
που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020, επιτρέπεται,
κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του
έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος
που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες.
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της
παρ. 2, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και
6 του π.δ. 164/2004 (A΄ 134) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ενώ
δεν προσµετράται στην ειδική µοριοδότηση της εµπειρίας της παρ. 1.»
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
1. Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα άρθρα 27 και 28 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
2020.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 29 ισχύει από την 1η Ιουλίου
2020.

4. Οι παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 29 ισχύουν από την
30ή Ιουνίου 2021.
5. Η ισχύς του άρθρου 26 αρχίζει την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το άρθρο 44 ισχύει από την 11η Μαρτίου 2020.

Αθήνα,

2020
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