
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881

Άρθρο 1

Με τον παρόντα νόµο εναρµονίζεται η ελληνική νοµο-
θεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του
Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της
3.6.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ
(ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
τις Οδηγίες 2014/107/ΕΕ του Συµβουλίου της 9ης Δε-
κεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014) και (ΕΕ)
2015/2376 του Συµβουλίου της 8ης Δεκεµβρίου 2015
(ΕΕ L 332 της 18.12.2015), όσον αφορά στην υποχρεωτι-
κή αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της
φορολογίας. Η αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωµα-
τωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 1 έως 25
του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και οι τροποποιητικές αυτής
Οδηγίες 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2376, µε τα άρθρα 1
έως 4 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55) και µε τα άρθρα 1 έως 6
του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), αντίστοιχα.

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013, όπως αυτή  α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4378/2016 και µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4474/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. «αυτόµατη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συ-

στηµατική κοινοποίηση σε άλλο κράτος - µέλος, χωρίς
προηγούµενο αίτηµα, προκαθορισµένων πληροφοριών
ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµατα.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 9, ως διαθέσιµες πληροφορίες νοούνται  οι
πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους -
µέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες µπο-
ρούν να ανακτηθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες συλλο-
γής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κρά-
τους - µέλους·
β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 9, η συστηµατική κοινοποίηση προκα-
θορισµένων πληροφοριών σχετικά µε φορολογικούς κα-
τοίκους άλλων κρατών - µελών στο οικείο κράτος - µέ-
λος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούµενο αίτηµα
και ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµα-
τα·
γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξε-

ων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηµατική κοι-
νοποίηση προκαθορισµένων πληροφοριών που προβλέ-
πεται στις περιπτώσεις α΄και β΄. 
Στο πλαίσιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του

άρθρου 9, της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 24, κάθε όρος γραµµένος µε κεφαλαία αρχι-
κά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοι-
χους ορισµούς που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Στο
πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήµατος ΙΙΙ, κάθε
όρος γραµµένος µε κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια
που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισµούς που
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞ΄, 28 Iουλίου 2017
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 9Α του ν. 4170/2013, που προστέθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4474/2017, προστίθεται άρθρο 9ΑΑ,
ως εξής:

«Άρθρο 9ΑΑ
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην

Έκθεση ανά Χώρα

1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Οµίλου Πολυεθνι-
κής Επιχείρησης (Οµίλου ΠΕ) που έχει τη φορολογική
της κατοικία στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέ-
ρουσα Οντότητα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙ,
υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα όσον αφορά το οικείο
Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός δώδεκα
(12) µηνών από την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού
Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Οµίλου ΠΕ, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙ. 

2. Η αρµόδια κατ΄ ανάθεση αρχή της παραγράφου 1
του άρθρου 4, που παραλαµβάνει την Έκθεση ανά Χώρα
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, κοινοποιεί, µέσω αυτό-
µατης ανταλλαγής και εντός της προθεσµίας που ορίζε-
ται στην παράγραφο 4, την Έκθεση ανά Χώρα σε οποιο-
δήποτε κράτος - µέλος στο οποίο, µε βάση τις πληροφο-
ρίες της Έκθεσης ανά Χώρα, µία ή περισσότερες Συνι-
στώσες Οντότητες του Οµίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Ο-
ντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπό-
κεινται σε φόρο όσον αφορά στις επιχειρηµατικές δρα-
στηριότητες που ασκούνται µέσω µόνιµης εγκατάστα-
σης. 

3. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληρο-
φορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΠΕ: 
α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε το ποσό

των εσόδων, τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος,
τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος, τον οφειλόµενο
φόρο εισοδήµατος, το µετοχικό κεφάλαιο, τα συσσω-
ρευµένα κέρδη, τον αριθµό των εργαζοµένων και τα εν-
σώµατα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταµειακών δια-
θεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων, όσον αφορά σε κάθε
περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο
Όµιλος ΠΕ, 
β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότη-

τας του Οµίλου ΠΕ, µε το οποίο καθορίζεται η περιοχή
Δικαιοδοσίας, στην οποία έχει τη φορολογική της κατοι-
κία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση
που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της
φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάµει
της νοµοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνι-
στώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας ή επιχειρηµατικών δραστηριο-
τήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας. 

4. Η κοινοποίηση πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε
(15) µηνών από την τελευταία ηµέρα του φορολογικού
έτους του Οµίλου ΠΕ στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση
ανά Χώρα. Η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται για
το φορολογικό έτος του Οµίλου ΠΕ που αρχίζει την ή µε-
τά την 1η Ιανουαρίου 2016, και πραγµατοποιείται εντός

δεκαοχτώ (18) µηνών από την τελευταία ηµέρα του εν
λόγω φορολογικού έτους.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µπορεί να εξειδικεύονται και
να συµπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που
αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετι-
κά µε Οµίλους ΠΕ και κάθε άλλο συναφές θέµα σχετικά
µε τη διαδικασία αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών
όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα.» 

Άρθρο 4
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4170/2013 προ-
στίθεται παράγραφος 8, ως εξής: 

«8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, οι
πληροφορίες που κοινοποιούνται µεταξύ κρατών - µε-
λών, σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ, χρησιµοποιούνται για
τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε
σχέση µε τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών και άλλων
κινδύνων σε σχέση µε τη διάβρωση της φορολογικής βά-
σης και τη µεταφορά κερδών, συµπεριλαµβανοµένης της
αξιολόγησης του κινδύνου µη συµµόρφωσης µελών του
Οµίλου ΠΕ µε τους εφαρµοστέους κανόνες για τις τιµές
ενδοοµιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκο-
πούς οικονοµικής και στατιστικής ανάλυσης. Οι διορθώ-
σεις των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών από τις ελλη-
νικές φορολογικές αρχές δεν βασίζονται στις πληροφο-
ρίες που ανταλλάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ.
Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καµία απαγόρευση ως
προς τη χρησιµοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως
βάση για την πραγµατοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον
αφορά στις ρυθµίσεις του Οµίλου ΠΕ για τις τιµές ενδο-
οµιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογι-
κά θέµατα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και,
ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορ-
θώσεις στο φορολογητέο εισόδηµα µιας Συνιστώσας Ο-
ντότητας.»

Άρθρο 5
(άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/881)

1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4170/2013,
που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4474/2017, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 

«7. Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ,
πραγµατοποιείται µέσω του τυποποιηµένου εντύπου που
προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙΙ Πίνακες 1, 2 και
3, συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών ρυθµίσεων,
που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Με βάση τις ως άνω
γλωσσικές ρυθµίσεις,  οι πληροφορίες που ορίζονται στο
άρθρο 9ΑΑ µπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική
γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσηµες
γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης, µε την
πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφο-
ριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσηµη
γλώσσα της Ένωσης.»

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013,
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που προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4474/
2017, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 

«7. Πληροφορίες που κοινοποιούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 9ΑΑ παρέχονται µε ηλεκτρονι-
κά µέσα µε τη χρήση του δικτύου CCN.»

Άρθρο 6
(άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4170/2013, όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4474/
2017, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η αρµόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παραγράφου 1
του άρθρου 4, µέσω της αρµόδιας αρχής της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 5, κοινοποιεί στην Επιτροπή ετήσια α-
ξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης α-
νταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στα άρθρα 9,
9Α και 9ΑΑ, καθώς και των πρακτικών αποτελεσµάτων
τα οποία επιτεύχθηκαν.»

Άρθρο 7
(άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 24 του ν. 4170/2013, όπως τροποποιή-
θηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4378/2016, προ-
στίθεται άρθρο 24Α, ως εξής:

«Άρθρο 24Α
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα,
στους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 9ΑΑ ε-
πιβάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ
σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανα-
κριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ.

2. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρµόδιος για την έκδο-
ση των πράξεων επιβολής των προστίµων της προηγού-
µενης παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013
(Α΄170) και ιδίως, αυτές που αφορούν το φορολογικό έ-
λεγχο, την επιβολή του προστίµου και την είσπραξη, ε-
φαρµόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παραγρά-
φου 1.»

Άρθρο 8
(άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Στο Κεφαλαίο Η΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/
2013, που προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4378/2016,
προσαρτάται Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος των διατάξεων του παρόντος, ως εξής: 
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η ισχύς των άρθρων 1 έως 8 αρχίζει από την 5η Ιουνί-
ου 2017. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 10
Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ

1. Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑ-
ΘΑ» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248),
προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής:

«7α. Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για αν-
θοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα,
κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπου-
µπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για
ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ
0604).» 

2. Η παράγραφος 12 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«12. Σπέρµατα και σπόροι που προορίζονται για σπορά
(Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ
1207 και ΕΧ 1209).»

3. Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρ-
τήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών
ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα, ε-
ξαιρουµένων των προς λιανική πώληση συσκευασµένων
τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303,
2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).»

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.7.2017.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων

1. Στο άρθρο 30Α του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90), µετά το
δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο πίνακας χρεών µπορεί να αντικαθίσταται από την
ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά
το µοναδικό κωδικό αριθµό ανά κατασχετήριο αίτηµα και
συνδέεται µονοσήµαντα µε τον πίνακα.»

2.α) Στο τέλος του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974  προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις του παρόντα Κώδικα περί κατάσχεσης
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται αναλογι-
κά και στα εγκαταστηµένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα
πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).»
β) Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης

α΄ της  παρούσας παραγράφου, το άρθρο 62 του ν. 4170/
2013 (Α΄163) λαµβάνεται υπόψη όπως ισχύει κατά το
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του
ν.δ. 356/1974 µετά τις λέξεις «Ένωση Συνεταιριστικών
Τραπεζών» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλα πρόσωπα».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του

ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων   καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περί-
πτωση, µοναδικοί διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδι-
κασία της γνωστοποίησής τους από τα µέρη, το υποχρε-
ωτικό περιεχόµενο των κοινοποιούµενων κατασχετη-
ρίων, της άρσης  και του περιορισµού αυτών και των υπο-
βαλλόµενων δηλώσεων, ως και οι όροι  ταυτοποίησής
τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και παραλαβής
τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη
απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξε-
ων της παρούσας παραγράφου.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«4. Η διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα
(60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, οπότε, εφόσον επιβάλλεται κατάσχεση
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων ηλεκτρο-
νικού χρήµατος ή ιδρυµάτων πληρωµών καθίσταται υπο-
χρεωτική για τους φορείς του Δηµοσίου, οι οποίοι µπο-
ρεί να εφαρµόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α µόνο
σε περιπτώσεις που αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοι-
νωνία της παραγράφου 1 του παρόντος.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή
κοινό λογαριασµό ή τοποθετήσεις σε λογαριασµό πλη-
ρωµών στα εγκαταστηµένα στη χώρα ιδρύµατα ηλεκτρο-
νικού χρήµατος και ιδρύµατα πληρωµών είναι ακατάσχε-
τες µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα
(1.250) ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε
ένα µόνο ίδρυµα.» 

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται ε-
δάφια ως εξής:

«Ως υποκατάστηµα, για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελµατική ε-
γκατάσταση του επιτηδευµατία στην ηµεδαπή, εκτός της
έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγω-
γική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως
υποκαταστήµατα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύ-
µατος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαι-
ρες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν
για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, οι ε-
παγγελµατικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε δια-
φορετικούς ορόφους, συνεχόµενους ή µη, του ίδιου κτι-
ριακού συγκροτήµατος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών
καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων, σύµφωνα
µε το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωρι-
στά κτίρια, αλλά µε ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία ε-
ντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική
µονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις της πε-
ρίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
(Α΄151), όπως ισχύει.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογι-
κού έτους 2017 και επόµενων.
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Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κτίσµατα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέ-
δου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του
Δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη
νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από
το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης
Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προ-
στίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής και οι επόµενες πα-
ράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα: 

«4. Ειδικά, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χο-
ρηγήθηκαν µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου 2018 µε βάση τις εµπρόθεσµες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016 και,
σε περίπτωση µεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητι-
κού προσδιορισµού φόρου για το έτος αυτό.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ΄ ανώ-
τατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων
µηνών, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου
φορολογικού έτους.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται νέα παράγραφος 41 ως εξής:

«41. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
µε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, η καταβο-
λή του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κατα-
βάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός
Ιουλίου 2017 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε επόµενων µηνών.»

3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 και µετά.

Άρθρο 15
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας 

Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών 
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο ο-
ποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄
266) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα,
τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο  κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά α-

ντίστοιχα αλλοδαπά  µε τον όρο της αµοιβαιότητας και
οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς εθνικούς ή
θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή
πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν ό-
λω ή εν µέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4182/2013.»

Άρθρο  16
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της 

ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015

1. Το εδάφιο που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 55 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), µετά την περίπτωση
στ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ι-
ουνίου 2015 (Α΄ 65), όπως αυτή  τροποποιήθηκε µε την
ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου (Α΄ 79) και κυρώθηκε µε το
ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρχές και οι φορείς των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄ και
στ΄ µπορούν να ορίζουν µέχρι δύο (2) αναπληρωτές για
τον εκπρόσωπό τους στην ανωτέρω Επιτροπή.»

2. Μετά την παρ. 13 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 4 του ν. 4350/2015, προστίθεται παράγραφος 13α,
ως εξής: 

«13.α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιεί
δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη συµµόρφωση των ε-
ποπτευόµενων από αυτή ιδρυµάτων και φορέων, σύµφω-
να µε τις διατάξεις των κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 10 εκδοθεισών αποφά-
σεων του Υπουργού Οικονοµικών και καθίσταται αρµό-
δια για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.»

3. Η παρ.  14 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ι-
ουλίου 2015 (Α΄ 84),  η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 4350/2015, αντικαθίσταται ως εξής: 

«14. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου και των πράξεων που εκδίδονται  κατ΄ εξουσιοδό-
τηση αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) µηνών και χρηµατική ποινή έως το ένα δέκατο (1/10)
του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πι-
στωτικό ίδρυµα ή, κατά περίπτωση, ο εποπτευόµενος α-
πό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας ή ίδρυµα υπο-
χρεούται να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας ή έργου
του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
57 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37),  αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική Διεύθυνση Οικο-
νοµικής Πολιτικής και Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλή-
µατος).»

2. Στην  παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 προστί-
θεται νέα περίπτωση ιβ΄, ως εξής: 

«ιβ)  Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

Άρθρο 18
Τροποποίηση των άρθρων 59 και 163 του ν. 4261/2014

1. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν. 4261/2014 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που
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περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά
παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λό-
γω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται
στα ίδια κεφάλαια,».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του
άρθρου 163 του ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής :  

«α) Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται το άρθρο
109, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ενεργώντας ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία ιδρύ-
µατος µε σηµαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη-
µέλη συστήνει σώµα εποπτών υπό την προεδρία της,
προκειµένου να διευκολύνει τη λήψη κοινής απόφασης
για το χαρακτηρισµό ενός υποκαταστήµατος ως σηµα-
ντικού που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄,
ε΄και στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται στο άρ-
θρο 51.»

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου  70 του ν. 4387/2016  

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 70 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η µεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαµβάνει κινητές α-
ξίες µε δικαιώµατα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις
του ν. 3461/2006.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τότε που ίσχυσε ο
ν. 4387/2016.

Άρθρο 20
Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011 

1. Αρµόδια αρχή υπεύθυνη για την, δυνάµει του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2016/1011 (EEL 171/29.6.2016), εκπλήρωση
των καθηκόντων των διαχειριστών των δεικτών αναφο-
ράς του Κανονισµού και των εποπτευόµενων οντοτήτων
είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επιφορτισµένη µε
την ανταλλαγή πληροφοριών µε την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, την ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Α-
γορών), άλλες ευρωπαϊκές αρχές και τις αρµόδιες αρ-
χές άλλων κρατών - µελών.

Άρθρο 21
Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα
µε το άρθρο 41 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011

1. Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της δυ-
νάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και
έρευνας:
α)  διαθέτει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και σε

άλλα δεδοµένα υπό οποιαδήποτε µορφή και λαµβάνει
έγγραφα ή αντίγραφά τους,
β)  απαιτεί ή ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρό-

σωπο εµπλέκεται στην παροχή δείκτη αναφοράς και στη
συνεισφορά σε αυτόν, συµπεριλαµβανοµένων των παρό-
χων υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί εξωτερι-
κά λειτουργίες, υπηρεσίες ή δραστηριότητες σχετικές
µε την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, κα-
θώς επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο,

καλεί και θέτει ερωτήµατα σε οποιοδήποτε τέτοιο πρό-
σωπο µε στόχο τη λήψη πληροφοριών,
γ)  ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τους δείκτες ανα-

φοράς βασικών προϊόντων, από συνεισφέροντες σε σχε-
τικές αγορές άµεσης παράδοσης µέσω, κατά περίπτωση,
τυποποιηµένων µορφότυπων και εκθέσεων σχετικά µε
συναλλαγές και άµεση πρόσβαση στα συστήµατα των
διαπραγµατευτών,
δ)  διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες σε χώ-

ρους εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων,
ε)  εισέρχεται σε εγκαταστάσεις νοµικών προσώπων,

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, για να κατάσχει έγγραφα και λοιπά δεδοµένα
υπό οποιαδήποτε µορφή, στην περίπτωση που υφίστα-
νται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δε-
δοµένα σχετικά µε το αντικείµενο της επιθεώρησης ή
της έρευνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να απο-
δειχθεί παράβαση του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011. Στην
περίπτωση που απαιτείται προηγούµενη έγκριση της δι-
καστικής αρχής, η εξουσία αυτή ασκείται µόνον µετά την
εξασφάλιση της εν λόγω έγκρισης,
στ)  απαιτεί να λάβει υφιστάµενες καταγεγραµµένες

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή
άλλα αρχεία κίνησης δεδοµένων που τηρούν εποπτευό-
µενες οντότητες,
ζ) ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών

στοιχείων ή και τα δύο,
η)  απαιτεί την προσωρινή παύση κάθε πρακτικής που

κατά τη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντιβαίνει
στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1011,
θ) επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της άσκησης ε-

παγγελµατικής δραστηριότητας,
ι)  λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλί-

σει τη σωστή ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την πα-
ροχή ενός δείκτη αναφοράς, µεταξύ άλλων απαιτώντας
από τον οικείο διαχειριστή ή το πρόσωπο που δηµοσίευ-
σε ή διέδωσε τον εν λόγω δείκτη αναφοράς ή από αµφό-
τερους, να δηµοσιεύσουν διορθωτική δήλωση σχετικά
µε τις προγενέστερες συνεισφορές ή προγενέστερα α-
ριθµητικά στοιχεία για το δείκτη αναφοράς.

2.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τα καθήκοντα και
τις εξουσίες της, που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο, καθώς και την εξουσία να επιβάλει κυρώ-
σεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 22, µε οποιονδήποτε α-
πό τους εξής τρόπους: α) άµεσα, β) σε συνεργασία µε
άλλες αρχές ή µε διαχειριστές της αγοράς, γ) υπό την
ευθύνη τους µε µεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές
ή στους διαχειριστές των αγορών, δ) κατόπιν αιτήσεως
προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

3.  Διαχειριστής ή άλλη εποπτευόµενη οντότητα που
διαθέτει πληροφορίες σε αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 δεν θεωρείται ότι διαπράττει παράβαση
τυχόν περιορισµού κοινοποίησης πληροφοριών που επι-
βάλλεται από οποιαδήποτε συµβατική, νοµοθετική, κα-
νονιστική ή διοικητική διάταξη.

Άρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα σύµ-
φωνα µε το άρθρο 42 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία να ε-
πιβάλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοι-
κητικά µέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις εξής παραβά-
σεις:
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α) τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, όπου έχουν εφαρµογή και
β)  µη συνεργασία ή µη συµµόρφωση µε έρευνα, επιθε-

ώρηση ή αίτηµα που καλύπτεται από το άρθρο 21.
Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά

µέτρα έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτι-
κό χαρακτήρα.

2. Σε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην πα-
ράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις ε-
ξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα:
α) έκδοση εντολής που υποχρεώνει τον διαχειριστή ή

την εποπτευόµενη οντότητα που ευθύνεται για την πα-
ράβαση να διακόψει τη συµπεριφορά του και να µην την
επαναλάβει,
β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευ-

χθεισών ζηµιών λόγω της παράβασης, στην περίπτωση
που το ύψος τους δύναται να προσδιοριστεί, τα οποία
βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δη-
µοσίου σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Ε-
σόδων όπως κάθε φορά ισχύει,
γ) δηµόσια προειδοποίηση που κατονοµάζει τον δια-

χειριστή ή την εποπτευόµενη οντότητα που ευθύνεται
και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης,
δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας ή της εγγραφής

στο µητρώο, ενός διαχειριστή,
ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων δια-

χείρισης στον διαχειριστή ή στον εποπτευόµενο συνει-
σφέροντα ή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που θεω-
ρείται υπεύθυνο για τέτοια παράβαση,
στ) επιβολή µέγιστων διοικητικών χρηµατικών κυρώ-

σεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του
ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω
ποσό µπορεί να προσδιοριστεί,
ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή µέγι-

στων διοικητικών χρηµατικών κυρώσεων που ανέρχονται
τουλάχιστον:
αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και

10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και
ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων
12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, σε πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ ή
ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1

στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2016/1011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ,
η) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιβολή µέγι-

στων διοικητικών χρηµατικών κυρώσεων που ανέρχονται
τουλάχιστον σε:
αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και

10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και
ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων
12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, σε ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ ή στο 10 % του συνολικού ετήσιου κύ-
κλου εργασιών του σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους
διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό του όργανο, ανάλογα µε το ποιο από τα ποσά
είναι υψηλότερο,
ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1

στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2016/1011, σε ποσό διακοσίων πενήντα χιλιά-

δων (250.000) ευρώ ή στο 2 % του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών του σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους
διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό του όργανο, ανάλογα µε το ποιο από τα ποσά
είναι υψηλότερο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης η΄ υποπεριπτώσεις

αα΄ και ββ΄, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επι-
χείρηση ή θυγατρική µητρικής επιχείρησης που οφείλει
να καταρτίζει ενοποιηµένους οικονοµικούς λογαρια-
σµούς σύµφωνα µε το κ.ν. 2190/1920, ο σχετικός συνο-
λικός κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύ-
κλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήµατος του
πιστωτικού ιδρύµατος ή της ασφαλιστικής εταιρείας,
σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους διαθέσιµους ενοποιη-
µένους λογαριασµούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό
όργανο της µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής
ή εάν πρόκειται για ένωση, το 10 % του συνόλου των κύ-
κλων εργασιών των µελών της.

Άρθρο 23
Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών 

επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 43 
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011

1. Για τον καθορισµό του είδους και του επιπέδου των
διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών µέτρων, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη της όλες τις
σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται, κα-
τά περίπτωση:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) η κρίσιµη σηµασία του δείκτη αναφοράς για τη χρη-

µατοπιστωτική σταθερότητα και την πραγµατική οικονο-
µία,
γ) ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου,
δ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου προσώπου, όπως

προκύπτει ιδιαίτερα από τον συνολικό ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο
εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου,
ε) το µέγεθος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζη-

µιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, στο
βαθµό που µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου µε

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις άλλες αρµόδιες
αρχές, µε την επιφύλαξη της ανάγκης για εξασφάλιση
της παράδοσης των κερδών που αποκοµίσθηκαν ή των
ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο αυτό,
ζ) προηγούµενες παραβάσεις εκ µέρους του συγκεκρι-

µένου προσώπου,
η) τα µέτρα που ελήφθησαν µετά την παράβαση από

τον υπαίτιο για την αποφυγή της επανάληψής της.

Άρθρο 24
Δηµοσίευση αποφάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 45 

του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει στον επίσηµο δικτυακό τόπο
της κάθε απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή
άλλων διοικητικών µέτρων που λαµβάνονται σε περιπτώ-
σεις παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, αµέ-
σως µετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο
πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο. Η
δηµοσίευση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφο-
ρίες για το είδος και τη φύση της παράβασης και την
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ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύ-
ρωση ή το µέτρο.
Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται  για αποφάσεις επιβο-

λής µέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.
2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρί-

νει ότι η δηµοσίευση της ταυτότητας των νοµικών προ-
σώπων ή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσι-
κών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν κατά περί-
πτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά µε την α-
ναλογικότητα της δηµοσίευσης των δεδοµένων αυτών ή
σε περίπτωση που η δηµοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή µια διε-
ξαγόµενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πράττει
ένα από τα ακόλουθα:
α) αναβάλλει τη δηµοσίευση της απόφασης για την ε-

πιβολή κύρωσης ή µέτρου µέχρις ότου παύσουν να ισχύ-
ουν οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή,
β) δηµοσιεύει την απόφαση σε ανώνυµη βάση, εφόσον

αυτή η δηµοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσµατική
προστασία των σχετικών δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα,
γ) δεν δηµοσιεύει καθόλου την απόφαση, αν θεωρεί ό-

τι η δηµοσίευση σύµφωνα µε τις περιπτώσεις  α΄ ή β΄
δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί:
αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των

χρηµατοπιστωτικών αγορών ή
ββ) η αναλογικότητα της δηµοσίευσης των αποφάσε-

ων αυτών σε σχέση µε µέτρα που θεωρούνται ήσσονος
σηµασίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφα-

σίσει να δηµοσιεύσει µία απόφαση µε ανώνυµο τρόπο
κατά τα διαλαµβανόµενα στην περίπτωση β΄, µπορεί να
αναβάλει τη δηµοσίευση των οικείων δεδοµένων για εύ-
λογο χρονικό διάστηµα όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι
της ανώνυµης δηµοσίευσης θα παύσουν µετά την πάρο-
δο του διαστήµατος αυτού.

3. Εάν η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον δι-
καστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς δηµοσιεύει επίσης, αµέσως, στον επίσηµο δι-
κτυακό τόπο της τις πληροφορίες αυτές και κάθε µετα-
γενέστερη πληροφορία σχετική µε τα αποτελέσµατα της
προσφυγής. Επιπλέον, δηµοσιεύεται και κάθε απόφαση
περί ακύρωσης προηγούµενης απόφασης επιβολής κύ-
ρωσης ή µέτρου.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µεριµνά ώστε κάθε α-
πόφαση που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
να παραµένει προσβάσιµη στον επίσηµο δικτυακό τόπο
της για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
µετά τη δηµοσίευσή της. Τα δεδοµένα προσωπικού χα-
ρακτήρα που περιλαµβάνει η δηµοσίευση διατηρούνται
στον επίσηµο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς για το απαραίτητο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε
τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 25
Ρυθµίσεις ζητηµάτων Ανεξάρτητης Αρχής 

Δηµοσίων Εσόδων

1. Στο άρθρο 40 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται
παράγραφος 8, ως εξής: 

«8.α. Η Αρχή δύναται να αναλαµβάνει, ως ανάδοχος ή
ως εταίρος αναδόχων, την υλοποίηση έργων παροχής
τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες (έργα διδυµοποίη-
σης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) α-

ριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου και στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου. Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται από
εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Αρχής,
(της πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) οι οποίοι αµείβονται για την εργα-
σία αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο «Εγχειρίδιο
Διδυµοποίησης» (Twinning Manual) της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. 
β. Τα ποσά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

για την υλοποίηση των έργων παροχής τεχνικής βοήθει-
ας προς άλλες χώρες κατατίθενται σε ειδικό προς τούτο
λογαριασµό που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
από τον οποίο θα αναλαµβάνονται οι δαπάνες για την υ-
λοποίηση των προγραµµάτων της προηγούµενης περί-
πτωσης.
Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού ανήκει αποκλει-

στικά στην Αρχή και η λειτουργία του καθορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143).» 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) µετά τις λέξεις «σε περίπτωση υ-
πέρβασης» προστίθενται οι λέξεις «ή επίτευξης, κατά
περίπτωση,».

Άρθρο 26
Παραχωρήσεις δηµοσίων ακινήτων

1. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Δήµο Ερµού-
πολης Σύρου του Νοµού Κυκλάδων η κυριότητα τµηµά-
των των δηµοσίων ακινήτων µε ΑΒΚ  78 και ΑΒΚ 17 του
Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου
Δηµόσιας Περιουσίας Σύρου (παλαιές αποθήκες Τελω-
νείου Σύρου), µε τα συστατικά και Παραρτήµατά τους, ό-
πως αυτά εµφαίνονται στο συνηµµένο στο παρόν  τοπο-
γραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα I), µε στοιχεία 2-3-8-7
(για το ΑΒΚ 78) και στοιχεία 10-9-3 (για το ΑΒΚ 17), µε
σκοπό την εκ µέρους του  παραχώρηση αυτών κατά χρή-
ση προς το Πανεπιστήµιο Αιγαίου  για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδία-
σης Προϊόντων και Συστηµάτων. 

2. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Ι.Δ. µε
την επωνυµία «Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισµός Ιεράπε-
τρας Παραγωγών Κηπευτικών, Ελαιολάδου, Μελιού και
λοιπών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής «Η Ε-
ΝΩΣΗ»» η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 32
του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γρα-
φείου Δηµόσιας Περιουσίας (Κτηµατική Υπηρεσία) Λασι-
θίου, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του,  όπως αυτό
εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν διάγραµµα πρά-
ξης εφαρµογής (Παράρτηµα II), για τις ανάγκες του Συ-
νεταιρισµού και ιδίως, της συγκέντρωσης και αποθήκευ-
σης του ελαιόλαδου.

3. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα προς τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
1674, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του, του Γενι-
κού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου (Κτηµατική Υπηρεσία Πει-
ραιά), όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν
τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα III), µε στοιχεία 1΄-
1΄΄- 2΄΄- 3΄΄- 4΄΄- 5΄΄- 6΄΄- 7΄΄- 8΄΄- 9΄΄- 10΄΄- 11΄΄-
12΄΄- 13΄΄- 14΄΄- 15΄΄- 16΄΄- 17΄΄- 18΄΄- 19΄΄- 20΄΄-
21΄΄- 22΄΄- 23΄΄- 24΄΄- 25΄΄- 26΄΄- 27΄΄- 28΄΄- 29΄΄-
30΄΄- 31΄΄- 32΄΄- 33΄΄- 34΄΄- 35΄΄- 36΄΄- 37΄΄- 38΄΄-
39΄΄- 40΄΄- 41΄΄- 42΄΄- 43΄΄- 44΄΄- 45΄΄- 46΄΄- 47΄΄-
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48΄΄- 49΄΄- 50΄΄- 51΄΄- 52΄΄- 15΄- 14΄- 13΄- 12΄- 11΄-
10΄- 9΄- 8΄- 7΄- 6΄- 5΄- 4΄- 3΄- 2΄- 1΄ (τέσσερις πινακί-
δες), µε σκοπό την εκ µέρους του παραχώρηση κατά
χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας» (Σ.Ε.Φ.), προκειµένου το τελευταίο να φροντί-
σει, µε δικές του δαπάνες, για τη διαµόρφωση, διαχείρι-
ση, προστασία και γενικά την ανάπλαση του περιβάλλο-
ντος χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και για τη
συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών ε-
γκαταστάσεων, απαγορευοµένης ρητώς της καθ΄ οιον-
δήποτε τρόπο µεταβολής της χρήσης αυτού, ως και της
υπέρβασης των σκοπών για τους οποίους γίνεται η πα-
ραχώρηση. 

4. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στον Δήµο Νισύ-
ρου του Νοµού Δωδεκανήσου  η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 8 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του
Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας του Νοµού
Δωδεκανήσου (νησίδα Γυαλί, ανατολικό τµήµα, µε στοι-
χείο α΄),  µε τα συστατικά και τα Παραρτήµατά του, ό-
πως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν  τοπο-
γραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα IV), για την ενίσχυση
της οικονοµικής ζωής και την ανάπτυξη του ακριτικού
Δήµου.  

5. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Δ.Δ. µε
την επωνυµία «Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτη-
ρίων» (ΤΑΧΔΙΚ) το εκ ποσοστού 50% δικαίωµα του Δη-
µοσίου επί της κυριότητας ακινήτου µε ΑΒΚ 656 του Γε-
νικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου
Δηµόσιας Περιουσίας Έδεσσας,  µε τα συστατικά και πα-
ραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο
στο παρόν διάγραµµα πράξης εφαρµογής (Παράρτηµα
V), για την ανέγερση  του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έ-
δεσσας. 

6. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Δ.Δ. µε
την επωνυµία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η κυριότητα
του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου
Καταγραφής, µε ΚΑΕΚ 240541970004/0/0 του Κτηµατο-
λογικού Γραφείου Κέρκυρας της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά
του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν α-
πόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος Παλαιάς Πό-
λεως Κέρκυρας-Πινακίδα 18 (Παράρτηµα VI), και από-
σπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του Κτηµατολο-
γικού Γραφείου Κέρκυρας (Παράρτηµα VIα), για τη  στέ-
γαση των Υπηρεσιών του. Η υπ’ αριθµ. Δ10Α 00066/
5554πε ΕΞ2014/12.6.2014 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ
Ω55ΝΗ-Ζ2Υ) καταργείται.

7. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού η κυριότητα του δηµοσίου α-
κινήτου µε ΑΒΚ 418 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Η-
πείρου - Δυτικής Μακεδονίας, µε τα συστατικά και τα
Παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµέ-
νο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα  (Παράρτηµα VII),
για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Περιφε-
ρειακής Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών
έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.   

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου νοµικού προ-
σώπου ή ο αρµόδιος, κατά περίπτωση, Υπουργός, απο-
φασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παραχώρη-
σης του ακινήτου, στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκο-
φυλακείο. Το απόσπασµα της απόφασης του Δ.Σ. ή η α-

πόφαση του αρµόδιου Υπουργού, στα οποία περιγράφο-
νται τα µεταβιβασθέντα ακίνητα και το δικαίωµα επ΄ αυ-
τών, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύου-
σας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την
καταχώριση της µεταβίβασης των ακινήτων στο αρµόδιο
κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

9. Η παραχώρηση της κυριότητας των δηµοσίων ακινή-
των του παρόντος άρθρου αίρεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγρα-
φής και εγγραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και
κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιµοποιη-
θούν  εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρή-
θηκαν.

10. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής
στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντί-
στοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για
καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του
σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης
χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για
σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2971/2001

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 2971/2001 (Α΄285) η φράση «έναν υπάλληλο της Κτη-
µατικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν
υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών που υπηρετεί σε
Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιου-
σίας».

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4182/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συ-
νιστάµενες σε παροχή υπηρεσιών, υπέρ του Δηµοσίου,
γίνονται αποδεκτές µε απόφαση του καθ΄ ύλη αρµόδιου
Υπουργού, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λει-
τουργικών αναγκών υπηρεσιών που ανήκουν στην οργα-
νωτική δοµή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους
εκτιµάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιά-
δες (40.000) ευρώ. Σε κάθε Υπουργείο συγκροτείται Μη-
τρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι
δωρεές του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος τήρησης
του Μητρώου Δωρεών, τα στοιχεία και οι πράξεις που
καταχωρίζονται σε αυτό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την τήρησή του.»

Άρθρο 29
Διατάξεις για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), όπως αντικατα-
στάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 60
του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται
µε σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται
από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται
η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, στις εξής περι-
πτώσεις: αα) Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων,
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κατά των οποίων δεν µπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λό-
γω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και
δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την
κατ΄ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, ββ) για τη µη
άσκηση ενδίκων µέσων επί φορολογικών και τελωνεια-
κών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως (κοινής και
διοικητικής), γγ) για τη µη άσκηση ενδίκου βοηθήµατος
κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνε-
πεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ
µέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, και
δδ) για την εισαγωγή ή µη στο ακροατήριο των πάσης
φύσεως υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί απο-
φάσεις σε συµβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων
34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και του άρθρου 126Α
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄97).
Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη συντάσσεται ύστερα α-
πό  προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και
περιέχει συνοπτική αιτιολογία.»
β) Το άρθρο 65 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και η κατ’ ε-

ξουσιοδότησή του εκδοθείσα υπ’ αριθ. 178/2012 απόφα-
ση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Β΄2026) καταργούνται. 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Δικηγόροι του Δηµοσίου ορίζονται: 
α) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί

Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή στους οριζόµε-
νους δικηγόρους ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση
και η υπεράσπιση εν γένει των υποθέσεων του Δηµοσί-
ου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των
πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση
κάθε εξώδικης νοµικής υπόθεσης αυτού, συµπεριλαµβα-
νοµένης της υποχρέωσης παροχής νοµικών συµβουλών
και σύµπραξης µε τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νό-
µιµη ενέργεια που διασφαλίζει τα συµφέροντα του Δη-
µοσίου.
β) Σε  έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γρα-

φείο Νοµικού Συµβούλου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον
συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων
οι υπηρετούντες σε αυτά δεν µπορούν, για δικαιολογη-
µένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαιτέρως αυξηµένο
φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές.
Στην περίπτωση αυτή οι Δικηγόροι του Δηµοσίου ορίζο-
νται ειδικά, µε απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, χωρίς να ακολουθείται η διαδικα-
σία της παραγράφου 2 και αµείβονται καθ΄ υπόθεση, έ-
χοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται µε τους λει-
τουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής

η πρόσβαση από την έδρα του πρωτοδικείου. Η ανάθεση
µπορεί να γίνεται είτε καθ΄ υπόθεση, εφαρµοζοµένου
του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης,
είτε για µια διετία, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 3.»

3.α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Ως µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγωνισµού,
όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συ-
µπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έ-
τος της ηλικίας τους. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλι-
κής ή της γαλλικής ή της γερµανικής γλώσσας, που απο-
δεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39).»

β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄214), όπως αντι-
καταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4002/2011 (Α΄180), καταργείται.

Άρθρο 30
Ρύθµιση ζητηµάτων Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

1. Στο άρθρο 30 του ν. 3016/2002 (Α΄110) οι λέξεις
«Οικονοµίας και Οικονοµικών» αντικαθίστανται µε τη λέ-
ξη «Οικονοµικών».

2. Όπου στην από 31.7.1995 Σύµβαση Ανάπτυξης Αε-
ροδροµίου (Σ.Α.Α.), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2338/1995 (Α΄202), αναφέρεται ο Υπουργός Εθνι-
κής Οικονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών.

Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), που προστέ-
θηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013
(Α΄81), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση στην ασφαλι-
στική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και πα-
ραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, το ύψος του ο-
ποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήµατος ως εξής:
Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήµατα έως 250 cc.
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήµατα από

251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001

cc  και άνω.»
2. Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παρά-

γραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν

σύµφωνης γνώµης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µπορεί να προβλέπεται, υ-
πό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης.»

3. Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται
ως αρµόδια υπηρεσία η «Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Οικονο-
µικών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Α.Α.Δ.Ε..

4. Το άρθρο αυτό ισχύει  από την κατάθεση του παρό-
ντος νόµου στη Βουλή.

Άρθρο 32
Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18.7.2013 
Συνυποσχετικό µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου 

και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε
µε την από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού 
και κυρώθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4301/2014

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου
2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.7.2013 Συνυποσχετι-
κό µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής
Κοινότητας, όπως ισχύει µετά την από 31.7.2014 Πρό-
σθετη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν µε το άρθρο 42 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223), της οποίας το κείµενο έχει ως ε-
ξής: 
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Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005

Στο άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει,
προστίθεται  παράγραφος 25 ως εξής: 

«25.α.  Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δηµόσιων επιχει-
ρήσεων του παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο
και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονο-
µικών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει
τους εκκαθαριστές, οι επιµέρους αρµοδιότητες και υπο-
χρεώσεις των οποίων καθορίζονται µε τις συµβάσεις που
συνάπτονται µεταξύ του Υπουργού και των εκκαθαρι-
στών.
β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω

δηµοσίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση µη επάρκειας
των ταµειακών διαθεσίµων τους, καλύπτονται από πι-
στώσεις που εγγράφονται στον ειδικό φορέα των Γενι-
κών Κρατικών Δαπανών του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία κάλυψης των δαπα-
νών της ειδικής εκκαθάρισης τεκµηριώνεται µε αιτιολο-
γηµένη έκθεση του  ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλε-
ται στον Υπουργό Οικονοµικών. 
γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέ-

ρω, θεωρούνται οι αµοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι
αµοιβές των απασχολούµενων για τις ανάγκες της εκκα-
θάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους
δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και ε-
πίτευξη του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης, εξαιρουµέ-
νων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων των
ως άνω επιχειρήσεων. 
δ. Μπορεί να ορίζεται αµοιβή επιτυχίας για το έργο

του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
που συµφωνείται ανά περίπτωση επί του τελικού τιµήµα-
τος της πώλησης, πλέον Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση
του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα ως σύνολο ή τµηµατι-
κά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριάσµατος, µετά
την ικανοποίηση των πιστωτών.
ε.  Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως ά-

νω επιχειρήσεων,  µετά την ολοκλήρωση του σκοπού της
ειδικής εκκαθάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα
αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και θα εγγράφεται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
στ.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί

να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, διαδικασία
και τυχόν άλλο ζήτηµα που ανακύπτει κατά την διαδικα-
σία της  εφαρµογής των ανωτέρω. 
ζ.  Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη

δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ε-
κτός της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας µε την επω-
νυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για
την οποία η ισχύς αρχίζει από 1.1.2017.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις»

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Διατυπώνει αιτιολογηµένη εισήγηση για κάθε σχέ-
διο νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφα-
σης, πολιτικής, προγράµµατος ή πρότασης αναφορικά µε

τη δηµοσιονοµική επίπτωση στο σκέλος των δαπανών
του προϋπολογισµού ή του Μ.Π.Δ.Σ. του οικείου φορέα
Κεντρικής Διοίκησης ή στα µη φορολογικά έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και στον προϋπολογι-
σµό ή το Μ.Π.Δ.Σ. των εποπτευόµενων φορέων αυτού. Η
εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον
Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου Υπουρ-
γείου και αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας περισσότερων Υ-
πουργείων, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του
επισπεύδοντος Υπουργείου συγκεντρώνει όλες τις αι-
τιολογηµένες εισηγήσεις  και τις αποστέλλει στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, για σχέδιο νόµου,
προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτι-
κής, προγράµµατος ή πρότασης, εφόσον έχει δηµοσιο-
νοµική επίπτωση για τον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες» του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, η εισήγηση του πρώτου εδαφίου διατυ-
πώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού και
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.»

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η µετακίνηση του προϊσταµένου οικονοµικών υπη-
ρεσιών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε άλλη θέση,
επιτρέπεται µόνον κατόπιν αίτησής του ή µε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του οικείου
Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α..
3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«1. Το Μ.Π.Δ.Σ. περιλαµβάνει:
α. Το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την πο-

ρεία προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα
35 και 37, για τα επόµενα τέσσερα (4) χρόνια.
β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους του ελλείµµα-

τος ή του πλεονάσµατος της Γενικής Κυβέρνησης, κα-
θώς και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης για τα επό-
µενα τέσσερα (4) χρόνια.
γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόµενων δη-

µοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής
επί του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόµε-
να τέσσερα (4) χρόνια.
δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των φορέων της

Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοι-
κητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην Κεντρική Δι-
οίκηση, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων, από τη
σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ
των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριµένες δαπάνες στον

τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, στην οποία περι-
λαµβάνεται η φαρµακευτική δαπάνη και τα επιδόµατα α-
σθένειας για κυλιόµενη περίοδο των επόµενων από τη
σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ., τεσσάρων (4) ετών κάθε φορά, εκ
των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του ενοποιηµένου

κοινωνικού προϋπολογισµού.
ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των Α.Δ.Α., των ενοποιηµέ-

νων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιό-
µενη περίοδο των εποµένων, από τη σύνταξη του
Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων
τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά, οι οποίοι τίθε-
νται στα πλαίσια της επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δη-
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µοσιονοµικού στόχου και της πορείας προσαρµογής
προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37 και µε
τους οποίους είναι συνεπείς οι επιµέρους προϋπολογι-
σµοί των άρθρων 64 και 63 αντίστοιχα.»

4. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1
του άρθρου 44 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα. Εκτιµήσεις τακτικών και επενδυτικών δαπανών
για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για
τις Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για το έ-
τος προϋπολογισµού και τα τρία (3) επόµενα έτη σε συµ-
φωνία µε τα ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα.»

5. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44
του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι. Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και
ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του προϋπολογισµού των
Α.Δ.Α., φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανή-
κουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς για το έ-
τος προϋπολογισµού και κατά τα τρία (3) επόµενα έτη.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Μ.Π.Δ.Σ. και
της επεξηγηµατικής του έκθεσης, το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους εκδίδει οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες,
τις µεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση
προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονοµικών
δεδοµένων από τα Υπουργεία, τους λοιπούς εποπτευό-
µενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις
Α.Δ.Α.. Η συλλογή και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους των προβλέψεων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης γίνεται µέσω των ΓΔΟΥ των εποπτευόντων
Υπουργείων, κατά το πρότυπο της κατάρτισης των ετή-
σιων προϋπολογισµών και  ολοκληρώνεται  µέχρι το τέ-
λος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για την κατάρτιση του ε-
νοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις του Παρατηρητη-
ρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Οι Α.Δ.Α. α-
ποστέλλουν τα στοιχεία για τις προβλέψεις των οικονο-
µικών µεγεθών τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Όταν οι προ-
βλέψεις που υποβάλλονται από Α.Δ.Α. στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους δεν είναι συµβατές µε τις οδηγίες
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ΄ αρχήν επι-
διώκεται συµφωνία µεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση µη επίτευξης
συµφωνίας µέχρι 15 Μαρτίου, οι προβλέψεις διαµορφώ-
νονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησι-
µοποιούνται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ.. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δηµοσιοποιούνται, µε ανάρτηση στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Οικονοµικών: το επιχειρηµατικό τους
σχέδιο αν υφίσταται, η αρχική πρόταση των Α.Δ.Α., σύ-
νοψη των βασικών θέσεων των εµπλεκόµενων µερών
κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης συµφωνίας
µεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της
Α.Δ.Α. και οι τελικά διαµορφωθείσες προβλέψεις, συνο-
δευόµενες από έκθεση αιτιολόγησης του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους σε περίπτωση µη επίτευξης συµ-
φωνίας.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι δεσµευτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια που κα-
θορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. τηρούνται
κατά την κατάρτιση των ετήσιων και των συµπληρωµατι-
κών Κρατικών Προϋπολογισµών, περιλαµβανοµένων των
ετήσιων προϋπολογισµών των Α.Δ.Α. και των ενοποιηµέ-

νων ετήσιων προϋπολογισµών των υποτοµέων που περι-
λαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση των ετήσιων και
των συµπληρωµατικών Κρατικών Προϋπολογισµών, κα-
θώς και κατά την κατάρτιση οποιωνδήποτε ετήσιων ή α-
ναθεωρηµένων προϋπολογισµών οποιουδήποτε φορέα
που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, µε ευθύνη του
προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου
κάθε έτους, σχέδιο προϋπολογισµού. Οι Α.Δ.Α. που ανή-
κουν στην Κεντρική Διοίκηση υποβάλλουν το σχέδιο
προϋπολογισµού απ΄ ευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Το σχέδιο
του προϋπολογισµού που υποβάλλεται στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συµβατό µε τα µε-
γέθη που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον
Μ.Π.Δ.Σ., όπως διαµορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του
άρθρου 45 ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος.»

9. Η παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει
ότι τα συνολικά µεγέθη ανά υποτοµέα των εποπτευόµε-
νων φορέων ενός Υπουργείου αποκλίνουν από τους
στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί,
επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών
των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου,
για την επανάληψη εντός δέκα (10) ηµερών των διαδικα-
σιών των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος, για να γί-
νουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Με την εξαίρεση του
Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου («Δηµοσιονοµι-
κό Συµβούλιο»), αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
διαπιστώσει ότι τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογι-
σµών που υποβάλλονται από τις Α.Δ.Α. στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, δεν
είναι συµβατά µε το δεσµευτικό στόχο ή το επιδιωκόµε-
νο αποτέλεσµα του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., όπως
αυτό διαµορφώθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή
µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κατ΄ αρ-
χήν επιδιώκεται συµφωνία µεταξύ του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση µη ε-
πίτευξης συµφωνίας µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου, ο συνο-
πτικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και χρησιµοποιείται, σύµφωνα
µε την επόµενη παράγραφο, για την κατάρτιση των ενο-
ποιηµένων προϋπολογισµών, οι οποίοι υποβάλλονται
στη Βουλή ως µέρος της εισηγητικής έκθεσης του άρ-
θρου 53.»

10. Το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1.α. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των λοιπών φορέ-
ων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που
δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς,
υιοθετούνται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φο-
ρέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως
την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος
προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενι-
κού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και είναι συνε-
πείς µε το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που
έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικα-
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σιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισµοί των
φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ε-
φόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, εγκρίνονται µε κοινή απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονο-
µικών, µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως
και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος
του προϋπολογισµού και είναι συνεπείς µε το σχέδιο του
προϋπολογισµού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Μέχρι την έκ-
δοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, ισχύει
το όριο που έχει καθορισθεί µε την απόφαση που έχει
εκδοθεί  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του  άρθρου 147.
β. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των Α.Δ.Α. που είναι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην
Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται και ε-
γκρίνονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα
έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος
προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου προϊ-
σταµένου οικονοµικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς µε
το συνοπτικό προϋπολογισµό, όπως αυτός διαµορφώθη-
κε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.  

2. Το αρµόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον
Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των λοι-
πών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά µόνον αν εί-
ναι συνεπείς µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογι-
σµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 και
συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επι-
διωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια δαπανών
που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς
και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54. 
Ειδικότερα, το αρµόδιο όργανο διοίκησης των Α.Δ.Α.

που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φο-
ρείς δεν υιοθετεί και δεν εγκρίνει τους προϋπολογι-
σµούς, παρά µόνον αν είναι συνεπείς µε τους συνοπτι-
κούς προϋπολογισµούς όπως αυτοί διαµορφώθηκαν κα-
τά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 και
συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους και τα
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα που ορίζονται από το εκά-
στοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και µε τις εγκυκλίους που
εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 54. 
Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών διαπιστώ-

σει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισµού που δεν
πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου,
µπορεί  µε απόφασή του να εκδίδει εντολή µη εκτέλεσης
του προϋπολογισµού. 

3. Όταν το ποσό των µεταβιβάσεων ή των επιχορηγή-
σεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς φορέα της
Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έχει µεταβληθεί στον τελικά
ψηφισθέντα από τη Βουλή Κρατικό Προϋπολογισµό, ο εν
λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην α-
ναγκαία προσαρµογή του προϋπολογισµού του πριν την
έγκριση αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσ-
διορίζονται συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι και εξω-
γενείς παράγοντες για τους οποίους µπορεί να αναθεω-
ρούνται  οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των φορέων του Κε-
φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η διαδικασία ανα-
θεώρησής τους, οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί  να ε-
πιτρέπεται χρήση ταµειακών διαθεσίµων, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας πε-
ρίπτωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κά-
ποιου από τους φορείς του προηγούµενου εδαφίου δια-
πιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποι-
ον από τους λόγους που αναφέρονται στην  απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου, οφείλει να υποβάλει στη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύ-
οντος Υπουργείου αίτηµα αναθεώρησης αυτού, συνο-
δευόµενο από σχετική τεκµηριωµένη έκθεση για την α-
ναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης. Οι αναθεω-
ρηµένοι προϋπολογισµοί εγκρίνονται από τον εποπτεύο-
ντα Υπουργό, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Δι-
ευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, εφόσον οι
αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί υπερβαίνουν το όριο
που τίθεται µε την απόφαση της παραγράφου 1, εγκρίνο-
νται µε κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υ-
πουργού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευ-
θυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικο-
νοµικών, εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κρί-
νει το αίτηµα αναθεώρησης βάσιµο και επαρκώς αιτιολο-
γηµένο, και αφού έχει προηγουµένως ελέγξει ότι, σε ε-
πίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος
Μ.Π.Δ.Σ.. 
β. Οι εγκεκριµένοι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α.,
συµπεριλαµβανοµένων και των Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν
στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς µπορεί  να α-
ναµορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τη-
ρείται  το αρχικά εγκεκριµένο δηµοσιονοµικό αποτέλε-
σµα. Οι αναµορφωµένοι προϋπολογισµοί εγκρίνονται α-
πό τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί  να

προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους µπορεί κατ΄
εξαίρεση να αναµορφώνονται οι εγκεκριµένοι ετήσιοι
προϋπολογισµοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκρι-
µένο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, οι περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού
Οικονοµικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτω-
σης. 

5. Αν ο προϋπολογισµός φορέα της Γενικής Κυβέρνη-
σης, πλην Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί µέχρι την έναρξη του οι-
κονοµικού έτους, το εποπτεύον Υπουργείο, ή το αρµόδιο
όργανο διοίκησης όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν α-
νήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, γνω-
στοποιεί τους λόγους στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού από το ε-
ποπτεύον Υπουργείο, ή από το αρµόδιο όργανο διοίκη-
σης του φορέα όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανή-
κουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, ο εν λό-
γω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να προβεί σε
δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά Κωδικό Αριθ-
µό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή ανά α-
ναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής προκειµένου
περί Ν.Π.Ι.Δ., πιστώσεων του προϋπολογισµού του προη-
γούµενου οικονοµικού έτους και µόνο για περίοδο µέχρι
τρεις (3) µήνες. Μετά την περίοδο των τριών (3) µηνών,
όλες οι δαπάνες πλην των πληρωµών συντάξεων, απο-
δοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατή-
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σεων, δεν θεωρούνται νόµιµες.»
11. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 66 του

ν. 4270/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για την καταβολή της µισθοδοσίας φο-

ρέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του
Δηµοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενεργούνται το µή-
να Δεκέµβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, οι
σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να ανα-
λαµβάνονται από την ηµεροµηνία ψήφισής του στη Βου-
λή των Ελλήνων.» 

12. Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς
της Κεντρικής Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και των
Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί
φορείς του Τακτικού Προϋπολογισµού, που προβλέπεται
να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέ-
ραν του τρέχοντος, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και
οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετη-
σίως το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ
σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του Τακτικού
Προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη απόφαση έ-
γκρισης του Υπουργού Οικονοµικών.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης α-

παιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουρ-
γού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά
ανά Κ.Α.Ε. προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά
αναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής προκειµένου
περί Ν.Π.Ι.Δ.. 

2. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να
βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν
του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προη-
γούµενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται µε απόφα-
ση του αρµόδιου διατάκτη.
Ειδικότερα: 
α) για τις Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοί-

κηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισµού, α-
παιτείται απόφαση έγκρισης του αρµοδίου οργάνου διοί-
κησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού και 
β) για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύ-

νουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» απαιτεί-
ται προηγούµενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οι-
κονοµικών, κατόπιν εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανεξαρτήτως ύψους
ποσού. 

3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄  και β΄  βαθµού και τα νο-
µικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται µε
την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου ορ-
γάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υπο-
χρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη
κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

4. Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους από-
φαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρµόδιος
προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών ελέγξει και βε-
βαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων

δαπανών των δεσµευτικών στόχων και των επιδιωκόµε-
νων αποτελεσµάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..

5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 αναφέ-
ρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης.
β. Το ποσό κατ΄ έτος.
γ. Ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασµός Γενικής Λογι-

στικής.
δ. Το τυχόν προηγούµενο ύψος υποχρεώσεων που έ-

χουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο αναλυτικό
λογαριασµό Γενικής Λογιστικής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν
να αναπροσαρµόζονται τα όρια της παραγράφου 1 και
να καθορίζονται κατηγορίες δαπανών για τις οποίες δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.

7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή για τις
δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.»

13. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄  της παρ. 1
του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«1. Από την 1.1.2017 οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ε-
λέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια µετονοµάζονται
σε Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
(ΔΥΕΕ) και αναλαµβάνουν τις ακόλουθες γενικές αρµο-
διότητες για τους φορείς αρµοδιότητάς τους:
α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υ-

πουργείου που εποπτεύει τους φορείς Γενικής Κυβέρνη-
σης αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε την κατάρτιση του
συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισµού τους
σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς στόχους του Μ.Π.Δ.Σ.
και του Προϋπολογισµού, βεβαιώνουν τη συνέπεια των
προϋπολογισµών και των αναµορφώσεων αυτών και πα-
ρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού
των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων. Οι
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται α-
ναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και τους λοι-
πούς εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, στους οποίους
µεταβιβάζονται πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό.»

14. Το άρθρο 70 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και της Προ-
εδρίας της Δηµοκρατίας, των Υπουργείων και των Απο-
κεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και των Α.Δ.Α. που α-
νήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του
τακτικού προϋπολογισµού και ο προϋπολογισµός τους υ-
περβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, συνάπτονται ξεχωρι-
στά µνηµόνια συνεργασίας µέχρι την 15η Ιανουαρίου
του έτους αναφοράς του προϋπολογισµού, µε στόχο την
οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη χρηστή δη-
µοσιονοµική διαχείριση.
Στα µνηµόνια περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α. οι τριµηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογι-

σµού κάθε φορέα,
β. προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις σε πε-

ρίπτωση εµφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,
γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση µη υλοποίησης των

διορθωτικών παρεµβάσεων,
δ. ο χρόνος και το είδος των δηµοσιονοµικών αναφο-

ρών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,
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ε. δεσµεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτε-
ρικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµοί που να δια-
σφαλίζουν τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση ή µέτρα
που λαµβάνονται για τη βελτίωσή τους,
στ. ο ρυθµός αποδέσµευσης των εγκεκριµένων πιστώ-

σεων του προϋπολογισµού,
ζ. οι προθεσµίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταπο-

κρίνεται  το Υπουργείο Οικονοµικών σε ερωτήµατα και
διευκρινίσεις,
η. συγκεκριµένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργι-

κού µητρώου δεσµεύσεων,
θ. δράσεις µε πιθανά δηµοσιονοµικά οφέλη.
2. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε ευθύνη

του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ή του
προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών προκειµένου περί
των Α.Δ.Α. της προηγούµενης παραγράφου, οι φορείς
της προηγούµενης παραγράφου, µε την εξαίρεση του ει-
δικού φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικο-
νοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», υποβάλλουν στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίο πρόγραµµα ε-
κτέλεσης του προϋπολογισµού δαπανών τους, στη βάση
του οποίου καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι δαπανών, οι
οποίοι µετά τη συµφωνία τους µε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους συµπεριλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνερ-
γασίας  της παραγράφου 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία παρακο-
λούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολο-
γισµών, καθώς και τα υποβαλλόµενα, από τους φορείς,
στοιχεία.

4. Στο µνηµόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1 και
το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης της παραγράφου 2 δεν
περιλαµβάνεται ο ειδικός φορέας του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπά-
νες» για τον οποίο το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης
προϋπολογισµού και οι τριµηνιαίοι δηµοσιονοµικοί στό-
χοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού
και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.»

15. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του
ν. 4270/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, η ανακατανοµή των πιστώσεων του ειδι-
κού φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικο-
νοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» διενεργείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Δηµοσιο-
νοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους.»

16. Το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του µη ειδικού προο-
ρισµού των εσόδων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε α-
ποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονο-
µικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισµού Υ-
πουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατά ποσά
ίσα µε έσοδα του προϋπολογισµού που δεν είχαν προ-
βλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρε-

σιών σε ανεξάρτητες δηµόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις
και οργανισµούς που έχουν δικό τους προϋπολογισµό,
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτε-
ρικού,
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα,

γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διά-
ταξης νόµου για την αντιµετώπιση ορισµένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών από συµφωνίες ανταλλαγής νοµι-

σµάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους,
ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προ-

γραµµάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηµατοδοτού-
µενων από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί  να
εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις
στον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου χρέους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 60.»

17. Το άρθρο 75 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 75
Έσοδα και φορολογικές δαπάνες του προϋπολογισµού

1. Έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού είναι τα ποσά
που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έ-
τους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρ-
τητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχο-
νται. Οι πληρωµές για την επιστροφή των δηµοσίων εσό-
δων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα εµφανίζονται α-
φαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.

2. Βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού
είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οι-
κονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογι-
σµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την ο-
ποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσο-
δα του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού
έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα έσοδα
που δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι τη λήξη του οικονοµι-
κού έτους διαγράφονται από το οικονοµικό έτος στο ο-
ποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα
του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους.

3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται
έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογικής Δι-
οίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των
δηµοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρµόδιων υ-
πηρεσιών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου για την
περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου κα-
τά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθε-
ση αυτή περιλαµβάνει το σχετικό νοµοθετικό έργο, επι-
πλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επιβολή
προστίµων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνεια-
κής νοµοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Για µε-
ταβατικό διάστηµα δύο (2) ετών έως τις 31.12.2019 η έκ-
θεση θα συνεχίσει να συντάσσεται από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Οι φορολογικές δαπάνες περιλαµβάνουν ρυθµίσεις,
από τις οποίες προκαλείται άµεσα ή έµµεσα απώλεια φο-
ρολογικών εσόδων.

5. Εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3, υποβάλ-
λεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκθεση του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό, επί της πορείας των φορολογικών δαπανών. Ειδικό-
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τερα, στην έκθεση περιλαµβάνονται υποχρεωτικά  τα ε-
ξής:
α. η καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν

θεσπιστεί µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου του εκάστοτε τρέχο-
ντος έτους,
β.  η οµαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και

οµάδα δικαιούχων,
γ. η κατανοµή τους σε τοµείς πολιτικής,
δ. η δικαιολογητική τους βάση και η χρονική διάρκεια ι-

σχύος τους,
ε. ο αριθµός των ωφελούµενων,
στ. ο προσδιορισµός του κόστους των φορολογικών

δαπανών µε βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων
που προκύπτει κατά το προηγούµενο έτος.»

18. Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 98
Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-
ται ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εσόδων που
εισπράττονται υπέρ τρίτων. Με τις αποφάσεις του προη-
γούµενου εδαφίου ή όµοιες µπορεί να ανατεθεί στις Δη-
µόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων
ειδικών δηµόσιων υπηρεσιών και Ειδικών Ταµείων, εφό-
σον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή µε δι-
κά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτι-
κού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις
καθορίζεται και το ποσοστό συµµετοχής των ανωτέρω
νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
Α.Δ.Α. και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσό-
δων που εισπράττονται για λογαριασµό τους, το οποίο
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 20% των εισπρατ-
τόµενων εσόδων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης.»

19. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/
2014 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φο-
ρέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από
αυτό, πλην Ο.Τ.Α., µπορεί  να συνάπτονται µνηµόνια συ-
νεργασίας, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, πε-
ριεχόµενό τους. Ειδικότερα, οι Α.Δ.Α. που είναι φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρι-
κή Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, µπορεί να συνάπτουν
µνηµόνια συνεργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµικών,
µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως
προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, περιεχόµενό
τους. Σε κάθε περίπτωση, µνηµόνια συνεργασίας σύµ-
φωνα µε τα προηγούµενα εδάφια συνάπτονται µε όλους
τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση της παραγρά-
φου 2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών όταν πρόκειται για
Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδι-
κοί φορείς, µπορεί να ορίζονται και επιπλέον του κατά τα
ανωτέρω ελάχιστου περιεχόµενου, στοιχεία τα οποία
περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας. 

2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε
τους οποίος συνάπτεται µνηµόνιο της παραγράφου 1,

συµπεριλαµβανοµένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005, υποβάλλουν, µέχρι τη 15η Ιανουαρίου
κάθε έτους, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπο-
λογισµού τους στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρε-
σιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειµένου πε-
ρί Α.Δ.Α., που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως
ειδικοί φορείς, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για
τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει
συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών και µπορεί να αναπροσαρµόζεται
κατ΄ έτος, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών του
προηγούµενου εδαφίου διαβιβάζουν τα προγράµµατα ε-
κτέλεσης των προϋπολογισµών στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 70. Οι διοικήσεις των φορέων πρέ-
πει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές απο-
κλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα
µέτρα προς το σκοπό αυτό.»

20. Το άρθρο 172 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης
των προϋπολογισµών των φορέων της Κεντρικής Διοίκη-
σης, οι οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 70 υποβάλλουν
πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού
τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται
αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους, περικόπτεται, µε απόφαση
του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γε-
νικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές
δαπάνες, ίσο µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανω-
τέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν
δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµ-
βάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του ε-
πόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξι-
σορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί,
µπορεί να επαναδιατεθεί. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις απο-
κλίσεων που εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή τους.»

21.  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου
173 του ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη λήξη της προθεσµίας, ο προϊστάµενος οικονοµικών υ-
πηρεσιών του οικείου φορέα, µέσα σε επιπλέον  δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες,  καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη
µη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Με-
τά την παρέλευση και της προθεσµίας αυτής µπορεί  να
επιβληθεί στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών
του φορέα περικοπή του µηνιαίου µισθού ή της συνολι-
κής αποζηµίωσής του, ίση µε το 1/25 αυτών για κάθε επι-
πλέον ηµέρα καθυστέρησης, µε µέριµνα του αρµοδίου
οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών και µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουρ-
γείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώ-
πιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών  µπορεί να καθορίζεται η διαδικα-
σία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περί-
πτωσης.
β. Μετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από τη λήξη

της προθεσµίας, µε µέριµνα του εποπτεύοντος Υπουρ-
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γείου, δεν καταβάλλονται στο φορέα τυχόν χρηµατοδο-
τήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή επι-
χορηγήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογι-
σµό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόµενου ορίου
µέχρι να υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία. Η παρα-
πάνω ρύθµιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται µε την
υλοποίηση προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν εγκρι-
θεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρµόδια όργανα.»

22. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 173 του
ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4.α. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέ-
λεσης των προϋπολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης, οι οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν
πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού
τους στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών
των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνητική
απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιο-
νοµικούς στόχους, λαµβανοµένης υπόψη και της µετα-
βολής των υποχρεώσεων προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ.,
περικόπτεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν εισήγησης του
Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδι-
ου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποι-
ασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολο-
γισµό, ίση µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέ-
ρω ποσοστού. 
β. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλε-

σης των προϋπολογισµών των Α.Δ.Α., οι οποίες δεν ανή-
κουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και σύµ-
φωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας
εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση
άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς
στόχους, λαµβανοµένης υπόψη και της µεταβολής των
υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση του προϊστα-
µένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιχορή-
γηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυ-
ση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ίση µε το ποσό της
υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού, λαµβάνοντας
υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων
του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.
γ. Η διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων ε-

νεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµε-
νες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογι-
στικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι
οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των επιχο-
ρηγήσεων ή αποδόσεων που έχει περικοπεί, µπορεί να ε-
παναδιατεθεί. 

5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα δια-
πιστώνεται απόκλιση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) από
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα
αναφερόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 70 µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών ορίζει, κατό-
πιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου, Επόπτη Οικονοµικών
Υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρµο-
διότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται µε
την απόφαση ορισµού του. Επίσης, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υ-

πουργείου αναστέλλεται η καταβολή των αµοιβών των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου έως την εξισορρόπη-
ση του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την α-
ντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα
στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού, απο-
κλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, τότε παύο-
νται τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν τη µορφή Ανώνυ-
µης Εταιρείας (Α.Ε.) και όλα τα µέλη προκειµένου περί
Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., µε απόφαση του αρµόδιου
για το διορισµό τους οργάνου, εντός ενός (1) µηνός από
τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγη-
σης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
αρµόδιου Υπουργείου.
Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρµόζονται αναλογικά και

για τις Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φο-
ρείς, λαµβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης
των αποκλίσεων του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών
υπηρεσιών.»

23.  H παρ. 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από
τους δηµοσιονοµικούς στόχους οφείλεται σε παράγο-
ντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα,
γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις και εκθέσεις
που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 και µπορεί
να µην εφαρµόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων αυ-
τών.»

24. Η παρ. 1 του άρθρου 175Α του ν. 4270/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις
ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υποβάλ-
λουν µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 155Α,
σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης
των προϋπολογισµών τους διαπιστώνεται αρνητική από-
κλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµι-
κούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4,
5 και 7 του άρθρου 173.» 

25.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 156
του ν. 4270/2014 τροποποιείται ως εξής:

«Με το ίδιο ή µε όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζε-
ται ο χρόνος έναρξης ισχύος του λογιστικού σχεδίου α-
νά υποτοµέα της Γενικής Κυβέρνησης ή και οµάδα φορέ-
ων αυτού και κάθε σχετικό θέµα.» 
β. Στο άρθρο 156 του ν. 4270/2014 οι παράγραφοι 3 και

4 αναριθµούνται σε παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα και
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζεται το περιεχόµενο του σχεδίου λογαριασµών για τη
Γενική Κυβέρνηση, για τους βαθµούς ανάλυσης των λο-
γαριασµών πέραν αυτών που καθορίζονται µε το  προε-
δρικό διάταγµα της παραγράφου 2 και κάθε σχετικό θέ-
µα.»

26.α. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και
του Υπουργού Οικονοµικών, ανοίγεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος διακριτός λογαριασµός µε την επωνυµία «Βου-
λή των Ελλήνων», υπό την κατηγορία Κ.Α. 200 «Ελληνι-
κό Δηµόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωµών».
Αρµόδιος για τη διαχείριση του ανωτέρω διακριτού λο-
γαριασµού µε την επωνυµία «Βουλή των Ελλήνων» είναι
αποκλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, διά των κατά πε-
ρίπτωση υπηρεσιακών οργάνων, σύµφωνα µε τις αρµο-
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διότητες που ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
β. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 ισχύουν για τη Βουλή

των Ελλήνων κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της.

Άρθρο 35
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

1. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Οι περιπτώσεις ιστ΄ έως ιθ΄ της παραγράφου αναριθµού-
νται αντίστοιχα.

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής: 

«4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέ-
λιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος, στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9, λαµ-
βάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσηµους θεσµούς
και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σχέση εξαρτη-
µένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισµένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε
µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολο-
γική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλί-
κο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια
του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που
ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υ-
πολογισµό της αναγνωριζόµενης κατά τα προαναφερθέ-
ντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) η-
µέρες, ο µήνας για είκοσι πέντε (25) ηµέρες και η εβδο-
µάδα για έξι (6) ηµέρες εργασίας.»

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως ε-
ξής:

«Η  παροχή του προηγούµενου εδαφίου δεν χορηγεί-
ται σε υπάλληλο µε τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήµα-
τα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος εί-
τε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική
δήλωση και το δηλωθέν εισόδηµα υπερβαίνει το ύψος
του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαµορφώνεται κά-
θε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να
καταβάλλεται για το οικονοµικό έτος κατά το οποίο δια-
πιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.»

4. Η  παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 αντικαθί-
σταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε
φορέα µεταλυκειακής εκπαίδευσης, δηµόσιας ή ιδιωτι-
κής, η παροχή δίδεται µόνο κατά τη διάρκεια του ελάχι-
στου αριθµού των αναγκαίων για την απονοµή των τίτ-
λων σπουδών εξαµήνων, που προβλέπεται από τον ορ-
γανισµό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καµία περίπτω-
ση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
τους.»

5.α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:

«Η αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργει-
ας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.»
β. Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 προστί-

θεται παράγραφος 6, ως εξής: 
«6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προ-

σωπικού των νοµικών προσώπων δηµόσιου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε
αρµόδιου Υπουργού.
β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρ-

θρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσµία η 1.6.2018.» 
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του

ν. 4354/2015 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδά-
φιο, ως εξής: 

«Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαι-
ρείται το προσωπικό των νοσοκοµείων της χώρας που α-
ποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλ-
λο νοσοκοµείο για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µή-
νες.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 ο αριθ-
µός «23» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, µε τον α-
ριθµό «123».

Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

1. Στο τέλος του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9
της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄
94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 6,
ως εξής:

«6. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρού-
νται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρ-
νησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλεί-
ας και τα µέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»

2. Το  δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υ-
ποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
ως εξής: 

«Με απόφαση του αρµόδιου Συντονιστή Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέµατα του α΄ εδαφί-
ου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που
υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυ-
τών.»

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υ-
ποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και
στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κα-
τά εκατό (100) ευρώ.»

4. Το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγρά-
φου Δ΄  του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 καταργείται.

5. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παρα-
γράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015), προστίθεται
παράγραφος 2, ως εξής: 

«2.α.  Στους υπηρετούντες, µε οποιαδήποτε σχέση, υ-
παλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, που µεταβαίνουν µε εντολή της Υπηρε-
σίας για να µετάσχουν σε συνέδρια, σεµινάρια ή εργα-
σίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγρα-
φής ή συµµετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλ-
λονται είτε από την αρµόδια Υπηρεσία είτε από τον υ-
πάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να
προσκοµίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη
πληρωµής τους.
β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-

ντος µπορούν να αναλαµβάνουν τη δαπάνη για την έκ-
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δοση ταξιδιωτικής visa για µετακινήσεις σε χώρες του ε-
ξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.»

6. Η προθεσµία του  άρθρου 15 της Υποπαραγράφου
Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) και  του άρθρου 62 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) πα-
ρατείνεται µέχρι 30 Ιουνίου 2018. Η παρούσα διάταξη ι-
σχύει από 1.7.2017.

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199)

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199)
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
συνιστώνται και να  συγκροτούνται Οµάδες Εργασίας,
για τη διαχείριση  θεµάτων που µπορεί να ανακύψουν
κατά το χειρισµό των εκκρεµών υποθέσεων του Ο.Α.Ε..
Οι  Οµάδες του προηγούµενου εδαφίου  στελεχώνο-

νται από υπαλλήλους της αρµόδιας για την παρακολού-
θηση των θεµάτων του Ο.Α.Ε. Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών ή/και από ιδιώτες. Η αµοιβή των  µελών
των Οµάδων αυτών  καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 4354/2015 από τον τηρούµενο στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος ειδικό λογαριασµό Νο 2341034478 «Ελ-
ληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός εσόδων από εκκαθάριση
εταιρειών αρµοδιότητας τέως Ο.Α.Ε.», ο οποίος συστή-
θηκε  µε την αριθµ. 2/55555/0025/10.10.2002 (Β΄ 1347)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως  τροποποι-
ούµενη ισχύει.»

Άρθρο 38
Ειδικές ρυθµίσεις για τη σύµπραξη του Υπουργού

Οικονοµικών στην έκδοση κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων

1. Οι υπουργικές αποφάσεις των µετατάξεων ή µετα-
φορών προσωπικού του άρθρου 3 του ν. 4018/2011 (Α΄
215), των µετατάξεων για τις οποίες απαιτείται η προη-
γούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), των µετατά-
ξεων και των αποσπάσεων του άρθρου 15 παρ.1 του
ν.4378/2016 (Α΄55), των αποσπάσεων του άρθρου 6 του
ν. 1104/1980 (Α΄ 298), καθώς και της µεταφοράς θέσεων
του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), εκδίδο-
νται εφεξής χωρίς τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµι-
κών κατά παρέκκλιση των  ειδικών  εξουσιοδοτικών  δια-
τάξεων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται επι-
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισµών των
φορέων του άρθρου 20 περίπτωση ιβ΄ του ν. 4270/2014
(Α΄143).

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του
ν. 4270/2014 οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που
προβλέπονται από τις ακόλουθες  διατάξεις, εκδίδονται
εφεξής από τους αρµόδιους Υπουργούς χωρίς τη σύ-
µπραξη του Υπουργού Οικονοµικών:
του άρθρου 1 του ν.δ.177/1974 (Α΄346),
του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/

1976 (Α΄ 212),
του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/

2012 (Α΄ 8),
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/

2013 (Α΄235),
της παρ.4 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252),
της παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49),
της παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 11 του ν. 3922/

2011 (Α΄35),
της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63),
της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 (Α΄126),
της παρ. 2 του άρθρου πέµπτου του ν. 1373/1983 (Α΄

92),
του άρθρου 3 του ν. 2013/1992 (Α΄28),
της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233),
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214),
της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40),
του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α΄30),
της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
του άρθρου 20 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79),
του άρθρου 57 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 39
Συµπλήρωση διατάξεων του  π.δ. 80/2016

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση οι δαπάνες για την καταβολή της µι-
σθοδοσίας Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των συ-
ντάξεων του Δηµοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3
του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενερ-
γούνται το µήνα Δεκέµβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµι-
κού έτους, επιτρέπεται να αναλαµβάνονται για ολόκλη-
ρο το ποσό των εγγεγραµµένων πιστώσεων, από την η-
µεροµηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.»

Άρθρο 40
Ειδικές διατάξεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης

H ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών για τις ο-
ποίες οι Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγ-
χου (ΔΥΕΕ) ασκούν αρµοδιότητες των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και
69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄143), διενεργείται από την αρ-
µόδια υπηρεσία του διατάκτη, κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
π.δ. 80/2016 (Α΄145).   

Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4151/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄103)  α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελε-
γκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγο-
ριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν
στις οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σιονοµικών Ελέγχων, µε την επιφύλαξη του τρίτου εδα-
φίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο
Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών  δύναται να εντάσσονται, πέ-
ραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονο-
µικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιο-
νοµικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναµικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ
του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. 
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Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης πα-
ραγράφου, για την ένταξή τους στο µητρώο πρέπει να έ-
χουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω Υ-
πηρεσίες και εµπειρία σε θέµατα εκκαθάρισης δαπανών,
λογιστικής παρακολούθησης και πληρωµής δαπανών, ε-
φαρµογής του Δηµόσιου Λογιστικού, εποπτείας της δια-
χείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής
και αξιολόγησης οικονοµικών στοιχείων κ.λπ.. Η ένταξη
των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται µετά από ανοικτή πρό-
σκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν υφί-
σταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ.
που ασκούν ελεγκτικό έργο.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η συγκρότηση ελεγκτικών οµάδων από πρόσωπα
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄ 103) , ό-
πως ισχύει, γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Συντονι-
στής της ελεγκτικής οµάδας ορίζεται Δηµοσιονοµικός Ε-
λεγκτής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων.
Σε περίπτωση που στην ίδια ελεγκτική οµάδα υπάρχουν
περισσότεροι του ενός, ορίζεται συντονιστής ο ανώτε-
ρος κατά βαθµό και επί οµοιοβάθµων ο έχων τα περισσό-
τερα χρόνια ως Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής, άλλως ο κα-
τέχων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.»

Άρθρο 43
Μη µισθολογικές παροχές

1. Η δαπάνη των κάθε είδους µη µισθολογικών παρο-
χών των υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσό-
µενους προϋπολογισµούς των φορέων ανά είδος παρο-
χής.

2.α) Κάθε συλλογική σύµβαση ή υπουργική απόφαση ή
απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση µη µισθολογι-
κών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συ-
νυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονοµικών, όταν η
δαπάνη είναι µεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευ-
ρώ ετησίως. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α..
β) Σε κάθε συλλογική σύµβαση, που αφορά στη χορή-

γηση µη µισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως πα-
ράρτηµα και αναπόσπαστο µέρος αυτής, µελέτη µε τον
αριθµό των εργαζοµένων που αφορά η παροχή, την προ-
καλούµενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψης, η ο-
ποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαµβάνοντας
υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαί-
σιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η
καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται
ανάλογα µε τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υ-
παλλήλου ή λειτουργού, προκειµένου να καλυφθεί η υ-
πηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φο-
ρέα ή της υπηρεσίας µε επιβάρυνση του υπαλλήλου ή
λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω πο-
σού. Το ύψος του ποσού του προηγουµένου εδαφίου κα-
θορίζεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξου-
σιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου.

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της
υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας,
προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και µόνο σε
είδος. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016
και 2017, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια
στολής στους διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα προη-
γούµενων ετών εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία
µπορεί να καταβάλλονται σε χρήµα, σύµφωνα µε ειδικό-
τερες διατάξεις.

5. Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφο-
ρούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ή Προ-
γράµµατα Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των εργαζοµέ-
νων, καθώς και σε µειωµένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες
Διαδροµών καταργούνται. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρού-
νται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόµενη από
την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφά-
λιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μετα-
µοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρε-
σίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, α-
εροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλω-
τά µέσα) επειγόντων περιστατικών. 

Άρθρο  44
Τροποποίηση του ν. 4472/2017

Το  πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1Δ του άρθρου
144 του ν. 4472/2017 (Α΄  74) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών συνιστάται Επιτροπή αποτελούµενη από
τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών,
ως Πρόεδρο, δύο (2) διπλωµατικούς υπαλλήλους του Υ-
πουργείου Εξωτερικών και δύο (2) υπαλλήλους της Δι-
εύθυνσης Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους.
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη

για την επανεξέταση της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλο-
δαπής, λαµβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόµενες από
τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρµογής της εν λόγω α-
ποζηµίωσης για τη χώρα αρµοδιότητάς τους και υποβά-
λει σχετική αναφορά στους οικείους Υπουργούς.»

Άρθρο 45
Νοµική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

1. O Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε πε-
ρίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους είτε
κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν
αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαι-
ούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το
χρηµατικό ποσό που κατέβαλαν για νοµικές υπηρεσίες
και δικαστικά έξοδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωµά τους να ανα-
θέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξή
τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή.

2. Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαµβάνει τα δικα-
στικά έξοδα και τη δικηγορική αµοιβή, επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και καταβάλλεται µετά α-
πό αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε  τριµελή Επιτροπή, α-
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ποτελούµενη από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
στο Υπουργείο Οικονοµικών και τους Προϊσταµένους
των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµικών. Η καταβολή των ανωτέρω δα-
πανών εγκρίνεται µε απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής,
εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατικά και το αι-
τούµενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, ό-
πως  προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγό-
ρων και των Παραρτηµάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν. Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος
καταδικάζεται αµετάκλητα ή γίνεται αµετάκλητα δεκτή
αγωγή εναντίον του, υποχρεούται  να επιστρέψει στο
Ελληνικό Δηµόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται µε την ποι-
νική δικογραφία, για την οποία καταδικάστηκε αµετάκλη-
τα ή την αγωγή που έγινε αµετάκλητα δεκτή σε βάρος
του. 

3. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο
ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντα του,
λόγω  λήξης της θητείας του, παραίτησης,  αδυναµίας ε-
κτέλεσης των καθηκόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λό-
γο, καθώς και για το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο
αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο.  Ειδικότερα, ανα-
φορικά µε δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιη-
θεί από τα εν λόγω πρόσωπα, πριν από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας διάταξης, η ως άνω Επιτροπή ε-
γκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, την κατα-
βολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Οι ανω-
τέρω δαπάνες καλύπτονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. 

4. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται σύµφω-
να µε τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως αυτές του άρ-
θρου 66 του ν. 4270/2014, εντός 2 µηνών από την υπο-
βολή της αίτησης στην Επιτροπή. Η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Άρθρο  46
Μισθολογικές ρυθµίσεις προσωπικού Ε.Υ.Π.

1. Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 29, πλην των άρ-
θρων 13, της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρµόζονται από
1.1.2017 στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

2. Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. καταβάλλεται
µηνιαίο επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας
στο ύψος και µε τις προϋποθέσεις, που είχαν διαµορφω-
θεί κατά τις 31.12.2016 έως την αναδιαµόρφωση του κα-
θεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος, σύµφω-
να µε το άρθρο 18 του ν. 4354/2015.

3. Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., συµπεριλαµβα-
νοµένου του Διοικητή και των Υποδιοικητών, καθώς και
στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.), της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιµενικού Σώµατος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυρο-
σβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) που υπηρετεί σε αυτή, χορη-
γείται µηνιαίο επίδοµα υψηλού βαθµού ευθύνης και α-
σφάλειας. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης του επιδόµατος ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δεν δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι

την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να
καταβάλλονται τα ποσά στο ύψος που είχαν διαµορφω-
θεί κατά τις 31.12.2016.

4. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.), της
Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιµενικού Σώµα-
τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του
Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) που υπηρετεί στην
Ε.Υ.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους
θέσης συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής αποζηµίωσης
για εργασία πέραν του πενθηµέρου, που χορηγείται µό-
νο στα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας. 
Δεν καταβάλλεται το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα θέ-

σης ευθύνης της οργανικής τους θέσης. Σε περίπτωση
που το προσωπικό αυτό ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου
σε υπηρεσιακές µονάδες της Ε.Υ.Π. δικαιούται το αντί-
στοιχο επίδοµα θέσης ευθύνης µε αυτό που λαµβάνει το
πολιτικό προσωπικό. 
Δεν καταβάλλεται η ειδική αποζηµίωση της παρ. Δ΄

του άρθρου 127 του ν. 4472/2017  για τις ώρες νυχτερι-
νής απασχόλησης των ανωτέρω στελεχών. 

5. Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της
Ε.Υ.Π. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δεν δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση
της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλο-
νται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά
τις 31.12.2016.

6. Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π.
στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσό-
ντα, το χρόνο υπηρεσίας τους στην Ε.Υ.Π. και το χρόνο
προϋπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί µέχρι και στις
31.12.2016.

7. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
των προηγουµένων παραγράφων προκύπτουν βασικός
µισθός ή τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από
αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2016, η
διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

8. Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου απο-
τελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις πα-
ροχές των άρθρων 15, 16, 17 και 19 του ν. 4354/2015 και
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σύµφω-
να µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την
προσωπική διαφορά. 

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που αντίκει-
ται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που
ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέπονται α-
πό αυτόν. 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2017.

Άρθρο 47
Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών συλλογικό
συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο µε την
επωνυµία «Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων
(Σ.Ο.Ε.)», µε κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη
του έργου του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών στο
σχεδιασµό και την άσκηση οικονοµικής πολιτικής.

2. Το Σ.Ο.Ε. υπάγεται απευθείας στον αρµόδιο, κατ’ α-
νάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων, Υπουργό Οικονοµι-
κών, σύµφωνα µε την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυ-
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πουργού και έχει τα εξής συµβουλευτικά και γνωµοδοτι-
κό καθήκοντα:
α) συµβάλλει στη διαµόρφωση της οικονοµικής στρα-

τηγικής της χώρας µε στόχο την εξασφάλιση και διατή-
ρηση συνθηκών οικονοµικής σταθερότητας, την προώθη-
ση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη δίκαιη κατανοµή
του εισοδήµατος και του πλούτου,
β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις οι-

κονοµικής πολιτικής και αναλύει το µακροοικονοµικό,
δηµοσιονοµικό και αναδιανεµητικό τους αποτέλεσµα,
καθώς και τα κίνητρα που αυτές διαµορφώνουν για απα-
σχόληση, αποταµίευση και επενδύσεις,
γ) παρακολουθεί και αναλύει την πορεία και τις προο-

πτικές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονο-
µίας, επισηµαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους
κινδύνους που απορρέουν από αυτές και εισηγείται µέ-
τρα οικονοµικής πολιτικής µε στόχο τη βέλτιστη διαχεί-
ριση των ανωτέρω προκλήσεων και κινδύνων,
δ) συµβάλλει στη διαµόρφωση των θέσεων οικονοµι-

κής πολιτικής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
Ευρωζώνη και στους Διεθνείς Οικονοµικούς Οργανι-
σµούς, συµµετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυ-
τούς και παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συµµετοχή της χώρας στους ανωτέρω θεσµούς, 
ε) γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα µακροοικονοµικής ή

µικροοικονοµικής πολιτικής, διαρθρωτικών µεταρρυθµί-
σεων και οικονοµικής ανάπτυξης που παραπέµπεται σε
αυτό από τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών.

3. Το Σ.Ο.Ε. είναι επταµελές και συγκροτείται σύµφω-
να µε τα ακόλουθα:
α) Πρόεδρος και µέλη διορίζονται, µε απόφαση του

αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, πρόσωπα µε διεθνώς
αναγνωρισµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία
στα αντικείµενα που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η δια-
δικασία επιλογής και διορισµού των µελών, καθώς και ει-
δικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του. Δεν ε-
πιτρέπεται ο διορισµός ως µελών, προσώπων που ένα (1)
χρόνο πριν από το διορισµό τους ήταν ή εξακολουθούν
να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγγελµατι-
κών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζο-
µένων. Με την απόφαση διορισµού, µέχρι δύο (2) από τα
επτά (7) µέλη του Συµβουλίου, δύνανται να διορίζονται
ως µέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των µελών
του Σ.Ο.Ε. είναι τριετής.
β) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Σ.Ο.Ε. επιλέγονται βά-

σει της επιστηµονικής τους κατάρτισης και εµπειρίας και
απολαύουν πλήρους επιστηµονικής ανεξαρτησίας κατά
την άσκηση των συµβουλευτικών και γνωµοδοτικών
τους καθηκόντων προς τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµι-
κών. 
γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή µέλους του

Σ.Ο.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικο-
νοµικών, µόνο για λόγο αναγόµενο στην άσκηση των κα-
θηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή θα-
νάτου µελών του Σ.Ο.Ε. αυτό θεωρείται νόµιµα συγκρο-
τηµένο µε τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον δεν αποµένουν λι-
γότερα από τέσσερα (4). Η θητεία των µελών που διορί-
ζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν
ή απεβίωσαν λήγει µαζί µε τη θητεία των υπόλοιπων µε-
λών. Στις γνωµοδοτήσεις του Σ.Ο.Ε. καταγράφεται και η
γνώµη των µελών που µειοψήφησαν.

4. Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. συνιστάται

Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υ-
πάγεται στον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. και διαρθρώνεται σε
τρεις (3) επιστηµονικούς Τοµείς, ως εξής:

-Τοµέας Μακροοικονοµικής Πολιτικής και Προβλέψε-
ων,

-Τοµέας Μικροοικονοµικής Πολιτικής και Μικροπροσο-
µοιώσεων,

-Τοµέας Οικονοµικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων και επικουρεί το έργο του Σ.Ο.Ε., µε
την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υ-
πουργείου Οικονοµικών και σε συνεργασία µε αυτές στα
ακόλουθα θέµατα:
α) διεκπεραιώνει την εφαρµοσµένη οικονοµική έρευνα

και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασµό και την α-
ξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονοµικής πολιτι-
κής,
β) αναλύει µε εργαλεία µακροοικονοµικών προβλέψε-

ων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα,
γ) αναλύει µε εργαλεία µικροπροσοµοίωσης µέτρα φο-

ρολογικής και επιδοµατικής πολιτικής και τα αξιολογεί
ως προς το δηµοσιονοµικό και αναδιανεµητικό τους απο-
τέλεσµα και την επίδρασή τους στη συµπεριφορά των οι-
κονοµικών µονάδων,
δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των µεγεθών της ελληνι-

κής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονοµίας και προετοιµά-
ζει περιοδικά ενηµερωτικά σηµειώµατα για τη συµπερι-
φορά των µεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κιν-
δύνους που αυτά αναδεικνύουν,
ε) συντάσσει εκθέσεις και µελέτες βάσει των οικονοµι-

κών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενη-
µερωτικά σηµειώµατα αναφορικά µε τις θέσεις και τα συ-
µπεράσµατα περιοδικών εκθέσεων και µελετών των Ευ-
ρωπαϊκών και Διεθνών Οικονοµικών Οργανισµών, καθώς
και διεθνών κέντρων εφαρµοσµένων οικονοµικών ερευ-
νών,
στ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, δύναται

να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονοµικών σε επιτροπές
και οµάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευ-
ρωζώνης και των Διεθνών Οικονοµικών Οργανισµών που
ασχολούνται µε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών,
ζ) συντάσσει ενηµερωτικά σηµειώµατα για τον αρµό-

διο Υπουργό Οικονοµικών και τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. ε-
πί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και
διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων,
η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιµακίων, µε ερ-

γαλείο την εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση, τις θέ-
σεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε κάθε είδους δια-
πραγµατεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων,
θ) συνεργάζεται µε τα όργανα και τις υπηρεσίες της

Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών,  τις Μόνιµες Α-
ντιπροσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και τους Διεθνείς Οργανισµούς για την αποτελε-
σµατική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερι-
κό.

5. Στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης
συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστηµονι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυ-
τών  γίνεται ως εξής: 
α) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών,

κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., δώδεκα
(12) εκ των δεκαπέντε (15)  θέσεων καλύπτονται µε
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύ-
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νανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διά-
στηµα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου
εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωµένη αρµο-
δίως τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν το τέλος της εκά-
στοτε τριετούς περιόδου, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων
του ν. 2190/1994 (Α΄28).
β) Τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων  καλύπτο-

νται µε αποσπάσεις ή µετατάξεις µόνιµων ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύµ-
φωνα µε το ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος υπηρεσίας
των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται
να πραγµατοποιηθεί και µετά την ολοκλήρωση τριών (3)
ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και
Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική
εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 4440/2016.
γ) Για την πλήρωση των  θέσεων Ε.Ε.Π. στη Μονάδα

Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. απαιτού-
νται: 

- Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτ-
λος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονοµικών Επιστη-
µών ή της Στατιστικής και Οικονοµετρίας ή των Θετικών
Επιστηµών ή άλλου συναφούς αντικειµένου και

- µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής στο πε-
δίο των Οικονοµικών Επιστηµών ή της Στατιστικής και
Οικονοµετρίας ή άλλου συναφούς αντικειµένου και  

- άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστο-
ποιείται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28
του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών,

κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.,
τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστηµονικών
Τοµέων της Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυ-
σης, οι οποίοι προέρχονται από το Ε.Ε.Π. αυτής. Οι συµ-
βάσεις ορισµένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε
ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραµένουν
σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να
ανανεώνονται σύµφωνα µε τις  διατάξεις του παρόντος.

6. Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. και της
Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστά-
ται Γραφείο Επιχειρησιακής Υποστήριξης το οποίο στε-
λεχώνεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Για τη στελέχωση του Γραφείου συνιστώνται πέντε

(5) θέσεις διοικητικών γραµµατέων, κατηγορίας πανεπι-
στηµιακής εκπαίδευση (ΠΕ) ή κατηγορίας δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Με απόφαση του αρµόδιου Υ-
πουργού Οικονοµικών, ορίζεται ο Προϊστάµενος του
Γραφείου. 
β) Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του

Γραφείου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4440/2016. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγµα-
τοποιηθεί και µετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από-
σπασης σε υπηρεσία του Σ.Ο.Ε., ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του
Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016. 
γ) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών,

κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις (3) α-
πό τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου, µπορεί να
καλύπτονται και από υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου τριετούς διάρκειας, που δύναται να παρατείνεται

αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον δεν υπάρ-
χει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου
του Σ.Ο.Ε., διαπιστωµένη αρµοδίως τουλάχιστον τρεις
(3) µήνες πριν το τέλος της τριετούς περιόδου κατά πα-
ρέκκλιση του ν. 2190/1994.

7. Στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης
µπορεί να πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση επ΄ αµοι-
βή, αποφοίτων µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (έως και
δύο (2) έτη µετά την αποφοίτησή τους), καθώς και διδα-
κτορικών φοιτητών, πανεπιστηµίων είτε του εσωτερικού
είτε του εξωτερικού, διάρκειας έως  δεκαοκτώ (18) µη-
νών. Ο συνολικός αριθµός εκπαιδευόµενων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους τρεις (3). Οι όροι, οι προϋποθέσεις,
το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία επι-
λογής των εκπαιδευόµενων και οι αµοιβές τους καθορί-
ζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµι-
κών και µετά από εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε..  Οι
σχετικές αµοιβές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 55%
των µηνιαίων µεικτών αποδοχών του εισαγωγικού µισθο-
λογικού κλιµακίου του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπι-
κού, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

8. Ο αριθµός των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών ε-
κτός έδρας για τον Πρόεδρο, τα µέλη και το Ειδικό Επι-
στηµονικό Προσωπικό  ορίζεται σε ενενήντα (90). Με α-
πόφαση του αρµόδιου  Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., µπορεί το Ε.Ε.Π.
να µεταβαίνει στο εξωτερικό για διάστηµα έως δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και µε-
τεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών,  Ευ-
ρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς, Ερευνητικά Κέ-
ντρα ή Πανεπιστήµια σε αντικείµενα που έχουν άµεση
συνάφεια µε τα καθήκοντα που ασκούν στη Μονάδα Οι-
κονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης. Ζητήµατα που σχετί-
ζονται µε τα προγράµµατα ερευνητικών επισκέψεων και
ανταλλαγών ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµόδιου  Υ-
πουργού Οικονοµικών, κατόπιν  εισήγησης του Προέ-
δρου του Σ.Ο.Ε.. 

9. Το Σ.Ο.Ε. µπορεί να διοργανώνει επιστηµονικά συ-
νέδρια, ηµερίδες και σεµινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέ-
µατα εφαρµοσµένης οικονοµικής ανάλυσης και οικονο-
µικής πολιτικής που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων του. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικο-
νοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα
σχετικά µε τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτή-
των.

10. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών και
του Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η αποζηµίωση των µε-
λών που δεν λαµβάνουν αποδοχές από το Σ.Ο.Ε., ανά
συνεδρίαση. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποδο-
χές του Προϊσταµένου του Γραφείου Επιχειρησιακής Υ-
ποστήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
ν. 4354/2015. Οι τακτικές αποδοχές του Προϊσταµένου
του Γραφείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις µεικτές
αποδοχές του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, όπως αυτές προσ-
διορίζονται κάθε φορά. Το προσωπικό που αποσπάται
στη Μονάδα Έρευνας και Ανάλυσης µπορεί να επιλέγει
είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδο-
χές που ορίζονται για το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε.. Μέχρι την έκ-
δοση της απόφασης της  παραγράφου 1, οι αποδοχές
του Προέδρου, των µελών και του Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. συ-
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νεχίζουν να καταβάλλονται, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2/7491/ΔΕΠ (ΥΟΔΔ 54) απόφαση του αρµόδιου Υπουρ-
γού Οικονοµικών.

11. Στις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Ο.Ε. περιλαµβά-
νονται οι δαπάνες για προµήθεια εξειδικευµένου λογι-
σµικού, οι συνδροµές επιστηµονικών περιοδικών, υπο-
δειγµάτων οικονοµικών προβλέψεων και βάσεων δεδο-
µένων, η οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά σε-
µινάρια, ηµερίδες και συνέδρια για τον Πρόεδρο, τα µέ-
λη πλήρους απασχόλησης και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε., κα-
θώς και κάθε άλλη δαπάνη συναφής µε την εκπόνηση
του επιστηµονικού έργου του Σ.Ο.Ε..

12. Το Σ.Ο.Ε µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργα-
σίας µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), µε την Τράπεζα της Ελλά-
δος και άλλα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε αντικείµε-
νο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξερ-
γασία. Ειδικότερα, για την αποτελεσµατική άσκηση των
αρµοδιοτήτων του, παρέχεται στο Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. α-
πευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήµατος, ε-
φόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συ-
γκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, σε
επίπεδο Α.Φ.Μ. (µικροδεδοµένα), στο Σύστηµα Διοικητι-
κής Πληροφόρησης (Management Information System -
MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστη-
µα σε επίπεδο εφαρµογής µετά από διαδικασία ψευδω-
νυµοποίησής τους, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου
105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). Ανάλογη πρόσβαση µε α-
νωνυµοποιηµένο τρόπο δίνεται και στα δεδοµένα της Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Γενικού Εµπορικού Μη-
τρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και
των υπόλοιπων φορέων του Δηµοσίου που τηρούν µι-
κροδεδοµένα. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. δύναται να ζητά
από την Α.Α.Δ.Ε. τη σύζευξη των µικροδεδοµένων µε
άλλες βάσεις δεδοµένων -των δηµοσίων φορέων, του α-
σφαλιστικού συστήµατος ή/και των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, πριν τη διαδικασία ψευδωνυµοποίησής τους.

13. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Σ.Ο.Ε., καθώς και όλο το
προσωπικό της Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανά-
λυσης και του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, ο-
φείλουν να τηρούν εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια για
όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ή µε αφορµή την άσκηση των καθηκό-
ντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται έως και µία
πενταετία µετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υπο-
χρέωση έχουν και οι τρίτοι που συµµετείχαν εκτάκτως
σε εργασίες του Σ.Ο.Ε.. Απαλλαγή από την υποχρέωση
αυτή είναι δυνατή στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστω-
σης τέλεσης αξιόποινης πράξης από την ελληνική δικαι-
οσύνη και το ελληνικό κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις.

14. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. µπο-
ρούν να δηµοσιεύουν επιστηµονικά κείµενα και άρθρα
προσδιορίζοντας γραπτά στη δηµοσίευση ότι οι απόψεις
που εµπεριέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν επίσηµη θέ-
ση του Σ.Ο.Ε.. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έρ-
γου από τα µέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. επιτρέπεται, ε-
φόσον συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης τους και

δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της εργασίας
τους στο Σ.Ο.Ε., µετά από γραπτή άδεια του Προέδρου
του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου
31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 48
Τροποποιούµενες διατάξεις

Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της
παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροπο-
ποιείται ως εξής: 
α) Στο προσωπικό Κατηγορίας Ια, µετά τη φράση «ο

Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµό-
νων (Σ.Ο.Ε.)» προστίθεται η φράση «τα Μέλη και το Ειδι-
κό Επιστηµονικό Προσωπικό του Συµβουλίου Οικονοµι-
κών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)».
β) Στο προσωπικό  Κατηγορίας ΙΙ   η φράση  «επιστηµο-

νικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε.» διαγράφεται. 

Άρθρο 49
Λοιπές διατάξεις

α) Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάµηνο του έ-
τους 2016 και το πρώτο εξάµηνο του έτους 2017 δαπά-
νες υπερωριακής απασχόλησης του Υπουργείου Οικονο-
µικών θεωρούνται νόµιµες ανεξάρτητα από την ηµερο-
µηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργεί-
ου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βά-
ρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού  του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών του τρέχοντος έτους.
β) Δαπάνες  της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες

δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες οι περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεις λόγω µη έγκαιρης έκδοσης
των προβλεπόµενων από το άρθρο 24, παρ. 3.γ. του
ν. 4270/2014 κοινών υπουργικών αποφάσεων για την α-
νάθεση  αρµοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε., θεωρούνται νόµι-
µες και δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων
του  προϋπολογισµού των οικείων φορέων, τρέχοντος
οικονοµικού έτους, µε την έκδοση των σχετικών αποφά-
σεων ανάληψης, εάν αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί, και
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοι-
πές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυ-
τών. 
γ) Δαπάνες µισθοδοσίας υπαλλήλων αποσπασµένων

στο  Υπουργείο Οικονοµικών, οι οποίες αφορούν στο έ-
τος 2017 και δεν αναλήφθησαν εγκαίρως σε συνέχεια
αίτησης µεταφοράς µισθοδοσίας λόγω καθυστέρησης
της Διοίκησης, δύνανται να πληρωθούν αναδροµικά σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών τρέχοντος ή/και του επόµενου οικο-
νοµικού έτους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υ-
ποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋ-
ποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

Παράβολα που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5α του
π.δ. 237/1986 (Α΄ 110) µέχρι την  κατάθεση του παρό-
ντος, ακυρώνονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επι-
στρέφονται.
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Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: 
α) οι διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4270/2014

(Α΄143),
β) οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2214/1994 (Α΄75),
γ) το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγρά-

φου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί έγκρισης και

αναµόρφωσης προϋπολογισµών των Α.Δ.Α., που είναι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην
Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, που ορίζει διαφο-
ρετικά από τις διατάξεις του άρθρου  34 του παρόντος,  
ε) η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1682/1987(Α΄ 14).  

Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, στις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου
126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν, η φράση
«για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 22η Δεκεµ-
βρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται από τη φράση
«για το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την
22η Δεκεµβρίου του έτους 2016».

Άρθρο 53

Το άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Τα υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως
ισχύει, αδειοδοτηµένα κατά το χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου διατηρούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
τους ακόµα και αν από το σύνολο των προσηκόντως κα-
τατεθειµένων στην αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.
υπηρεσία προβλεπόµενων δικαιολογητικών ελλείπει Α-
πόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκ-
δοσή της στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό
θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσί-
ευση του νόµου αυτού. Για την προσκόµιση της ΑΕΠΟ
στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. τίθε-
ται προθεσµία δύο ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης του νόµου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση της προθε-
σµίας του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της
υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει ά-
µεσα.

2. Σε υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα,
που διέθεταν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλ-
λειψης ΑΕΠΟ, επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ., υ-
πό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Στις ως άνω
επιχειρήσεις τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την η-
µεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού για την προ-
σκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορή-
γηση του Ε.Σ.Λ.. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπη-
ρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άµε-
σα.»

Άρθρο 54

Χορηγείται νέα προθεσµία για τις αδειοδοτήσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23
παρ. 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) έως 31.12.2017.

Άρθρο 55

1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών ανα-
γκών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Τουρισµού ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.
σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, ακόµη και αν δεν υπάρ-
χει κενή οργανική θέση, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Τουρισµού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή µε α-
πόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα,
χωρίς γνώµη του κατά περίπτωση αρµοδίου υπηρεσια-
κού συµβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.»

2. Η περίπτωση κα΄ της παρ.1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανι-
σµού Τουρισµού (E.O.T.) του άρθρου 23 του π.δ.
343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υ-
πουργείου Τουρισµού και του Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 56
Ρύθµιση για την υλοποίηση του προγράµµατος 
εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης αεροσκαφών 
Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύ-
στασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εµπορευµάτων
σε ειδικό καθεστώς αποταµίευσης ή τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή, τα εµπορεύµατα, που θα εισαχθούν κατά
την υλοποίηση του προγράµµατος εκσυγχρονισµού και
αναβάθµισης έως πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β Ναυτικής
Συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της
Διακρατικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρα-
τίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (LOA
GR-P-GLI), υπάγονται στα παραπάνω ειδικά καθεστώτα
χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συµπληρωµατικών. 

Άρθρο 57

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3894/
2010 (Α΄ 204), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόε-
δρος ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικράτειας µε αρµοδιό-
τητα να συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το συντονι-
σµό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολι-
τικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποί-
ηση επενδύσεων, καθώς και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση
Υπουργοί, οι οποίοι διατηρούν δικαίωµα ψήφου και ειση-
γούνται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θεµάτων
αρµοδιότητάς τους, ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους. Σε
περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου
της Δ.Ε.Σ.Ε.».
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Άρθρο 58

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου
των Επιµελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραµ-
µένα µέλη:
α. µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), είκοσι ένα (21)

µέλη,
β. από δεκαπέντε χιλιάδες ένα (15.001) έως είκοσι πέ-

ντε χιλιάδες (25.000), τριάντα ένα (31) µέλη,
γ. από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα

πέντε χιλιάδες (35.000), σαράντα ένα( 41) µέλη,
δ. από τριάντα πέντε χιλιάδες ένα (35.001), πενήντα έ-

να (51) µέλη,
ε. στα διοικητικά συµβούλια των Επιµελητηρίων Κυ-

κλάδων και Δωδεκανήσου πενήντα ένα (51) µέλη και 
στ. στα διοικητικά συµβούλια των Επιµελητηρίων Αττι-

κής και Θεσσαλονίκης µε αριθµό εγγεγραµµένων µελών,
ο οποίος εµπίπτει στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρού-
σας, σαράντα ένα (41) µέλη.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης, µετά από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του οι-
κείου Επιµελητηρίου, καθορίζεται ο αριθµός των αντι-
προσώπων του κάθε τµήµατος στο διοικητικό συµβούλιο,
µε βάση τα εξής κριτήρια:
αα. ο αριθµός των µελών του κάθε τµήµατος,
ββ. η συνεισφορά του κάθε τµήµατος στην τοπική οι-

κονοµία και
γγ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δρα-

στηριότητά τους.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3γ του ν.

2081/1992 (Α΄ 154) αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Οι εκλογές διεξάγονται µε ενιαίο για όλα τα τµή-

µατα του Επιµελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασµό και
µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Δικαίωµα ψήφου
έχουν τα µέλη των Επιµελητηρίων, εφόσον είναι ταµεια-
κώς ενήµερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρό-
νος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο, ως
εξής:
α. Κάθε µέλος, φυσικό πρόσωπο µία (1) ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία µέχρι δύο (2) ψήφους ως

εξής:
(αα) Για τις οµόρρυθµες εταιρείες µέχρι δύο (2) ψή-

φους δύο (2) οµόρρυθµων εταίρων της, που υποδεικνύο-
νται από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.

(ββ) Για τις ετερόρρυθµες εταιρείες µέχρι δύο (2) ψή-
φους είτε δύο (2) οµόρρυθµων εταίρων είτε του οµόρ-
ρυθµου και ενός ετερόρρυθµου, που υποδεικνύονται από
το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
γ. Κάθε εταιρία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) µέχρι

δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και
ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
δ. Κάθε µονοπρόσωπη ΕΠΕ µία (1) ψήφο, αυτή του

διαχειριστή της.
ε. Κάθε ανώνυµη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των

εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και πρέπει να είναι µέλη αυτού ή ανώτατα δι-
οικητικά στελέχη, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου.
στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός

διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται α-

πό την εταιρεία.
ζ. Κάθε µονοπρόσωπη ΙΚΕ µία (1) ψήφο, αυτή του δια-

χειριστή της.
η. Κάθε υποκατάστηµα, µία (1) ψήφο, αυτή του διευθυ-

ντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία πε-

ριορισµένης ευθύνης, µία (1) ψήφο, αυτή του νόµιµου
εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό
τον όρο της αµοιβαιότητας.
ι. Κάθε συνεταιρισµός, δύο (2) ψήφους, αυτές του

προέδρου και του γενικού γραµµατέα ή των αναπληρω-
τών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του µέλη του ΔΣ.

2. Νοµικά πρόσωπα, µέλη του Επιµελητηρίου, που έ-
χουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.
µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος, θεωρού-
νται ταµειακώς ενήµερα. Φυσικά πρόσωπα, µέλη του Ε-
πιµελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µε-
ρίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδροµή στο οικείο Επιµε-
λητήριο µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος,
θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4)
τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τα Επιµε-
λητήρια Αθηνών και Πειραιά και µε απόφαση του οικείου
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τα
λοιπά Επιµελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους
εξής:».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασµού περιλαµβάνει
τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τµήµα του Επι-
µελητηρίου. Ο αριθµός των υποψήφιων ανά συνδυασµό
από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού
συµβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιεί-
ται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.»

5. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του
π.δ. 372/ 1992 (Α΄ 187) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Ο αριθµός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επι-
µελητηρίου κατανέµεται µεταξύ των συνδυασµών ανά-
λογα µε την εκλογική τους δύναµη ως έξης:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε

το συνολικό αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβου-
λίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογι-
κό µέτρο.
β. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες

φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασµός που περιλαµ-
βάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του α-
νήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψή-
φιοί του.
γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασµού στο τµήµα, στο

οποίο ο συνδυασµός έχει λάβει το µεγαλύτερο ποσοστό,
καταλαµβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.
δ. Οι έδρες για το διοικητικό συµβούλιο που δεν έχουν

διατεθεί µε τις διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων
κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς κατά σειρά
µεγέθους των υπολοίπων τους.
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6. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασµού, οι ο-
ποίοι έχουν εκλεγεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 5
του παρόντος, κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων µε
την εξής διαδικασία:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τµήµα δι-

αιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του οικείου
τµήµατος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το ε-
κλογικό µέτρο του τµήµατος.
β. Κάθε συνδυασµός λαµβάνει ανά τµήµα τόσες έ-

δρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο του τµήµα-
τος στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε
στο οικείο τµήµα.
γ. Μετά την κατανοµή που πραγµατοποιήθηκε σύµφω-

να µε τις περιπτώσεις α΄ και β της παρούσας παραγρά-
φου, οι αδιάθετες έδρες των επιµέρους τµηµάτων κατα-
νέµονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασµός κα-
ταλαµβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προ-
κειµένου να συµπληρώσει το συνολικό αριθµό των ε-
δρών που δικαιούται, κατά σειρά µεγέθους των υπολοί-
πων στα επιµέρους τµήµατα, όπως αυτά προέκυψαν από
τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρούσας. Η ίδια δια-
δικασία εφαρµόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού
αριθµού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασµούς οι ο-
ποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.
δ. Συνδυασµός που δικαιούται έδρες σύµφωνα µε την

κατανοµή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθµό έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι µικρότερος από τα ε-
κλογικά µέτρα όλων των τµηµάτων, καταλαµβάνει τις έ-
δρες στα τµήµατα όπου διαθέτει το µεγαλύτερο υπόλοι-
πο.
ε. Συνδυασµός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσό-

τερα του ενός τµήµατος καταλαµβάνει αδιάθετη έδρα
στο τµήµα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την
πρώτη κατανοµή.

7. Οι έδρες καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους
κάθε συνδυασµού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Όταν στις εκλο-
γές συµµετέχει µόνο ένας συνδυασµός, οι εκλογείς
µπορούν να εκφράζουν την προτίµησή τους προς αριθµό
υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού αριθµού των εδρών, ενώ στις άλλες περι-
πτώσεις, ο αριθµός των σταυρών δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το συνολικό αριθµό των εδρών του τµήµατος. Ψηφο-
δέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτί-
µησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους
είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυ-
ρός προτίµησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προ-
τίµησης προσµετράται υπέρ του συνδυασµού.

8. Πρόεδρος του Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο επι-
κεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε τουλάχι-
στον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασµός δεν συ-
γκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιµελη-
τηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο, µεταξύ
των επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν σε
αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου µε από-
λυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προ-
έδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και
Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει
τη σχετική πλειοψηφία µεταξύ των δύο υποψηφίων που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη
ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίω-
µα του Προέδρου επιτρέπεται µία φορά.

9. Οι εκλογές διεξάγονται και µε ηλεκτρονική ψηφο-
φορία, µετά από οµόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Ε-
πιµελητηρίων, ρυθµίζονται θέµατα διεξαγωγής των ε-
κλογών µε ηλεκτρονική ψήφο.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης
των Επιµελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διεξα-
χθούν µεταξύ 1ης και 17 Δεκεµβρίου 2017. Η θητεία των
εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων πα-
ρατείνεται µέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το
προηγούµενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν
συγκροτηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος διατη-
ρούνται σε ισχύ. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), η πρώτη συνεδρίαση
των εκλογικών επιτροπών λαµβάνει χώρα έως τις 28 Αυ-
γούστου 2017.»

Άρθρο 59

Στο άρθρο 10 του ν. 214/1975 (Α΄ 259) προστίθεται πα-
ράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και
ύστερα από προκήρυξη της Πανελλήνιας Έκθεσης Λα-
µίας (ΠΕΛ), επιτρέπεται να αποσπώνται στην ΠΕΛ, κατά
παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι µό-
νιµοι ή µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν
στο δηµόσιο τοµέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982
προς αντιµετώπιση επειγουσών ή έκτακτων αναγκών. Ο
χρόνος απόσπασης των παραπάνω υπαλλήλων λογίζε-
ται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ορ-
γανικά ανήκουν. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων βαρύ-
νει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αυ-
τοί αποσπώνται.»

Άρθρο 60

1. Η προθεσµία της παρ. 6α του άρθρου 132 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται από την 1.9.2016 έ-
ως και τις 9.9.2017.
Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται

αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος, στις οποίες λειτουργεί οργανική µονάδα αρµόδια
για την κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται µε τις ο-
µάδες Κ.Α.Ε. 0800 και 1000. Στην παρ. 6γ του άρθρου
132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος
του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισµού εξόδων του
Ε.Φ.07-410 Ελληνική Αστυνοµία» µε τη φράση «σε βά-
ρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισµών εξόδων των
Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας».

2. Οι δαπάνες των ειδικών φορέων της Ελληνικής Α-
στυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος του έτους
2014 µέχρι και 30.6.2017, οι οποίες έχουν πραγµατοποι-
ηθεί µε διαδικασίες όµοιες µε δαπάνες που κρίθηκαν, µε
Πράξεις του Επιτρόπου ή Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, πληρωτέες λόγω συγγνωστής πλάνης, δύνα-
νται να εκκαθαρίζονται και να ενταλµατοποιούνται σε
βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισµών ε-
ξόδων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυ-
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τές πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία κοινο-
ποίησης των αντίστοιχων Πράξεων του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Δύνανται επίσης να εκδίδονται εντάλµατα πληρωµής

για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες που απορρίφθηκαν α-
πό τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω πραγµατο-
ποίησής τους από επιµέρους επιχειρησιακές µονάδες
των ειδικών φορέων, εκτός της κεντρικής αναθέτουσας
αρχής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί µερική ή γενική δια-
χείριση ή σε κάθε περίπτωση έχουν αρµοδιότητα πραγ-
µατοποίησης δαπανών.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου οι κρατή-

σεις υπέρ τρίτων επιβάρυναν άµεσα το Δηµόσιο, εφόσον
η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται στις οικείες συµβάσεις.

Άρθρο 61
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του

Ο.Μ.Μ.Α.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 (Α΄
220), όπως ισχύει, η ηµεροµηνία «31.8.2017» αντικαθί-
σταται µε την ηµεροµηνία «29.12.2017».

Άρθρο 62
Στάθµευση οχηµάτων σε χώρους του πολιτιστικού 

πάρκου «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος»

1. Η στάθµευση οχηµάτων στους χώρους στάθµευσης
του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου του άρθρου πρώ-
του του ν. 3785/2009 (Α΄ 138) µε την επωνυµία «Κέντρο
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος», στο οποίο περι-
λαµβάνονται και οι απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης
που έχουν δεσµευτεί προς εξυπηρέτηση των κτιριακών
του εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νό-
µων 960/1979 (Α΄ 194), 1221/1981 (Α΄ 292) και του π.δ.
111/2004 (Α΄ 76), όπως ισχύουν, γίνεται µε καταβολή α-
ντιτίµου. Στο τµήµα του προηγούµενου εδαφίου δεν πε-
ριλαµβάνονται οι θέσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες
στάθµευσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και που έχουν διατεθεί σύµ-
φωνα µε το άρθρο 6 του Παραρτήµατος 1 του ν. 3785/
2009.

2. Το αντίτιµο για τη στάθµευση στους ως άνω χώρους
ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της α-
νώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.
Α.Ε.), η οποία έχει συσταθεί µε την παράγραφο 1.1 του
άρθρου 3 της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς απο-
κλειστικά) σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που έχει κυρωθεί µε την παρ. 1
του άρθρου δεύτερου του ν. 3785/2009. Με όµοια από-
φαση ορίζονται το αντίτιµο για τη στάθµευση των οχη-
µάτων του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του οποίου οι α-
νάγκες στάθµευσης δεν καλύπτονται από τις θέσεις που
έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Παραρτήµα-
τος 1 του ν. 3785/2009, και το ύψος του οποίου δεν υ-
περβαίνει κατά µήνα το ποσό που απαιτείται για την προ-
µήθεια µηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδροµών για τα
µέσα µαζικής µεταφοράς, οι δικαιούχοι του ως άνω µειω-

µένου αντιτίµου, οι ηµέρες και ώρες στάθµευσης των ο-
χηµάτων αυτών και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικές µε τη
χρήση των χώρων στάθµευσης, λαµβανοµένων, πάντως,
υπόψη των πραγµατικών αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

3. Τα έσοδα από την είσπραξη του αντιτίµου της παρα-
γράφου 2 αποτελούν πόρους της ανώνυµης εταιρείας
Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3 του άρ-
θρου 3 της Σύµβασης Δωρεάς.

Άρθρο 63
Παραχώρηση χρήσης δηµοσίου κτήµατος

1. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τριάντα (30) έτη,
η χρήση τµήµατος του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1975
του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Οικονοµικής Εφο-
ρίας Δηµοσίων Κτηµάτων Αθηνών, µε στοιχεία Κ, Π, Ν,
Ν1, Ν2, Μ2, Μ1, Μ, Λ, Κ (κτήρια ΚΙ και Κ2) και του περι-
βάλλοντος χώρου, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά
του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν
άρθρο τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα ΧΙΙΙ), για τη
στέγαση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδηµίας
της Α.Α.Δ.Ε..

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται η διαδικασία, οι όροι και κάθε λεπτοµέρεια για την
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του παρόντος άρ-
θρου.

3. Η παραχώρηση της χρήσης του δηµοσίου ακινήτου
του παρόντος άρθρου ανακαλείται, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, εάν αυτό δεν χρησιµοποιηθεί ε-
ντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος
για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκε.

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών αίρεται η παραχώρηση της χρήσης του δηµοσίου
ακινήτου του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση,
µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παρα-
χώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014

Στην παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν α-
ναλόγως και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από
αγροτικό συνεταιρισµό για λογαριασµό µέλους του, µη
φυσικού προσώπου και συγκεκριµένα, άλλου αγροτικού
συνεταιρισµού ή άλλου νοµικού προσώπου, όπως αυτό
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).»

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων

1.α) Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύµφω-
να µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄
105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονο-
µικά έτη 2015 και 2016, µεταφέρονται εφόσον αυτό κρι-
θεί αναγκαίο, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υ-
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πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον
προϋπολογισµό των Περιφερειών, όπου και εκκαθαρίζο-
νται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
β) Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποί-
ες προέκυψαν κατά το οικονοµικό έτος 2016, εκκαθαρί-
ζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί
για το πρόγραµµα δακοκτονίας έχουν δηµοσιευτεί, αλλά
δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ηµεροµη-
νία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονοµική Ε-
πιτροπή της οικείας Περιφέρειας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση
για το έτος 2017 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να
αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους
προσωρινούς µειοδότες, έως την ολοκλήρωση των δια-
γωνισµών, µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων. Οι
δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας µέχρι τη σύ-
ναψη των οικείων συµβάσεων, εκκαθαρίζονται και πλη-
ρώνονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α)
βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπη-
ρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµ-
φωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας δια-
κήρυξης ψεκασµών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η πρώτη παράγραφος εφαρµόζεται για το έτος
2017 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και για το δια-
γωνισµό προµήθειας των υλικών δακοκτονίας, τα οποία
είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος δα-
κοκτονίας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάθεσης
στους προσωρινούς µειοδότες λαµβάνεται από την κατά
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Οι δαπάνες για την προµή-
θεια των υλικών δακοκτονίας, από την ανάθεση της προ-
µήθειας στους προσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλή-
ρωση του διαγωνισµού µε την υπογραφή των οικείων
συµβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόµιµα, ε-
φόσον η αναθέτουσα αρχή: α) βεβαιώνει µε σχετική πρά-
ξη της την εκτέλεση της προµήθειας, β) το ύψος της
σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το
περιεχόµενο της οικείας διακήρυξης.»

4. Η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή σε ανέργους εγγε-
γραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναµικού, δυνάµει σχετικών απο-
φάσεων που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή
το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, σύµφωνα µε
την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), η ο-
ποία προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντι-
καταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρ-
θρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), παρατείνεται έως τις
31 Οκτωβρίου 2017.

5. Η παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι οµάδες παραγωγών του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες
του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζό-
µενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου

µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται,
αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνι-
κά µέτρα εφαρµογής του.»

6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/
2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υ-
δατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νοµικά
πρόσωπα του αστικού δικαίου.»

Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών
πωλήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 5, αγροτικών προϊόντων για λογαριασµό α-
γροτών φυσικών προσώπων, αγροτικών συνεταιρισµών,
καθώς και νοµικών προσώπων µε αποκλειστικά αγροτική
δραστηριότητα, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται
πέραν του µηνός, κατ’ εφαρµογή της φορολογικής νοµο-
θεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο
παραγγελιοδόχος.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄
248), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Για τις παραδόσεις, από υποκείµενο στο φόρο σε
άλλον υποκείµενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών
που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί για χρήση σε
αναγνωρισµένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριµέ-
νες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιµοποιούνται
ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παι-
χνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορη-
τών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγο-
ραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείµενος
που παραδίδει τα αγαθά του προηγούµενου εδαφίου έ-
χει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντι-
στοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκ-
διδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να ανα-
γράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την
καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».
Οι υποκείµενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγορά-

ζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεού-
νται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις
ή αγορές.

6. Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρο 68
Ρυθµίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2636/ 1998 (Α΄ 198), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
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«β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκµε-
τάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηµατικών µονά-
δων του Ε.Ο.Τ., δικαιούµενη να ενεργεί κάθε πράξη δια-
χειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασµό και
στο όνοµά της, εξαιρούµενων των κοινόχρηστων εκτός
συναλλαγής τµηµάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας
των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται
εφεξής ως «Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα». Η διοίκηση
και διαχείριση των ανωτέρω κτηµάτων ασκείται από τη
Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών. Υφιστάµενες συµβάσεις µίσθωσης ή πα-
ραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη
τους, του δικαιώµατος ανανέωσης περιερχοµένου εφε-
ξής στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, το δε µίσθωµα ή αντάλλαγµα
που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ.
Α.Ε. µέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραµµατεία
Δηµόσιας Περιουσίας.»

2. Στη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4389/2016 (Α΄
94) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων
Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») κατά τρίτων δύνανται να ει-
σπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και αποτε-
λούν έσοδα αυτής.»

Άρθρο 69
Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8

του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81)

Στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 προστίθεται παράγρα-
φος 6 ως εξής:

«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα µε ηµεροµηνία πρώ-
της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004,
τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτη-
τών τους, οι τελευταίοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση
διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας
Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του
οχήµατος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για κα-
ταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γε-
γονός που βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτού-
ντος και κάθε άλλο διαθέσιµο αποδεικτικό έγγραφο.

6.1. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας η-
µεροµηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής του
οχήµατος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, αυτά
δεν επιστρέφονται.

6.2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερει-
ών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον
οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κα-
τά τα ανωτέρω. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση παρα-
δίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πι-
νακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατο-
χή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής κατά
τα ανωτέρω δύναται να υποβληθεί και από κληρονόµους,
µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµιάς, για κληρο-
νοµηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για κατα-

στροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.
6.3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής µε

ηµεροµηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσηµο δηµόσιο
έγγραφο που συνυποβάλλεται µε την υπεύθυνη δήλωση,
αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση
πραγµατοποιήθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή. Στην περί-
πτωση αυτή ως ηµεροµηνία διαγραφής ορίζεται η ηµερο-
µηνία που προκύπτει από το έγγραφο.

6.4. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση
της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχη-
µάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής
ύψους είκοσι (20) ευρώ.

6.5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήµατος που
βασίστηκε αποδεδειγµένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλε-
ται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευ-
δούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου
ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν των α-
νωτέρω κυρώσεων, το όχηµα κατάσχεται και περιέρχε-
ται στην κυριότητα του Δηµοσίου και στη συνέχεια πα-
ραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού
για το Νοµό Αττικής ή στο αρµόδιο Τελωνείο για τους υ-
πόλοιπους νοµούς.

6.6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, αρµόδιου
για θέµατα του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα αρµόδια όργα-
να και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του διοικητι-
κού προστίµου υπέρ του Δηµοσίου, η διαδικασία ακινη-
τοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης του οχήµατος
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού ή στο αρ-
µόδιο Τελωνείο, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 70
Παραχώρηση δηµόσιων κτηµάτων στους Δήµους 

Πωγωνίου και Μακρακώµης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Πω-
γωνίου του Νοµού Ιωαννίνων η κυριότητα του δηµόσιου
ακινήτου µε ΑΒΚ 422 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Η-
πείρου - Δυτικής Μακεδονίας, µε τα συστατικά και τα πα-
ραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο,
στο Παράρτηµα VIII του παρόντος, τοπογραφικό διά-
γραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των
υπηρεσιών του Δήµου Πωγωνίου.

2. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Μα-
κρακώµης του Νοµού Φθιώτιδας η κυριότητα του δηµόσι-
ου ακινήτου µε ΑΒΚ 2057 του Γενικού Βιβλίου Καταγρα-
φής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας
Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Πε-
ριουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µε τα συστα-
τικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο
συνηµµένο, στο Παράρτηµα IX του παρόντος, τοπογρα-
φικό διάγραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών ανα-
γκών των υπηρεσιών του Δήµου Μακρακώµης.

3. Τα Δηµοτικά Συµβούλια των οικείων δήµων αποφα-
σίζουν την καταχώριση στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υ-
ποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης των
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ακινήτων. Το απόσπασµα της απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν α-
κίνητο και το δικαίωµά του επ’ αυτού, καθώς και όλα τα
άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοι-
χεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µετα-
βίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υπο-
θηκοφυλακείο.

4. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Υπουργείο
Εσωτερικών η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ
2054 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς
Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας µε τα συστατικά και τα παραρτήµα-
τά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Πα-
ράρτηµα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για
την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού
Τµήµατος Αµφίκλειας - Ελάτειας. Η απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το µετα-
βιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγρά-
φου, το δικαίωµα και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ι-
σχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για
την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρ-
µόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

5. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Υπουργείο
Εσωτερικών η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ
117 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς
Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Βοιωτίας της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά
του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Παράρ-
τηµα XI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για την
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού
Σταθµού Αράχωβας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, στην οποία περιγράφεται το µεταβιβασθέν περιου-
σιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωµα
και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθε-
σίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση
της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολό-
γιο ή υποθηκοφυλακείο.

6. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, κατά πλήρη κυ-
ριότητα, προς το Υπουργείο Υγείας, το ανήκον στο Δη-
µόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δηµόσιου ακι-
νήτου µε ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Αθηνών, µε όλα τα συστατικά και
παραρτήµατά του, που βρίσκεται στην περιοχή του Δή-
µου Αθηναίων, επί της οδού Χαλκίδος 15-17, εµβαδού
2.232 τ.µ., όπως εµφαίνεται στο από Αυγούστου 1968
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε τα στοιχεία
Α,Β,Γ,Δ,Α νοµίµως θεωρηµένου (Παράρτηµα XII), απο-
κλειστικά για τη στέγαση Δοµής Πρωτοβάθµιας Φροντί-
δας Υγείας (Κ.Υ. Αστικού Τύπου) της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Ο
Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώριση της απο-
δοχής της παραχώρησης του ακινήτου στο αρµόδιο κτη-
µατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασµα της ως ά-
νω απόφασης, στο οποίο περιγράφονται το µεταβιβα-
σθέν ακίνητο και το δικαίωµα επ’ αυτού, καθώς και όλα
τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας
στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της
µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή
υποθηκοφυλακείο.

7. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του
παρόντος άρθρου αίρεται µε απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγ-

γραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολό-
γιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιµοποιηθούν εντός
πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για
τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

8. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής
στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντί-
στοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για
καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του
σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης
χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για
σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 71
Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής µε την ονοµασία 

«Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των 
αντικειµενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση 

της Βάσης Δεδοµένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων»

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Διαρκής Ε-
πιτροπή µε την ονοµασία «Συντονιστική Επιτροπή για
την αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων και
την αξιοποίηση της Βάσης Δεδοµένων της Τράπεζας Α-
ξιών Ακινήτων», µε αντικείµενο το συντονισµό των δρά-
σεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός σύγχρονου
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος µαζικής ε-
κτίµησης αξιών ακινήτων, για την κατά το δυνατόν ακρι-
βέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιµών των ακινήτων.

2. Στη Διαρκή Επιτροπή της παραγράφου 1 συµµετέ-
χουν οι εξής: α) Ο Υπουργός Οικονοµικών, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, γ)
ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Περιουσίας, δ) ο Γενι-
κός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοι-
κητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών, ε) ο
Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών,  στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολό-
γιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελ-
λάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλά-
δος, ως µέλη της Επιτροπής.

3. Η Διαρκής Επιτροπή της παραγράφου 1 έχει τις
εξής αρµοδιότητες: α) την εποπτεία της αρµόδιας Οµά-
δας Εργασίας που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ.
2/47003/0004/ 2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, για τη µελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της Βάσης Δεδοµένων της Τράπεζας Αξιών Ακινή-
των για τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων, β) την εξα-
σφάλιση των προϋποθέσεων για τη συγκέντρωση δεδο-
µένων από διάφορες πηγές µε σκοπό την επεξεργασία
τους, γ) την πρόταση συστήµατος καθορισµού τιµών ζώ-
νης και συντελεστών αντικειµενικού προσδιορισµού των
αξιών ακινήτων, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνα-
τόν πιστότερα τις αγοραίες τιµές, δ) την έγκριση νοµο-
θετικών προτάσεων της ως άνω αρµόδιας Οµάδας Εργα-
σίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-
ται η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
της Διαρκούς Επιτροπής της παραγράφου 1.
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Άρθρο 72
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το άρθρο 59 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κλη-
ρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερ-
δών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το  άρ-
θρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αριθµείται σε πα-
ράγραφο 1 αυτού και προστίθεται παράγραφος 2 ως ε-
ξής:

«2. Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηµατικά ή κάθε
είδους έπαθλα που προσφέρονται µέσω προγράµµατος
δηµοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγµατο-
ποιούν συναλλαγές µε τη χρήση µέσων πληρωµής µε
κάρτα ή µε άλλο ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής, για την α-
γορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016.»

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4446/2016

Το άρθρο 63 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι διατάξεις του Τµήµατος Α΄ εφαρµόζονται σε πρά-
ξεις πληρωµής µε κάρτα και µέσα πληρωµής µε κάρτα
που έχουν εκδοθεί από τετραµερές σύστηµα πληρωµής,
καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωµές εν γένει, όταν ο
πληρωτής ενεργεί για λόγους που δεν εµπίπτουν στην ε-
µπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική του δραστη-
ριότητα.»

Άρθρο 74
Επιστροφή φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α.

Σε εκκρεµείς, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισο-
δήµατος νοµικών προσώπων ή φόρου προστιθέµενης α-
ξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεµών
αιτήσεων ανέρχεται µέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επι-
στροφή διενεργείται άµεσα, µε την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεµείς νοούνται οι υπο-
θέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρι-
νός διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Για τις επιστρο-
φές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγ-
χος σε δείγµα που επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο 75
Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος

Για τροποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος φυσι-
κών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλο-
νται από την 1.8.2017 µέχρι και τις 31.10.2017 λόγω µη
έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δή-
λωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσµου υποβο-
λής και τυχόν επιπλέον οφειλόµενος φόρος καταβάλλε-
ται µέχρι δύο (2) δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβο-
λής της δήλωσης, µε καταληκτικές ηµεροµηνίες των δό-
σεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 67
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται
µέχρι και την 29η Σεπτεµβρίου 2017 και η τελευταία µέ-
χρι και την 31η Ιανουάριου 2018.»

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµό-
ζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν α-
ντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη ή µη αγορά
ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατι-
στηρίου Αθηνών, ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από
εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλο-
γα.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό
έτος 2017 και µετά.

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3832/2010

Στο άρθρο 20 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται πα-
ράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

«5.α. Στην κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) συνιστάται, από τη δηµοσίευση
του παρόντος, Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο επικουρεί αυτόν στην άσκηση των
καθηκόντων του και διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνω-
ση και τη λειτουργία του, από τις κάθε φορά ισχύουσες
διατάξεις για τα πολιτικά γραφεία µελών της Κυβέρνη-
σης, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στον παρό-
ντα νόµο.
β. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3)
θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, τρεις (3) θέσεις ειδικού
συµβούλου και τρεις (3) θέσεις ειδικού συνεργάτη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Στο Γραφείο του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνιστάται θέ-
ση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανω-
τέρω ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών. Ο Διευ-
θυντής του Γραφείου του Προέδρου ασκεί, κατ’ αντιστοι-
χία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Η
πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται και
µε απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν
οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Για τις αποδοχές των ανω-
τέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄
176) που αφορούν τους µετακλητούς υπαλλήλους που
υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρ-
νησης και των Υφυπουργών. Ο χρόνος απόσπασης στη
θέση του Διευθυντή του Γραφείου λαµβάνεται υπόψη,
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για κάθε συνέπεια, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµέ-
νου Διεύθυνσης.»

Άρθρο 79
Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή
Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), το ο-
ποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
για την προστασία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις µεταβιβά-
σεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, µε απο-
κλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµά-
των και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. Τα
στοιχεία κάθε µεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτω-
ση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), τα Κτηµατολογικά Γραφεία ή τους συµπράτ-
τοντες Συµβολαιογράφους. Μέρος των στοιχείων του
Μητρώου δηµοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υ-
πουργείου Οικονοµικών µε τρόπο που να διασφαλίζεται
η ανωνυµία των εµπλεκοµένων µερών και το φορολογι-
κό απόρρητο, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων
των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται
οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, η
κατηγορία των στοιχείων που δηµοσιεύονται, καθώς και
ο χρόνος τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται τα µέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, αναφέ-
ρεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο τεχνικό ζήτηµα σχετικά µε τη λειτουργία του Μητρώ-
ου.

4. Το Μητρώο αφορά µεταβιβάσεις που διενεργήθηκαν
µετά την 1η Μαρτίου 2017.

Άρθρο 80
Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄
250), προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λό-
γων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, επι-
τρέπεται να γίνει εξαγορά των προνοµιούχων µετοχών
εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, σε µετρητά ή µε παράδοση κε-
φαλαιακών µέσων κατηγορίας 2 σύµφωνα µε τον Κανο-
νισµό 575/2013, ή µε συνδυασµό των δύο, µε τη σύµφω-
νη γνώµη της εποπτικής αρχής, µη εφαρµοζοµένου εν
προκειµένω του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Στην πε-
ρίπτωση που η εξαγορά γίνει µε παράδοση κεφαλαιακών
µέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονοµαστική αξία τους υπολογίζεται µε βάση την

αρχική τιµή διάθεσης των προνοµιούχων µετοχών,
β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋπο-

θέσεις του Κανονισµού 575/2013 για τα κεφαλαιακά µέ-
σα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού,
γ) έχουν δεκαετή διάρκεια µε δικαίωµα του εκδότη

που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί
στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη απο-

πληρωµή τους µετά την πενταετία, µε έγκριση, της επο-
πτικής αρχής,
δ) η πρόωρη αποπληρωµή πριν την πενταετία επιτρέ-

πεται µε την έγκριση της εποπτικής αρχής µόνο εφόσον
επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ο-
ρίζεται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Κανονισµού 575/2013,
ε) η εξόφλησή τους µετά την πενταετία και οποτεδή-

ποτε µέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η α-
νωτέρω περίπτωση δ΄ γίνεται στην ονοµαστική τους α-
ξία,
στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωµή κα-

ταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευµένοι τό-
κοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου, 
ζ) το ονοµαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθε-

ρό και καταβάλλεται ανά εξάµηνο την τελευταία ηµέρα
του έκτου και του δωδέκατου µήνα κάθε έτους. Ειδικά
για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το
χρονικό διάστηµα που υπολείπεται ως τη συµπλήρωση
της εγγύτερης εκ των ως άνω ηµεροµηνιών, εφόσον εί-
ναι µικρότερο των έξι (6) µηνών,
η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται µε βάση τη µέ-

ση απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) η-
µέρες του Ιουνίου 2017 αυξηµένη κατά πενήντα (50) µο-
νάδες βάσης και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 6%,
θ) είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα και δεκτικά εισαγωγής

σε οργανωµένη αγορά.
Το αίτηµα εξαγοράς των προνοµιούχων µετοχών σύµ-

φωνα µε την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση
τηρουµένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της
Ε.Ε.. Εφόσον η εξαγορά γίνει µε ανταλλαγή κεφαλαια-
κών µέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το
Ελληνικό Δηµόσιο υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του Υ-
πουργού Οικονοµικών και της τράπεζας, στην οποία κα-
θορίζονται µεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των
µέσων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ως άνω
συναλλαγή.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσµίες λαµβά-
νονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ε-
ξαγορά (µερική ή ολική) των προνοµιούχων µετοχών
σύµφωνα µε την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις
ακυρώνονται οι τίτλοι των προνοµιούχων µετοχών και α-
ναπροσαρµόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί µετοχών
άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα µε την
περίπτωση, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότη-
τας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.»

3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/
2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προµήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωµα υ-
πέρ του Δηµοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρ-
θρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νό-
µων περί τελών χαρτοσήµου» (Α΄ 239).»

Άρθρο 81
Διατάξεις για την «Εταιρεία Δηµοσίων 

Συµµετοχών ΑΕ» (ΕΔΗΣ)

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 197 του ν. 4389/
2016 προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής:

«5.α. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλί-
ου λαµβάνονται σύµφώνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος
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νόµου, του Εσωτερικού Κανονισµού και της ισχύουσας
νοµοθεσίας λογίζεται ότι είναι σύµφωνες µε το σκοπό
της Εταιρείας. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν
υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή πα-
ραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά
µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια. Στο µέτρο που απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταστεί αντικείµε-
νο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσµευτική σε κάθε αστικό
και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέµατα που
έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε βάση
στοιχεία που έχουν υποβληθεί.»

2. Στο άρθρο 15 του Καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι λέ-
ξεις «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «31η Δεκεµβρίου 2017».

3. Στο άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 205 του ν. 4389/2016, οι λέξεις «ο-
ρίζεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη συγκρότηση σε σώ-
µα του Διοικητικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο».

Άρθρο 82
Αναπλήρωση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α΄
94) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Ο Διοικητής, σε περίπτωση βραχυχρόνιας απου-
σίας ή κωλύµατός του για χρονικό διάστηµα που δεν υ-
περβαίνει τον ένα (1) µήνα, ορίζει µε απόφασή του, ως
αναπληρωτή αυτού στην άσκηση των καθηκόντων του,

έναν εκ των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων
της Αρχής.»

Άρθρο 83
Ζητήµατα δαπανών καθαριότητας κτιρίων 

δηµοσίων υπηρεσιών

Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017
(Α΄ 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί µέχρι την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης της υπ’ αριθ. 0167/30.6.2017 Πράξης
του I τµήµατος του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου Δα-
πανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννοµες
και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισµών των
οικείων φορέων.

Άρθρο 84

Προϊστάµενοι σε οργανικές µονάδες υπηρεσιών
Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ
(Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση µη
ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως προϊστά-
µενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων
κλάδων των κατηγοριών αυτών.

Άρθρο  85
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


