
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Το Μέρος Πρώτο του παρόντος νόµου εφαρµόζεται
στα κεντρικά αποθετήρια τίτλων κατά την έννοια του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L257/28.8.2014), τα οποία είναι
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και αδειοδοτούνται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το άρθρο 5, η παρ. 1 του
άρθρου 6 και τα άρθρα 8, 9, 11, 13, 20 και 21 του παρό-
ντος εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή αξιογράφων κατά την έν-
νοια της περίπτωσης 8 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 909/2014. 

2. Από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους εξαιρού-
νται το Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτ-
λων σε Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί µε το άρ-
θρο 5 του ν. 2198/1994 (Α΄ 43), και η Τράπεζα της Ελλά-
δος ως διαχειριστής του.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «Διαµεσολαβητής»: AΕΠΕΥ του ν. 4514/2018

(Α΄ 14) ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης
χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

(ΕΕ L 173/12.6.2014), πιστωτικό ίδρυµα του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας
2013/36/ΕΚ (EE L 176/27.6.2013) ή κεντρικό αποθετήριο
τίτλων του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 που παρέχουν υ-
πηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών α-
ξιών ή τήρησης λογαριασµών αξιών εξ ονόµατος τρίτων. 
β) «Εγγεγραµµένος διαµεσολαβητής»: Ο διαµεσολα-

βητής που τηρεί για λογαριασµό πελατών του συλλογικό
λογαριασµό αξιών αποθετηρίου ως συµµετέχων σε κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων ή µέσω συµµετέχοντος σε αυ-
τό. 
γ) «Συλλογικός λογαριασµός αξιών»: Ο λογαριασµός

κινητών αξιών µέσω του οποίου τηρούνται συγκεντρωτι-
κά κινητές αξίες που ανήκουν σε τρίτους.
δ) «Συλλογικός λογαριασµός αξιών αποθετηρίου»: Ο

συλλογικός λογαριασµός αξιών που τηρείται σε κεντρι-
κό αποθετήριο τίτλων για σκοπούς συνολικού διαχωρι-
σµού πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 909/2014. 
ε) «Συλλογικός λογαριασµός αξιών διαµεσολαβητή»:

Ο συλλογικός λογαριασµός αξιών που τηρείται από ε-
γκατεστηµένο στην Ελλάδα διαµεσολαβητή και απεικο-
νίζει κινητές αξίες που τηρούνται σε κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων. 
στ) «Τόπος διαπραγµάτευσης»: Η ρυθµιζόµενη αγορά

ή ο πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) κα-
τά την έννοια της περίπτωσης 24 της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4514/2018 και της περίπτωσης 24 της παρ. 1 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπου τυγχάνουν δια-
πραγµάτευσης κινητές αξίες. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της E΄, 4 Οκτωβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

Άρθρο 3
Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας κεντρικού

αποθετηρίου τίτλων 

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων λειτουργεί µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας του κ.ν. 2190/1920 (A΄ 37)
και του ν. 4548/2018 (Α΄104) ύστερα από άδεια λειτουρ-
γίας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014 και συµπλη-
ρωµατικά τον παρόντα νόµο.

2. Οι µετοχές του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων είναι
ονοµαστικές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται στον
κ.ν. 2190/1920 και το ν. 4548/2018 γίνονται στο Γενικό Ε-
µπορικό Μητρώο. 

3. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων υποβάλλει στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον ετησίως, τις εκθέ-
σεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (ΟΕΛ) από τους
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σχετικά µε την ύπαρ-
ξη επαρκών διαδικασιών για τη συµµόρφωσή του µε
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό
(ΕΕ) 909/2014 και των κατ` εξουσιοδότησή του ρυθµιστι-
κών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Επιπρόσθετα,
το κεντρικό αποθετήριο τίτλων οφείλει να υποβάλλει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αναφορές των υπη-
ρεσιών συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου αυτού,
που υποβάλλονται στο διοικητικό του συµβούλιο. 

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς χορηγεί άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ε-
φόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται, εκτός από τον Κανο-
νισµό (ΕΕ) 909/2014, οι όροι και προϋποθέσεις του πα-
ρόντος. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας κεντρικού
αποθετηρίου τίτλων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Κανονισµός λειτουργίας

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων διαθέτει Κανονισµό,
µε τον οποίο ρυθµίζεται η λειτουργία του, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014 και τον παρόντα νόµο. Οι
συµµετέχοντες στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων και κά-
θε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισµός, οφεί-
λουν να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισµό καθορίζο-
νται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβα-
σης των κανόνων του. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς εγκρίνει τον Κανονισµό του κεντρικού αποθετηρί-
ου τίτλων, ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της άδειας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3, ως προς τη νοµιµότητά του, καθώς
και κάθε τροποποίηση αυτού. Οι αποφάσεις της παρού-
σας παραγράφου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο
Κανονισµός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι
των προσώπων της παραγράφου 1. 

3. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων υποβάλλει στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε απόφαση αναγκαία για την
εφαρµογή του Κανονισµού του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ 

Άρθρο 5
Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική µορφή 

1. Η αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική
µορφή διενεργείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014 και συµπλη-
ρωµατικά τον παρόντα νόµο. 

2. Για τις κινητές αξίες που καταχωρίζονται στα αρχεία
του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, δεν εκδίδονται τίτ-
λοι. Οι τυχόν υφιστάµενοι τίτλοι, που αποϋλοποιούνται ή
ακινητοποιούνται, παύουν να ενσωµατώνουν αξιογραφι-
κά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα αυτά παριστώνται µέσω
των καταχωριζόµενων κινητών αξιών. 

3. Αν οι καταχωριζόµενες κινητές αξίες έχουν συστα-
θεί βάσει αλλοδαπού δικαίου, τα πάσης φύσεως αξιο-
γραφικά δικαιώµατα από αυτές και η άσκησή τους έναντι
του εκδότη καθορίζονται µε βάση το ανωτέρω δίκαιο. 

4. Η αξίωση του δικαιούχου κινητής αξίας έναντι του
εκδότη για την έκδοση ενσώµατου τίτλου αυτής γεννά-
ται µόνο εφόσον αρθεί η καταχώριση της κινητής αξίας
από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για οποιονδήποτε
νόµιµο λόγο. 

Άρθρο 6
Ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης 

1. Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται µε απευθείας έκδο-
ση των κινητών αξιών σε άυλη µορφή, κατά το χρόνο
που εκκρεµεί αίτηση του εκδότη για καταχώριση , για τις
κινητές αξίες τις οποίες αφορά η αίτηση, δεν εκδίδονται
ενσώµατοι τίτλοι. Εφόσον η αίτηση για καταχώριση γίνει
αποδεκτή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ο εκδότης
διαβιβάζει στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων τις απαραίτη-
τες καταστάσεις δικαιούχων και σχετικών κινητών αξιών
προς καταχώριση στα αρχεία του, σύµφωνα µε όσα ειδι-
κότερα προβλέπονται στον Κανονισµό του. 

2. Αν οι προς καταχώριση τίτλοι της παραγράφου 1 εί-
ναι ανώνυµες µετοχές του κ.ν. 2190/1920, η εκδότρια α-
νώνυµη εταιρεία διαβιβάζει στο κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων, για καταχώριση στα αρχεία του, κατάσταση µετό-
χων και µετοχών. Αν είναι ονοµαστικές µετοχές, η εκδό-
τρια γνωστοποιεί στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων τις οι-
κείες εγγραφές στα βιβλία της προς καταχώριση στα αρ-
χεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. 

3. Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται µε µετατροπή εν-
σώµατων µετοχών του κ.ν. 2190/1920 σε άυλες, τηρείται
η εξής ειδικότερη διαδικασία: 
α) Η εκδότρια ανώνυµη εταιρεία αµελλητί, µόλις ειδο-

ποιηθεί από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για την απο-
δοχή της αίτησης καταχώρισης, καλεί τους µετόχους
της προκειµένου, µέσα στην προθεσµία που αυτή ορίζει,
να της παραδώσουν τους µετοχικούς τίτλους και να δη-
λώσουν τα πλήρη στοιχεία τους, καθώς και τα εµπράγ-
µατα δικαιώµατα επί των τίτλων, ώστε τα στοιχεία αυτά
να διαβιβασθούν στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ενη-
µερώνοντας, συγχρόνως, τους µετόχους της για τις συ-
νέπειες της µη παράδοσης των µετοχών τους, µέχρι την
ηµεροµηνία µετατροπής, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
γ΄ και δ΄. Η ανωτέρω προθεσµία δεν µπορεί να ορισθεί
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µικρότερη του ενός (1) µήνα. Η πρόσκληση προς τους
µετόχους γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 26
του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 121 και 122 του
ν. 4548/2018 και, επιπλέον, µε δηµοσίευση στο διαδι-
κτυακό τόπο του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, σύµφωνα
µε το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), 
β) µε τη συγκέντρωση των µετοχικών τίτλων και στοι-

χείων η εκδότρια ανώνυµη εταιρεία παραδίδει στο κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων κατάσταση και αρχείο σε ηλε-
κτρονική µορφή µε τα στοιχεία των µετόχων και την πο-
σότητα των παραληφθέντων τίτλων που κατέχει ο κάθε
µέτοχος. Για ονοµαστικές µετοχές του κ.ν. 2190/1920, η
εκδότρια µπορεί να νοµιµοποιήσει το µέτοχό της και χω-
ρίς την προσκόµιση του τίτλου, εφόσον αυτός είναι εγ-
γεγραµµένος στο µετοχολόγιό της, 
γ) το κεντρικό αποθετήριο τίτλων µετά την παραλαβή

των ανωτέρω στοιχείων ειδοποιεί την εκδότρια για την
ηµεροµηνία µετατροπής, την οποία δηµοσιοποιεί µέσω
της ιστοσελίδας του, και καταχωρίζει τα στοιχεία στα
αρχεία του σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονι-
σµό του. Οι καταχωρίσεις µπορεί να αφορούν και στοι-
χεία που κατατίθενται από την εκδότρια συµπληρωµατι-
κά, σε σχέση µε παραδόσεις τίτλων µέχρι την ορισθείσα
ηµεροµηνία µετατροπής. Κατά την ηµεροµηνία µετατρο-
πής η εκδότρια ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους, 
δ) σε περίπτωση µη εµφάνισης δικαιούχων µετόχων

µέχρι την ηµεροµηνία µετατροπής, οι µετοχές των µη
εµφανισθέντων µετόχων εκποιούνται αµελλητί από την
εκδότρια σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

4. Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται µε µετατροπή εν-
σώµατων τίτλων σε άυλους που αφορούν άλλες κινητές
αξίες εκτός από µετοχές, εφαρµόζεται διαδικασία ανά-
λογη προς αυτή της παραγράφου 3, µε βάση τα ειδικότε-
ρα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά των τίτλων τους ο-
ποίους αφορά. 

5. Η καταχώριση στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρί-
ου τίτλων περιλαµβάνει και την υφιστάµενη επικαρπία,
ενέχυρο ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των κινητών
αξιών, εφόσον ο εκδότης ή ο δικαιούχος του σχετικού ε-
µπράγµατου δικαιώµατος έχει προηγουµένως, εγγρά-
φως, ενηµερώσει σχετικά το κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων. 

Άρθρο 7
Αναγκαστική εκποίηση µετοχών συνεπεία 

µη εµφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

1. Οι µετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στους ενσώµα-
τους τίτλους που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια ανώ-
νυµη εταιρεία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 6 και οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στα αρχεία του
κεντρικού αποθετηρίου τίτλων υπόκεινται σε εκποίηση
µέσω τόπου διαπραγµάτευσης. 
Η εκποίηση διενεργείται µε ειδική µέθοδο, εκτός της

κανονικής διαπραγµάτευσης, που προβλέπεται στον Κα-
νονισµό του τόπου διαπραγµάτευσης. 

2. Η εκδότρια ανώνυµη εταιρεία ανακοινώνει στην ι-
στοσελίδα της και σε αυτή του τόπου διαπραγµάτευσης
τις προκαθορισµένες από αυτή ηµεροµηνίες εκποίησης
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
εκποίησης. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει και τα αποτε-
λέσµατα της εκποίησης. 

3. Οι ανωτέρω υποκείµενες σε εκποίηση µετοχές εκ-
ποιούνται, µε επιµέλεια της εκδότριας ανώνυµης εται-
ρείας, ελεύθερες από κάθε δικαίωµα ή επιβάρυνση. Το
προϊόν της εκποίησης κατατίθεται, µέσα σε τρεις (3) ερ-
γάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία εκποίησης, από την
εκδότρια στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη
διάθεση των δικαιούχων, στους οποίους αποδίδεται µε
βάση σχετικό έγγραφο της εκδότριας. Η εκδότρια ενη-
µερώνει, ταυτόχρονα µε την κατάθεση, εγγράφως τους
δικαιούχους µετόχους για τα αποτελέσµατα της εκποίη-
σης και το ποσό της εκποίησης, καθώς και για τα στοι-
χεία του λογαριασµού στον οποίο βρίσκεται κατατεθει-
µένο για λογαριασµό τους το σχετικό ποσό. 

4. Αν, ύστερα από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
εκδότη ή άλλη εταιρική πράξη, προκύψουν κλασµατικά
υπόλοιπα κινητών αξιών, οι σχετικές κινητές αξίες, αφού
καταχωρισθούν στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου
τίτλων, εκποιούνται αµελλητί, µε επιµέλεια του εκδότη,
µέσω τόπου διαπραγµάτευσης και το προϊόν της εκποίη-
σης αποδίδεται στους δικαιούχους, σύµφωνα µε όσα ει-
δικότερα προβλέπονται στον Κανονισµό του κεντρικού
αποθετηρίου τίτλων. Για τη διαδικασία της εκποίησης ε-
φαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. 

Άρθρο 8
Καταχώριση κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση 

1. Κινητές αξίες εκδότη µπορεί να κατατίθενται για α-
κινητοποίηση και να καταχωρίζονται στο κεντρικό απο-
θετήριο τίτλων σε λογιστική µορφή, σύµφωνα µε όσα ει-
δικότερα προβλέπονται στον Κανονισµό του. 

2. Οι κινητές αξίες που ακινητοποιούνται σε κεντρικό
αποθετήριο τίτλων παριστώνται µε λογιστικές εγγραφές
ή αποθετήρια που εκδίδονται και καταχωρίζονται µε λο-
γιστική εγγραφή. 

3. Για την ακινητοποίηση απαιτείται προηγούµενη κα-
τάθεση των ενσώµατων τίτλων στο κεντρικό αποθετήριο
τίτλων. Ο εκδότης καταθέτει τους τίτλους ύστερα από
παράδοσή τους από τους δικαιούχους, όπου συντρέχει
περίπτωση, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων
των άρθρων 6 και 7. 

4. Από την κατάθεση των κινητών αξιών για ακινητο-
ποίηση, η παρακολούθησή τους και η καταχώριση των
πάσης φύσεως µεταβολών επ` αυτών διενεργείται µέσω
λογιστικών εγγραφών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
Μεταβολές στους ακινητοποιηµένους τίτλους, συνεπεία
εταιρικού ή άλλου γεγονότος που σχετίζεται µε τον εκ-
δότη, παρακολουθούνται στο κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων µε αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές ή και µε έκδο-
ση νέων αποθετηρίων καταχωριζόµενων µε λογιστική
εγγραφή, όπου συντρέχει περίπτωση. Αν, συνεπεία του
εταιρικού γεγονότος, απαιτείται αντικατάσταση των ακι-
νητοποιηµένων τίτλων µε νέους ή άλλη µεταβολή επ’
αυτών, ιδίως λόγω συνένωσης ή διάσπασης των τίτλων ή
έκδοσης νέων τίτλων, ο εκδότης προβαίνει στις απαραί-
τητες ενέργειες αντικατάστασης και κατάθεσης νέων
τίτλων στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ανάλογα µε την
περίπτωση. 

5. Οι ακινητοποιηµένοι τίτλοι δεν περιλαµβάνονται
στον ισολογισµό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, δεν
αποτελούν µέρος της πτωχευτικής του περιουσίας, δεν
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εναντίον του κα-
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τάσχεσης ή δέσµευσης και αν παρά ταύτα, κατασχεθούν,
µπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατ’ άρθρο 936 Κ.Πολ.Δ.6.
Σε περίπτωση άρσης της ακινητοποίησης των κινητών α-
ξιών, οι επενδυτές που είναι εγγεγραµµένοι στο κεντρι-
κό αποθετήριο τίτλων κατά το χρόνο της άρσης, διατη-
ρούν τις πάσης φύσεως αξιώσεις που συνδέονται µε αυ-
τές έναντι του εκδότη των κινητών αξιών.

Άρθρο 9
Μεταβολές ως προς κινητές αξίες σε λογιστική µορφή

Για οποιαδήποτε µεταβολή που αφορά κινητές αξίες
σε λογιστική µορφή, όπως η µεταβολή της ονοµαστικής
αξίας και η µετατροπή τους σε µετοχές άλλης κατηγο-
ρίας, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ενηµερώνει τα αρ-
χεία του µε βάση ανακοίνωση του εκδότη.

Άρθρο 10
Καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης

Τα πιστοποιητικά κατάθεσης του άρθρου 4 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) καταχωρίζονται σε κεντρικό αποθε-
τήριο τίτλων ως κινητές αξίες κατά τους όρους του πα-
ρόντος νόµου. 

Άρθρο 11
Παρακολούθηση κινητών αξιών µέσω σύνδεσης 

µε άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή διαµεσολαβητές 

Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που διατηρεί επ’ ονό-
µατί του συλλογικό λογαριασµό αξιών σε άλλο κεντρικό
αποθετήριο τίτλων ή διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε τo άρ-
θρο 48 του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, διαχωρίζει τους
λογαριασµούς αυτούς, προβαίνοντας στις κατά περίπτω-
ση αναγκαίες εγγραφές, µε βάση τους λογαριασµούς δι-
καιούχων ή εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στα δικά
του αρχεία και βιβλία, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 19.
Ως δικαιούχοι των σχετικών κινητών αξιών αναγνωρίζο-
νται οι εγγεγραµµένοι ή ταυτοποιούµενοι στο κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εγγραφές.

Άρθρο 12
Υπηρεσίες καταχώρισης για µη εισηγµένες 

κινητές αξίες 

1. Εκδότες κινητών αξιών µπορεί να εκδίδουν κινητές
αξίες σε άυλη µορφή, µη εισηγµένες ή ενταγµένες προς
διαπραγµάτευση, εφόσον το καταστατικό τους προβλέ-
πει τον τρόπο έκδοσης ή καταχώρισής τους σε λογιστική
µορφή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Το κεντρικό α-
ποθετήριο τίτλων µπορεί να παρέχει σχετικές υπηρεσίες
καταχώρισης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κα-
νονισµό του.

2. Για τις κινητές αξίες που καταχωρίζονται, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες για
κινητές αξίες διατάξεις του παρόντος, εκτός των παρα-
γράφων 3 και 4 του άρθρου 6 και του άρθρου 7. Αν υφί-
στανται ενσώµατοι τίτλοι κατά το χρόνο της αίτησης κα-
ταχώρισης που υποβάλλεται από τον εκδότη προς το κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων, δεν διενεργείται καταχώριση,
εφόσον δεν παραδοθεί στον εκδότη προηγουµένως και
ακυρωθεί το σύνολο των κινητών αξιών της έκδοσης,
την οποία αφορά η σχετική αίτηση. 

3. Για τις ανώνυµες εταιρείες της παραγράφου 1, όπου
προβλέπεται από το νόµο κατάθεση των µετοχών για
την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων, η σχετική δέ-
σµευση των άυλων µετοχών που διενεργεί το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του, ισο-
δυναµεί µε κατάθεση. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων
χορηγεί βεβαιώσεις δέσµευσης στους ενδιαφερόµενους
µετόχους ως αποδεικτικό κατάθεσης. 

4. Οι ανώνυµες εταιρείες της παραγράφου 1 µπορούν,
µε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, να
υπαχθούν στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του
ν. 4548/2018 που ισχύουν για τη σύγκληση, συνεδρίαση,
συµµετοχή των µετόχων, λήψη αποφάσεων και την ά-
σκηση άλλων µετοχικών δικαιωµάτων σε γενικές συνε-
λεύσεις εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατι-
στήριο. Η σχετική καταστατική πρόβλεψη αφορά µόνο
την υπαγωγή στο σύνολο των ανωτέρω διατάξεων. 

5. Οι εκδότες που προβαίνουν σε καταχωρίσεις κινη-
τών αξιών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4, οφεί-
λουν να διαθέτουν ιστοσελίδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Άρθρο 13
Εµπράγµατα δικαιώµατα επί κινητών αξιών 

1. Οι µεταβιβάσεις κινητών αξιών που τηρούνται σε
λογαριασµούς σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, διενερ-
γούνται από την καταχώριση της µεταβίβασης στους λο-
γαριασµούς αυτούς. 

2. Στην περίπτωση συλλογικών λογαριασµών αξιών α-
ποθετηρίου, οι συµµετέχοντες οφείλουν, ταυτόχρονα µε
την ολοκλήρωση του διακανονισµού στο κεντρικό απο-
θετήριο τίτλων, να εγγράφουν τους δικαιούχους πελά-
τες τους στα αρχεία και βιβλία τους. Στην περίπτωση
συλλογικών λογαριασµών αξιών διαµεσολαβητή, οι δια-
µεσολαβητές οφείλουν να προβαίνουν αµελλητί σε αντί-
στοιχες εγγραφές των δικαιούχων πελατών τους στα
αρχεία και βιβλία τους. 

3. Στην περίπτωση συλλογικού λογαριασµού αξιών α-
ποθετηρίου, τα πάσης φύσεως εµπράγµατα δικαιώµατα
επί των τηρούµενων µέσω αυτού κινητών αξιών, αποδει-
κνύονται µε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα αρ-
χεία και βιβλία του συµµετέχοντος που τον τηρεί, καθώς
και µε κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο. Με α-
ντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία και βιβλία του διαµεσο-
λαβητή, καθώς και συναφή αποδεικτικά στοιχεία, απο-
δεικνύονται και τα πάσης φύσεως εµπράγµατα δικαιώµα-
τα επί των κινητών αξιών, που τηρούνται µέσω συλλογι-
κού λογαριασµού αξιών διαµεσολαβητή. 

4. Οι συµµετέχοντες και διαµεσολαβητές οφείλουν α-
νά πάσα στιγµή να διασφαλίζουν ότι υπάρχει αντιστοίχι-
ση µεταξύ των κινητών αξιών που τηρούνται µέσω συλ-
λογικού λογαριασµού αξιών µε τις κινητές αξίες των πε-
λατών τους, τις οποίες απεικονίζουν ανά πάσα στιγµή
στα βιβλία τους, τηρουµένων και των λοιπών διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας. 

5. Για τη λογιστική εγγραφή δικαιώµατος ενεχύρου ή
άλλης επιβάρυνσης επί κινητών αξιών τηρούµενων σε
κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή µέσω διαµεσολαβητή α-
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παιτείται επίδοση της σχετικής σύµβασης στο κεντρικό
αποθετήριο τίτλων ή στο διαµεσολαβητή, αντίστοιχα,
κατά τα άρθρα 122 επ. Κ.Πολ.Δ.. Επίδοση δεν απαιτείται
όπου τούτο ειδικώς προβλέπεται από το νόµο, όπως ι-
δίως στην περίπτωση της ασφάλειας του ν. 3301/2004
(Α΄ 263). 

6. Για τις κινητές αξίες, που τηρούνται σε κεντρικό α-
ποθετήριο τίτλων ή µέσω διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 5, µπορεί, ύστερα από σχετική
συµφωνία µε τους πελάτες, να εφαρµόζεται αναλογικά
ο ν. 5638/1932 (Α΄ 307). 

7. Με τον Κανονισµό του κεντρικού αποθετηρίου τίτ-
λων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταχώρι-
σης των δικαιούχων κινητών αξιών και των δικαιωµάτων
τους, παρακολούθησης των τυχόν µεταβολών επί των
καταχωρίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

8. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων µπορεί να παρέχει
σε εγγεγραµµένους διαµεσολαβητές συλλογικών λογα-
ριασµών αξιών αποθετηρίου, υπηρεσίες λογιστικής εγ-
γραφής για τους δικαιούχους πελάτες τους προς από-
δειξη των δικαιωµάτων τους επί των σχετικών κινητών α-
ξιών, απευθείας από τα αρχεία και συστήµατα του κε-
ντρικού αποθετηρίου τίτλων. Το κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής
των σχετικών υπηρεσιών µε τον Κανονισµό του. 

Άρθρο 14
Υπηρεσίες µητρώου 

1. Οι υπηρεσίες µητρώου µετόχων σε σχέση µε µετο-
χές σε λογιστική µορφή ανωνύµων εταιρειών του κ.ν.
2190/1920 και του ν.4548/2018 παρέχονται από κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
909/2014 και τον παρόντα νόµο. 

2. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων παρέχει στο πλαίσιο
των υπηρεσιών µητρώου και υπηρεσίες ταυτοποίησης
των µετόχων προς τις εκδότριες ανώνυµες εταιρείες. Οι
υπηρεσίες ταυτοποίησης αφορούν την εξακρίβωση των
στοιχείων των µετόχων και των µετοχών, που τηρούνται
µέσω των συλλογικών λογαριασµών αξιών αποθετηρίου,
περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων ψήφου, όπου
συντρέχει περίπτωση, καθώς και τη γνωστοποίηση των
στοιχείων αυτών από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων
στις εκδότριες ανώνυµες εταιρείες. 

3. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων παρέχει στις εκδό-
τριες ανώνυµες εταιρείες στοιχεία µετόχων και µετο-
χών, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17, περιλαµβανοµέ-
νων και των δικαιωµάτων ψήφου, όπου συντρέχει περί-
πτωση, ενεργώντας ως φορέας όπου τηρούνται οι κινη-
τές αξίες κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του
κ.ν. 2190/1920 και τα αντίστοιχα προβλεπόµενα στην
παρ.6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. Οι ανωτέρω υ-
πηρεσίες παρέχονται ύστερα από σχετική συµφωνία µε
την εκδότρια. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πα-
ροχής των υπηρεσιών µητρώου και ταυτοποιήσεων από
το κεντρικό αποθετήριο τίτλων καθορίζονται µε τον Κα-
νονισµό του. 

4. Εκδότριες ανώνυµες εταιρείες του κ.ν. 2190/1920
και του ν. 4548/2018 µε µετοχές σε λογιστική µορφή για
τις οποίες δεν παρέχονται υπηρεσίες µητρώου από κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων, εξακριβώνουν τα στοιχεία
των µετόχων και των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψή-
φου µέσω των συµµετεχόντων και εγγεγραµµένων δια-
µεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Στην πε-

ρίπτωση αυτή, τα στοιχεία των συµµετεχόντων και εγγε-
γραµµένων διαµεσολαβητών τίθενται από τα κεντρικά α-
ποθετήρια τίτλων στη διάθεση των εκδοτριών εταιρειών
σε πρώτη ζήτηση και ως φορείς τήρησης των κινητών α-
ξιών κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του
κ.ν. 2190/1920 και τα αντίστοιχα προβλεπόµενα στην
παρ.6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 νοούνται το κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων, οι συµµετέχοντες και οι εγγε-
γραµµένοι διαµεσολαβητές. Η παρούσα εφαρµόζεται και
σε κάθε άλλη περίπτωση κινητών αξιών εκδοτών που εκ-
δίδονται σε λογιστική µορφή για τις οποίες το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων δεν παρέχει υπηρεσίες µητρώου. 

Άρθρο 15
Στοιχεία ταυτοποιήσεων 

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων διενεργεί τις ταυτο-
ποιήσεις δικαιούχων στα συστήµατά του µε βάση τα πα-
ρεχόµενα ανάλογα µε την περίπτωση στοιχεία από τους
εκδότες, τους συµµετέχοντες σε αυτό ή και από άλλα
νοµιµοποιούµενα πρόσωπα. Στα νοµιµοποιούµενα πρό-
σωπα µπορεί να περιλαµβάνονται διαχειριστές τόπων
διαπραγµάτευσης, κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 648/2012 (EE L 201/27.7.2012), άλλοι δια-
χειριστές Συστήµατος κατά την έννοια του άρθρου 72
του ν. 3606/2007 (Α΄195) και εγγεγραµµένοι διαµεσολα-
βητές, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό
του. 

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να παρέ-
χουν εµπροθέσµως και προσηκόντως κάθε στοιχείο και
πληροφορία που τους ζητείται από το κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων για τη διενέργεια των ταυτοποιήσεων, σύµ-
φωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες του. 

Άρθρο 16 
Εγγεγραµµένοι µέτοχοι στο κεντρικό 

αποθετήριο τίτλων 

1. Στις περιπτώσεις ανώνυµων µετοχών του
κ.ν. 2190/1920, ο εγγεγραµµένος δικαιούχος στο κεντρι-
κό αποθετήριο τίτλων θεωρείται µέτοχος. 

2. Στις περιπτώσεις ονοµαστικών µετοχών του
κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018 ο εγγεγραµµένος δι-
καιούχος στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων θεωρείται µέ-
τοχος έναντι της εκδότριας ανώνυµης εταιρείας. Η εκ-
δότρια ονοµαστικών µετοχών δικαιούται να έχει πρό-
σβαση στις καταχωρίσεις και λογιστικές εγγραφές οπο-
τεδήποτε. 

Άρθρο 17
Ειδικές διατάξεις συλλογικών λογαριασµών αξιών 

αποθετηρίου και ταυτοποίησης 

1. Στις περιπτώσεις ανώνυµων µετοχών σε λογιστική
µορφή του κ.ν. 2190/1920 που τηρούνται µέσω συλλογι-
κών λογαριασµών αξιών αποθετηρίου, µέτοχος θεωρεί-
ται ο ταυτοποιούµενος µέσω του εγγεγραµµένου διαµε-
σολαβητή, που τηρεί το σχετικό λογαριασµό. Στις περι-
πτώσεις ονοµαστικών µετοχών του κ.ν. 2190/1920 και
του ν. 4548/2018, ο ταυτοποιούµενος ως άνω θεωρείται
µέτοχος έναντι της εκδότριας ανώνυµης εταιρείας κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920
και σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 40 του
ν. 4548/2018. 
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2. Ο εγγεγραµµένος διαµεσολαβητής οφείλει να ταυ-
τοποιεί τα στοιχεία των δικαιούχων πελατών του προς ά-
σκηση των δικαιωµάτων τους έναντι του εκδότη, οποτε-
δήποτε τούτο προβλέπεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Η εκδότρια ανώνυµη εταιρεία
του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018 δικαιούται να αι-
τείται την ταυτοποίηση των στοιχείων των µετόχων ονο-
µαστικών µετοχών οποτεδήποτε. 

3. Η γνωστοποίηση των στοιχείων των ως άνω ταυτο-
ποιούµενων µετόχων διενεργείται προς την εκδότρια ε-
ταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή, εφόσον
δεν το επιλέξει η εκδότρια ή το κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων, δεν παρέχει σχετικές υπηρεσίες µητρώου, απευθεί-
ας από τους συµµετέχοντες και εγγεγραµµένους διαµε-
σολαβητές σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
14. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια
των στοιχείων των ταυτοποιούµενων δικαιούχων πελα-
τών του εγγεγραµµένου διαµεσολαβητή έναντι της εκ-
δότριας παραµένει ο εγγεγραµµένος διαµεσολαβητής. 

4. Έναντι της εκδότριας ανώνυµης εταιρείας θεωρείται
ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συ-
νέλευση ο εγγεγραµµένος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 ή ο
ταυτοποιούµενος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ως µέ-
τοχος, κατά την ηµεροµηνία καταγραφής που ορίζεται
στην παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 και τα α-
ντίστοιχα προβλεπόµενα στην παρ.6 του άρθρου 124 του
ν. 4548/2018. 

5. Η ταυτοποίηση των δικαιούχων διενεργείται αµελ-
λητί, όταν αυτό ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ή επιβάλλεται µε διάταξη νόµου. 

6. Κάθε εγγεγραµµένος διαµεσολαβητής οφείλει να
διαθέτει επαρκείς µηχανισµούς και διαδικασίες για την
εµπρόθεσµη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιού-
χων κινητών αξιών για τους οποίους τηρεί τις σχετικές
κινητές αξίες µέσω συλλογικού λογαριασµού αξιών απο-
θετηρίου.

Άρθρο 18 
Προσδιορισµός δικαιούχων κατά την ηµεροµηνία 

καταγραφής και χορήγηση βεβαιώσεων 

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων προσδιορίζει τους
δικαιούχους κινητών αξιών, για την άσκηση των δικαιω-
µάτων τους έναντι του εκδότη, µε βάση τα στοιχεία εγ-
γεγραµµένων ή ταυτοποιηµένων δικαιούχων, που διαθέ-
τει, κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date),
όπως καθορίζεται µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδίως
τον κ.ν. 2190/1920, το ν. 4548/2018 και την Οδηγία
2007/36/ΕΚ (EE L184/17.7.2007), ή και µε άλλες νόµιµες
προθεσµίες και ανακοινώσεις του εκδότη. 

2. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων βεβαιώνει την ιδιό-
τητα κάθε δικαιούχου κινητών αξιών, τον αριθµό των κι-
νητών αξιών κάθε δικαιούχου, καθώς και τις επιβαρύν-
σεις επ’ αυτών. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων χορηγεί
σχετική βεβαίωση στο πρόσωπο υπέρ του οποίου είναι
καταχωρισµένη ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση στα αρ-
χεία του. 

3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η έκδο-
ση βεβαίωσης από φορέα, στα αρχεία του οποίου τηρού-
νται κινητές αξίες εκδότη εισηγµένες σε τόπο διαπραγ-
µάτευσης, που αφορά την άσκηση µετοχικών ή άλλων α-
ξιογραφικών δικαιωµάτων έναντι του εκδότη, όπως αυ-
τών που συνδέονται µε γενική συνέλευση που συγκλή-

θηκε, ως σχετικός φορέας νοείται το κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων που λειτουργεί σύµφωνα µε τον παρόντα νό-
µο, εκτός αν το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν παρέχει
υπηρεσίες µητρώου και σχετικής ταυτοποίησης στην εκ-
δότρια, οπότε εφαρµόζεται η παράγραφος 4.

4. Αν το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν παρέχει στην
εκδότρια υπηρεσίες µητρώου και σχετικής ταυτοποίη-
σης, τα στοιχεία δικαιούχων της παραγράφου 2 οφεί-
λουν να παρέχουν προς τον εκδότη οι συµµετέχοντες
και εγγεγραµµένοι διαµεσολαβητές στο κεντρικό αποθε-
τήριο τίτλων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
14. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις εκδίδονται από
τους συµµετέχοντες και εγγεγραµµένους διαµεσολαβη-
τές.

Άρθρο 19
Συνέπειες µη ταυτοποίησης µετόχων 

1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6
του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 και της παρ. 5 του
άρθρου 124 του ν. 4548/2018, η µη εµπρόθεσµη ταυτο-
ποίηση µετόχων εισηγµένων εταιρειών από τους εγγε-
γραµµένους διαµεσολαβητές, κατά την ηµεροµηνία κα-
ταγραφής προς άσκηση των δικαιωµάτων τους συνεπά-
γεται τη στέρηση του δικαιώµατος παράστασης στη γε-
νική συνέλευση της εταιρείας και άσκησης του δικαιώµα-
τος ψήφου για τις µετοχές τις οποίες αφορά. Η παράλει-
ψη της ταυτοποίησης ή η καθυστερηµένη ταυτοποίηση
δεν επιδρά στο κύρος της απόφασης της γενικής συνέ-
λευσης. 

2. Ειδικά για τις µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος,
εκτός από όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, η εµπρόθε-
σµη ταυτοποίηση των µετόχων είναι υποχρεωτική και για
την καταβολή µερίσµατος και την άσκηση κάθε άλλου
περιουσιακού δικαιώµατος. Έως ότου λάβει χώρα η ταυ-
τοποίηση, το µέρισµα ή άλλο περιουσιακό όφελος που α-
ντιστοιχεί στις µη εµπροθέσµως ταυτοποιούµενες µετο-
χές, τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και µπορεί
να αναζητηθεί από τον µέτοχο που θα ταυτοποιηθεί σύµ-
φωνα µε τον παρόντα νόµο, εφόσον αυτός έχει αξίωση
επί του µερίσµατος ή άλλου περιουσιακού οφέλους. Για
την παραγραφή εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις για
την παραγραφή των µερισµάτων. Όσα προβλέπονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεν επηρε-
άζουν την αναστολή των περιουσιακών δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος, που κυρώθηκε µε το ν. 3424/1927( Α΄298). 

3. Οι συµµετέχοντες στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
οφείλουν να παρέχουν έγγραφη ενηµέρωση στους εγ-
γεγραµµένους διαµεσολαβητές και πελάτες τους για τις
συνέπειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 20 
Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση 
κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Οι συλλογικοί λογαριασµοί που τηρούνται σε κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.

2. Κατάσχεση που επιβάλλεται σε κινητές αξίες ή κε-
φάλαια που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων
σε λογαριασµό επ’ ονόµατι δικαιούχου, για τα οποία εκ-
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κρεµεί εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 72 επ. του
ν. 3606/2007 ή διακανονισµός βάσει σχετικών εντολών
µεταβίβασης σύµφωνα µε το ν. 2789/2000 (Α΄ 21), θεω-
ρείται ως επιβαλλόµενη επί του καθαρού προϊόντος του
τελούµενου διακανονισµού ύστερα από αφαίρεση των
πάσης φύσεως τελών και χρεώσεων που προβλέπονται. 

3. Η κατάσχεση κινητών αξιών που τηρούνται σε κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων, θεωρείται ως κατάσχεση επί
κινητού πράγµατος που βρίσκεται εις χείρας τρίτου, ε-
φαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 991Α
Κ.Πολ.Δ.. Στην περίπτωση της ανωτέρω κατάσχεσης, ως
δηµόσιος αναγκαστικός πλειστηριασµός νοείται η διαδι-
κασία της εκποίησης που διενεργείται µε ειδική µέθοδο,
εκτός της κανονικής διαπραγµάτευσης, που προβλέπε-
ται στον Κανονισµό του τόπου διαπραγµάτευσης και έ-
χει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για την
εκποίηση ορίζεται µέλος διαπραγµάτευσης που επιλέγε-
ται από το διαχειριστή του τόπου διαπραγµάτευσης βά-
σει κατάστασης µελών κατ’ αλφαβητική σειρά. Ο διαχει-
ριστής του τόπου διαπραγµάτευσης ανακοινώνει στην ι-
στοσελίδα του τη διενέργεια της ανωτέρω εκποίησης. 

4. Σε περίπτωση εκποίησης κινητών αξιών που τηρού-
νται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων και βρίσκονται σε α-
ναστολή διαπραγµάτευσης, ως και των κινητών αξιών
του άρθρου 12 του παρόντος, εφαρµόζονται τα άρθρα
982επ. Κ.Πολ.Δ. για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου κα-
τά παρέκκλιση των άρθρων 967 και 991Α Κ.Πολ.Δ.. 

5. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση
εκποίησης κινητών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό α-
ποθετήριο τίτλων λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης, δικα-
στικής διανοµής ή εκούσιας πώλησης. 

Άρθρο 21
Προνόµια επενδυτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας διαµεσολαβητή 

1. Αν το υπόλοιπο συλλογικού λογαριασµού αξιών δια-
µεσολαβητή, έναντι του οποίου έχει αρχίσει διαδικασία
αφερεγγυότητας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν. 2789/2000, δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των δικαι-
ούχων, αυτοί ικανοποιούνται προνοµιακώς από τον ίδιο
λογαριασµό του διαµεσολαβητή στο κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων. Αν δεν επαρκεί και το υπόλοιπο του ιδίου λο-
γαριασµού, οι δικαιούχοι ικανοποιούνται σύµµετρα. 

2. Ως ίδιος λογαριασµός για τις ανάγκες της παραγρά-
φου 1 νοείται και ο λογαριασµός του διαµεσολαβητή, ως
πελάτη άλλου διαµεσολαβητή. Ως λογαριασµός από τον
οποίο ικανοποιούνται συµµέτρως οι δικαιούχοι, νοείται ο
λογαριασµός µόνο των κινητών αξιών της αυτής έκδο-
σης. 

3. Για το υπόλοιπο της απαίτησής τους οι επενδυτές ι-
κανοποιούνται προνοµιακώς από τη λοιπή περιουσία του
διαµεσολαβητή, κατατασσόµενοι ως προνοµιούχοι πριν
από τη σειρά των απαιτήσεων, που ορίζεται στην περί-
πτωση 3 του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαί-
ρεση σύµφωνα µε το άρθρο 977 Κ.Πολ.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Άρθρο 22
Απόρρητο αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων 

1. Τα πάσης φύσεως στοιχεία και δεδοµένα που τη-

ρούνται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, καθώς και οι
καταχωρίσεις που διενεργούνται σε σχέση µε κινητές α-
ξίες στα αρχεία του, προστατεύονται από αυτό ως απόρ-
ρητα µε την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων
που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

2. Το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων και δεδοµένων
δεν ισχύει έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων αρχών ή φορέων που
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, καθώς και έναντι
των συστηµάτων εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυµ-
βαλλοµένου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 81 του
ν. 3606/2007, και των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

3. Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι του εκδότη των κινη-
τών αξιών, ο οποίος µπορεί να έχει πρόσβαση στα αρ-
χεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων προς άσκηση
των δικαιωµάτων του σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις. 

4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών
για τις απόρρητες καταχωρίσεις στα αρχεία κεντρικού α-
ποθετηρίου τίτλων που αφορούν κινητές αξίες σε όσες
περιπτώσεις προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ότι ε-
πιτρέπεται η παροχή πληροφοριών για τις καταθέσεις σε
τράπεζες.

5. Επίσης, επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών σε δια-
χειριστή τόπου διαπραγµάτευσης σε σχέση µε καταχω-
ρίσεις εισηγµένων ή ενταγµένων στο σχετικό τόπο κινη-
τών αξιών που διενεργούνται στο κεντρικό αποθετήριο
τίτλων στις εξής περιπτώσεις: 
α) για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ε-

λέγχων που διενεργεί ο διαχειριστής για την πρόληψη
και τον εντοπισµό των πράξεων κατάχρησης προνοµια-
κών πληροφοριών και χειραγώγησης αγοράς σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία,
β) για τη διαπίστωση από το διαχειριστή της επαρκούς

διασποράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό των σχετικών κι-
νητών αξιών, όπου αυτό απαιτείται από την κείµενη νο-
µοθεσία ή προβλέπεται από τους κανόνες λειτουργίας
του τόπου διαπραγµάτευσης.

Άρθρο 23
Ποινικές κυρώσεις – δικονοµικές συνέπειες 

1. Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία έχουν πρό-
σβαση σε καταχωρίσεις, λόγω της ιδιότητάς τους ως µε-
λών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργά-
νων του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή της συµµετο-
χής τους στο κεφάλαιο αυτού ή της πρόσβασης που έ-
χουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της ερ-
γασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους, να
παρέχουν, εν γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο, τις
πληροφορίες αυτές σε τρίτους. Η παράβαση της ανωτέ-
ρω απαγόρευσης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έ-
ξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή, εκτός αν η πράξη τιµω-
ρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις. Η συναίνεση ή έ-
γκριση του δικαιούχου των κινητών αξιών ή του προσώ-
που, υπέρ του οποίου έχει καταχωρισθεί ενεχυρίαση ή
άλλη επιβάρυνση, δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της
πράξης.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, καλούµενα ως µάρ-
τυρες σε πολιτική ή ποινική δίκη, µε εξαίρεση τις περι-
πτώσεις που το απόρρητο αίρεται µε άλλη διάταξη, δεν
εξετάζονται για τις απόρρητες καταχωρίσεις στα αρχεία
του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων που αφορούν κινητές
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αξίες σε αυτό, ακόµη και αν συναινεί ο δικαιούχος των
σχετικών κινητών αξιών υπέρ του οποίου υφίσταται το α-
πόρρητο ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει καταχωρι-
σθεί ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την α-
δειοδότηση και την εποπτεία των εγκατεστηµένων στην
Ελλάδα κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014, τον παρόντα νόµο και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτών πράξεις. 

2. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες τις
εξουσίες εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των εξου-
σιών ελέγχου και επιβολής επανορθωτικών µέτρων, που
είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014, τον παρόντα
νόµο και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, ιδίως αν
υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συµπεριφοράς. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκεί τις εποπτικές
της αρµοδιότητες, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών
ελέγχου και επιβολής επανορθωτικών µέτρων σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, καθώς και τις εξουσίες για την επι-
βολή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25:
α) άµεσα, 
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
γ) µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. 

Άρθρο 25 
Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, για παραβάσεις των διατάξεων
του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 και των
πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή τους, επι-
βάλλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις και µέτρα: 
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται το

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και η φύση της παρά-
βασης σύµφωνα µε το άρθρο 26, 
β) απαίτηση από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να δια-

κόψει τη συµπεριφορά του και να µην την επαναλάβει
στο µέλλον,
γ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας που έχει χορηγη-

θεί δυνάµει του άρθρου 16 ή 54 του Κανονισµού (ΕΕ)
909/2014, σύµφωνα µε το άρθρο 20 ή 57, αντίστοιχα, του
ίδιου Κανονισµού,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων σοβα-

ρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά οποιουδή-
ποτε φυσικού προσώπου να συµµετέχει σε διοικητικό
συµβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο εν λό-
γω κεντρικό αποθετήριο τίτλων, 
ε) χρηµατικό πρόστιµο έως το διπλάσιο του ποσού του

οφέλους που αποκοµίστηκε από την παράβαση, εφόσον
το όφελος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, ακόµα και
στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που α-
ναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄,
στ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000,00) ευρώ ή έ-
ως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του,
σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν ε-
γκριθεί από το Διοικητικό του Συµβούλιο κατά την προη-
γούµενη χρήση. Αν νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επι-
χείρηση ή θυγατρική µητρικής επιχείρησης που οφείλει
να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α΄251) και την Οδηγία
2013/34/ΕΕ (EE L 182/29.6.2013), ο συνολικός ετήσιος
κύκλος εργασιών, ορίζεται ως ο συνολικός ετήσιος κύ-
κλος εργασιών ή τα αντίστοιχα έσοδα, σύµφωνα µε το ι-
σχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την κατάρτιση και παρου-
σίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που
προκύπτει από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστά-
σεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης που έχουν ε-
γκριθεί από το Διοικητικό της Συµβούλιο κατά την προη-
γούµενη χρήση, 
ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000,00) ευρώ.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, επιπροσθέτως

των κυρώσεων της παραγράφου 1, να επιβάλλει επίπλη-
ξη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβαί-
νει τις διατάξεις του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ)
909/2014 και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιο-
δότησή τους. 

3. Κατά τον καθορισµό του είδους και της σοβαρότη-
τας των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέ-
τρων και κατά την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστά-
σεις, συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται αναγκαίο:
α) της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης,
β) του βαθµού ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώ-

που που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
γ) της χρηµατοοικονοµικής ισχύος του υπαίτιου φυσι-

κού ή νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον
συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώ-
που ή από το ετήσιο εισόδηµα και τα περιουσιακά στοι-
χεία του υπαίτιου φυσικού προσώπου,
δ) της σηµασίας των κερδών που αποκτήθηκαν ή των

ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο ή των ζηµιών για τρίτους που προκύπτουν
από την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να προσδιο-
ριστούν,
ε) του βαθµού συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή

νοµικού προσώπου µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε
την επιφύλαξη της ανάγκης διασφάλισης της επιστρο-
φής των κερδών που αποκτήθηκαν ή της αποφυγής των
ζηµιών από το εν λόγω πρόσωπο,
στ) των προηγούµενων παραβάσεων του Κανονισµού

(ΕΕ) 909/2014 και του παρόντος νόµου από το υπαίτιο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ζ) της επίπτωσης της παράβασης στη εύρυθµη λει-

τουργία της αγοράς και στην προστασία των επενδυτών
και
η) των αναγκών της γενικής και ειδικής πρόληψης.

Άρθρο 26 
Δηµοσιοποίηση αποφάσεων

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά χωρίς αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση στον επίσηµο διαδικτυακό της τό-
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πο κάθε απόφασή της σχετικά µε την επιβολή διοικητι-
κής κύρωσης ή µέτρου για παραβάσεις των διατάξεων
του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, καθώς και
των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους,
ύστερα από ενηµέρωση του προσώπου στο οποίο επι-
βλήθηκε η κύρωση σχετικά µε την εν λόγω απόφαση.
Στην κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίηση περιλαµβάνονται
τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά µε το είδος και τη φύ-
ση της παράβασης, καθώς και το φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το µέτρο. 

2. Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η δη-
µοσιοποίηση της ταυτότητας των νοµικών προσώπων ή
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών
προσώπων είναι δυσανάλογη, ύστερα από αξιολόγηση
που διενεργείται σχετικά µε την αναλογικότητα της δη-
µοσίευσης αυτών των δεδοµένων, ή αν η δηµοσιοποίηση
της απόφασης θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόµενη έρευνα,
πράττει ένα από τα εξής: 
α) καθυστερεί τη δηµοσιοποίηση της απόφασης για

την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή άλλου µέτρου έως τη
στιγµή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη µη δη-
µοσίευση, 
β) δηµοσιοποιεί την απόφαση για την επιβολή διοικητι-

κής κύρωσης ή άλλου µέτρου χωρίς αναφορά ονοµάτων,
εφόσον η ανώνυµη αυτή δηµοσιοποίηση εξασφαλίζει
την αποτελεσµατική προστασία των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα, 
γ) δεν δηµοσιοποιεί την απόφαση επιβολής διοικητι-

κής κύρωσης ή άλλου µέτρου αν θεωρείται ότι οι επιλο-
γές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν ε-
παρκούν για να εξασφαλιστεί:
αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των

χρηµατοπιστωτικών αγορών,
ββ) η αναλογικότητα της δηµοσιοποίησης των αποφά-

σεων αυτών σε σχέση µε τα επιβληθέντα µέτρα που θε-
ωρούνται ήσσονος σηµασίας. 
Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυµη δηµοσιοποίη-

ση της διοικητικής κύρωσης ή άλλου µέτρου, η δηµοσιο-
ποίηση των σχετικών δεδοµένων µπορεί να αναβληθεί
για εύλογο χρονικό διάστηµα, αν προβλέπεται ότι µέσα
στο διάστηµα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολο-
γούν την ανώνυµη δηµοσιοποίηση. 

3. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρ-
µόδιου διοικητικού δικαστηρίου κατά της απόφασης για
την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή µέτρου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, δηµοσιεύει επίσης στον επίσηµο διαδι-
κτυακό τόπο της, τις σχετικές πληροφορίες και κάθε πε-
ραιτέρω ενηµέρωση για την έκβαση της εκδίκασης της
προσφυγής. Επιπλέον, δηµοσιοποιείται κάθε µεταγενέ-
στερη απόφαση που ακυρώνει απόφαση επιβολής διοι-
κητικής κύρωσης ή άλλου µέτρου. 

4. Οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο παραµένουν στον επίσηµο διαδικτυακό
τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τουλάχιστον
πέντε (5) έτη από τη δηµοσιοποίησή τους. Τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που δηµοσιοποιούνται διατη-
ρούνται στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο µόνο για το ανα-
γκαίο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε το ν. 2472/1997
(Α΄ 50). 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊ-

κή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (Ε.Α.Κ.Α.Α.) για ό-
λες τις διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί χωρίς

να δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
προσφυγών και της έκβασής τους. 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει σε ετήσια
βάση στην Ε.Α.Κ.Α.Α. στοιχεία σε συγκεντρωτική µορφή
για τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά µέτρα που
έχει επιβάλει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
25 του παρόντος για παραβάσεις του άρθρου 63 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 909/2014. 

6. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιήσει διοι-
κητικές κυρώσεις ή µέτρα για παραβάσεις του άρθρου 63
του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, γνωστοποιεί παράλληλα
το γεγονός αυτό στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 

Άρθρο 27 
Καταγγελίες παραβάσεων

1. Παραβάσεις ή ενδεχόµενες παραβάσεις του παρό-
ντος νόµου, του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 και των πρά-
ξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών µπορεί
να καταγγέλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται
κατάλληλες διαδικασίες και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί
που επιτρέπουν την υποβολή προς αυτή καταγγελιών
παραβάσεων ή ενδεχοµένων παραβάσεων των εν λόγω
διατάξεων. 

2. Οι µηχανισµοί της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν
τουλάχιστον:
α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και τη διερεύνηση

καταγγελιών για παραβάσεις ή ενδεχόµενες παραβά-
σεις και την παρακολούθησή τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για
τις εν λόγω καταγγελίες,
β) κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποί-

νων, διακρίσεων ή άλλων µορφών µη δίκαιης µεταχείρι-
σης, για εργαζοµένους σε εποπτευόµενους φορείς οι ο-
ποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται ε-
ντός των φορέων αυτών,
γ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

τόσο του προσώπου που καταγγέλλει την παράβαση ή
ενδεχόµενη παράβαση, όσο και του φυσικού προσώπου
που φέρεται ότι διέπραξε αυτήν, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, εκτός αν η δηµοσιοποίηση αυτή απαιτείται
από την κείµενη νοµοθεσία στο πλαίσιο περαιτέρω ερευ-
νών ή µεταγενέστερων δικαστικών διαδικασιών.

Άρθρο 28
Δικαίωµα προσφυγής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκ-
δίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, καθώς και µε τις πράξεις
που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, είναι επαρ-
κώς αιτιολογηµένες και υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε
αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου δι-
οικητικού δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005 (Α΄178). Η παράλειψη της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς να αποφασίσει σχετικά µε αίτηση χορήγη-
σης άδειας λειτουργίας, η οποία περιλαµβάνει όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες, µέσα σε έξι (6) µήνες από
την υποβολή της, υπόκειται επίσης σε αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29 
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

1. Ο διαχειριστής του Συστήµατος Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) που λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.
3756/2009, υποχρεούται να λάβει άδεια κεντρικού απο-
θετηρίου τίτλων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού πράξεις και τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Από την έναρξη ισχύος της άδειας της παραγράφου
1 καταργούνται : 
α) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 40, τα άρθρα 41,

42, 43, 44, 44α, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 και το άρθρο 58 του ν.
2396/1996 (Α΄ 73), καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 3371/2005,
β) τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 3756/2009, 
γ) το άρθρο 24 του ν. 3632/1928 (Α΄137),
δ) η παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 3461/2006. 
3. Από την έναρξη ισχύος της άδειας της παραγράφου

1 καταργείται η υπ’ αριθµ. 3/304/10.6.2004 (Β΄ 901) από-
φαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα πάσης φύ-
σεως θέµατα που προβλέπονται από αυτήν ρυθµίζονται
από τον Κανονισµό λειτουργίας που εγκρίνεται, σύµφω-
να µε το άρθρο 4 και τους όρους του παρόντος άρθρου. 

4. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έ-
χουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 44α του
ν. 2396/1996, καθώς και µε την παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 3371/2005, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος
της άδειας της παραγράφου 1. Οι κινητές αξίες, για τις
οποίες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της άδειας της
παραγράφου 1, συντρέχει περίπτωση µη εµφάνισης των
δικαιούχων, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 2396/1996,
εκποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1- 3 του άρ-
θρου 7 του παρόντος. Υφιστάµενα, κατά το χρόνο έναρ-
ξης ισχύος της άδειας της παραγράφου 1, κλασµατικά υ-
πόλοιπα µετοχών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
44α του ν. 2396/1996, εκποιούνται σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου. 

5. Από την έναρξη ισχύος της άδειας της παραγράφου
1 , όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι όροι
«διαχειριστής του Συστήµατος Άυλων Τίτλων»,
«Σ.Α.Τ.», «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών», «Κ.Α.Α.», «Α-
νώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων», «Α.Ε.ΑΠΟΘ.»,
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.»,
«Ε.Χ.Α.Ε.» ή άλλος συναφής, ή λειτουργία σχετική µε
τις άυλες κινητές αξίες του ν. 2396/1996 και του
ν. 3756/2009, νοείται το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, στο
οποίο χορηγείται άδεια σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

6. Υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος της άδειας
της παραγράφου 1, έννοµες σχέσεις ή καταστάσεις που
αφορούν σε τηρούµενες στο Σ.Α.Τ. άυλες αξίες ή στο
διαχειριστή του Σ.Α.Τ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
έως 5, διέπονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014, τον
παρόντα νόµο και τον Κανονισµό λειτουργίας του κε-
ντρικού αποθετηρίου τίτλων του παρόντος άρθρου. 

7. Υφιστάµενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της α-
δείας της παραγράφου 1, ειδικοί λογαριασµοί του άρ-
θρου 15 της υπ’ αριθµ. 3/304/10.6.2004 απόφασης της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς παύουν να τηρούνται στο Σύ-
στηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) από την έναρξη ισχύος της
άδειας της παραγράφου 1. Υπόλοιπα κινητών αξιών που
υφίστανται σε ειδικό λογαριασµό θανόντος διατηρού-
νται σε αυτόν εωσότου ολοκληρωθεί νοµίµως η µεταφο-
ρά τους στους κληρονόµους. Αν ειδικός λογαριασµός
διαθέτει υπόλοιπο κινητών αξιών, εκτός από τα υπόλοιπα
που προκύπτουν λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή τηρού-
νται σε µερίδα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, εφαρµόζεται η διαδικασία των κάτωθι περιπτώσεων : 
α) Το αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία που αρχί-

ζει µετά την πάροδο διµήνου από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει να µε-
ταφερθούν µε ευθύνη του δικαιούχου σε λογαριασµό
χειριστή στο Σ.Α.Τ. του δικαιούχου, εκτός αν πρόκειται
για την περίπτωση της παραγράφου 8. 
β) Αν µετά την παρέλευση της προθεσµίας της περί-

πτωσης α΄ υφίσταται υπόλοιπο κινητών αξιών σε ειδικό
λογαριασµό του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ.
3/304/10.6.2004 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς, οι εναποµείνασες σε αυτόν κινητές αξίες εκποιού-
νται αναγκαστικά το αργότερο µέσα σε ένα τρίµηνο από
την παρέλευση της προθεσµίας της περίπτωσης α΄. Η
εκποίηση διενεργείται ύστερα από ανακοίνωση του δια-
χειριστή του Σ.Α.Τ. που πραγµατοποιείται µε τα µέσα
της παραγράφου 9 τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την εκποίηση, από µέλος διαπραγµάτευσης µέσω τόπου
διαπραγµάτευσης και βάσει των διαθέσιµων µεθόδων
του τόπου αυτού. Η επιλογή του µέλους διαπραγµάτευ-
σης διενεργείται ανά εκποίηση από τον διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. βάσει κατάστασης µελών κατ’ αλφαβητική σειρά.
Το προϊόν της εκποίησης µετά από αφαίρεση των πάσης
φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης κατατίθεται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόµατι του δι-
καιούχου. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν
τον δικαιούχο.
γ) Σε περίπτωση αναστολής διαπραγµάτευσης των

προς εκποίηση κινητών αξιών ή αδυναµίας εκποίησης
αυτών ολικά ή µερικά µέσα στην προθεσµία της περίπτω-
σης β΄, οι µη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ειδικό λογα-
ριασµό του στο Σ.Α.Τ., επ’ ονόµατι του δικαιούχου. Τα
πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιού-
χο. 
δ) Αν στο υπόλοιπο του ειδικού λογαριασµού του δι-

καιούχου στο Σ.Α.Τ. έχει επιβληθεί κατάσχεση, οι κατα-
σχεµένες κινητές αξίες εκποιούνται, σύµφωνα µε την
περίπτωσης β΄, το αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία
που αρχίζει µετά την πάροδο ενός διµήνου από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. 
Η κατάσχεση θεωρείται ως επιβληθείσα επί του προϊό-

ντος της εκποίησης, όπως κατατίθεται στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄.
Οι τυχόν µη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ µε σχετική επισήµανση της κατάσχεσης
επ’ αυτών. 

8. Εφόσον σε, υφιστάµενο κατά το χρόνο έναρξης ι-
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σχύος του παρόντος νόµου, ειδικό λογαριασµό του άρ-
θρου 15 της υπ’ αριθµ. 3/304/10.6.2004 απόφασης της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς υφίστανται δεσµευµένες κινη-
τές αξίες λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης ισχύ-
ουν τα εξής: 
α) το αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία που αρχί-

ζει µετά την πάροδο διµήνου από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει να µε-
ταφερθούν υπό το χειρισµό χειριστή, τον οποίο ορίζει ο
δικαιούχος, στο λογαριασµό αυτού στο Σ.Α.Τ., όπου και
διατηρούνται δεσµευµένες από τον διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. ανάλογα µε τους όρους της ενεχυρίασης ή επιβά-
ρυνσης. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, ο δια-
χειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να ενηµερώσει τα πρόσωπα
υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα σχετικά βάρη για
την κατά τα ανωτέρω µεταφορά των κινητών αξιών. Αν ο
δικαιούχος δεν έχει ορίσει χειριστή, το πρόσωπο υπέρ
του οποίου έχει συσταθεί το βάρος, δικαιούται να ορίσει
χειριστή στο λογαριασµό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ µέσα
σε ένα (1) µήνα από το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, 
β) µετά την πάροδο της προθεσµίας της περίπτωσης

α΄ και εφόσον οι κινητές αξίες παραµένουν στον ειδικό
λογαριασµό του δικαιούχου και δεν έχει οριστεί ως προς
αυτές χειριστής σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, οι σχετι-
κές κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά, εφαρµοζο-
µένων αναλογικά των διατάξεων των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παραγράφου 7 και το προϊόν της εκποίησης ή
οι µη εκποιηθείσες σύµφωνα µε την παράγραφο γ΄ της
παραγράφου 7 κινητές αξίες κατατίθενται µε τη σχετική
επιβάρυνση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
γ) για ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις µετά την πάροδο

διµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν
εφαρµόζεται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 15 της υπ’ αριθµ. 3/304/10.6.2004 απόφασης της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε σχετική µεταφορά
και δέσµευση κινητών αξιών υλοποιείται αντί του ειδικού
λογαριασµού, στο λογαριασµό του δικαιούχου στο
Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισµό χειριστή που ορίζεται µε τη σχε-
τική σύµβαση, 
δ) οι περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρµόζονται και αν για

τις δεσµευµένες λόγω ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης κινη-
τές αξίες έχει επιβληθεί κατάσχεση. 

9. Με απόφαση του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. καθορίζεται
κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή των διαδικασιών των παραγράφων 7 και 8 µέσα σε
ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου. Η ανωτέρω απόφαση και οι ανακοινώσεις που αφο-
ρούν τις διαδικασίες εκποίησης σύµφωνα µε την περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 7 και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 8 δηµοσιοποιούνται υποχρεωτικά στην ι-
στοσελίδα του διαχειριστή του Σ.Α.Τ., καθώς και σε µία
(1) ηµερήσια πολιτική και µία (1) οικονοµική εφηµερίδα,
που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας κυκλοφορίας σε ο-
λόκληρη τη χώρα. 

Άρθρο 30 
Τροποποιούµενες και λοιπές διατάξεις 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3606/2007 τροποποι-
είται ως εξής: 

«1. Εφόσον κατασχεθούν εις χείρας µέλους σε Σύστη-
µα χρηµατοπιστωτικά µέσα, που δεν συνιστούν και δεν
έχουν ως υποκείµενη αξία κινητές αξίες, τα οποία, κατά

το χρόνο της κατάσχεσης, είχαν πωληθεί χωρίς να έχει
γίνει ακόµη η εκκαθάριση της σχετικής συναλλαγής ή εί-
χαν λήξει γεννώντας υποχρεώσεις παράδοσης της υπο-
κείµενης αξίας έναντι καταβολής του τιµήµατος, αντικεί-
µενο της κατάσχεσης αποτελεί το προϊόν της πώλησης
ή της ανωτέρω λήξης, µετά την αφαίρεση φόρων, προµη-
θειών και λοιπών τελών και εξόδων, που περιέρχεται στο
µέλος, αφού συµψηφισθούν τυχόν υφιστάµενες κατά το
χρόνο της κατάσχεσης αντίθετες χρηµατικές απαιτήσεις
του µέλους κατά του δικαιούχου του προϊόντος της πώ-
λησης ή της λήξης, µετά την αφαίρεση φόρων, προµηθει-
ών και λοιπών τελών και εξόδων.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3606/2007 η λέξη
«κεφάλαια» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Κεφάλαια». 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄31), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. α. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο τοις χιλί-
οις (2‰) στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε ρυθµι-
ζόµενη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης
που λειτουργεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε το
ν. 4514/2018, ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλ-
λαγές διενεργούνται εντός ή εκτός των τόπων διαπραγ-
µάτευσης («Φόρος Πώλησης»). 
β. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώ-

λησης των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιου-
σίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που
διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους. Αν δεν
καταχωρίζεται τιµή, ο φόρος υπολογίζεται επί της τιµής
κλεισίµατος του τίτλου, την ηµέρα που διενεργήθηκε η
συναλλαγή.
γ. Ο Φόρος Πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πω-

λήσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπά χρηµατιστή-
ρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστη-
ριακούς θεσµούς, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρό-
σωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ηµε-
δαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έ-
χουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ο οφειλόµενος
φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των µετο-
χών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόµενα αποδεικτικά
στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στη Δηµόσια Οι-
κονοµική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται αυτός, µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από αυ-
τόν µέσα στον οποίο πωλήθηκαν οι µετοχές.
δ. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται και παρακρατείται

κατά το διακανονισµό των συναλλαγών σε ηµερήσια βά-
ση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄.
ε. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών που διακα-

νονίζονται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων υπολογίζε-
ται και παρακρατείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων, το οποίο χρεώνει σε ηµερήσια βάση µε το Φόρο Πώ-
λησης τους συµµετέχοντες σε αυτό, για λογαριασµό
των πωλητών. 
στ. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων υποχρεούται, σύµ-

φωνα µε τις διαδικασίες του, να αποδίδει εφάπαξ στην
αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα
φόρο για τις πωλήσεις µετοχών που διακανονίστηκαν
µέσα σε κάθε µήνα, µε δήλωση που υποβάλλεται µέχρι
το τέλος του πρώτου δεκαπενθήµερου του επόµενου µή-
να από το µήνα που διακανονίστηκαν οι ανωτέρω συναλ-
λαγές. 
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ζ. Εφόσον ο διακανονισµός των συναλλαγών πώλησης
διενεργείται εκτός του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, ο
υπολογισµός και η χρέωση του σχετικού Φόρου Πώλη-
σης βαρύνει το συµµετέχοντα του κεντρικού αποθετηρί-
ου τίτλων ή άλλο διαµεσολαβητή που ενεργεί µέσω αυ-
τού και ο οποίος διαµεσολαβεί στην εκτέλεση της συ-
ναλλαγής πώλησης για τον πωλητή. Το συνολικό ποσό
του αναλογούντος φόρου συγκεντρώνεται από το συµ-
µετέχοντα, βάσει των επιµέρους δηλώσεων και καταβο-
λών των διαµεσολαβητών, και καταβάλλεται στο κεντρι-
κό αποθετήριο τίτλων. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων α-
ποδίδει τον αναλογούντα φόρο βάσει δήλωσης που δια-
βιβάζεται σε αυτό από το συµµετέχοντα. Ο τύπος και το
περιεχόµενο της δήλωσης του συµµετέχοντος, καθώς
και η διαδικασία συλλογής δηλώσεων και πληροφοριών
ορίζονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Ο φόρος
αποδίδεται, σε µηνιαία βάση, στην αρµόδια για τη φορο-
λογία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων Δηµόσια Οικο-
νοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για όλες τις συναλλαγές πώ-
λησης που διενεργήθηκαν και διακανονίστηκαν κατά τον
προηγούµενο µήνα του µήνα απόδοσης. Η απόδοση του
φόρου διενεργείται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του
σχετικού µήνα απόδοσης.
η. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται ή δεν παρακρα-

τείται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση
σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις.»

4. Το Μέρος Δεύτερο του ν. 3606/2007 τροποποιείται
ως εξής:
α) Ο τίτλος του Δεύτερου Μέρους του ν. 3606/2007 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

β) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α΄ του Δεύτερου Μέρους
του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

γ) Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3606/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού νοούνται ως:
α) «Σύστηµα»: Σύστηµα κεντρικού αντισυµβαλλοµέ-

νου, εκκαθάρισης, παρεµφερείς µηχανισµοί µε οµοειδή
χαρακτηριστικά ή και συνδυασµοί αυτών των συστηµά-
των που ασκούν δραστηριότητες οριστικοποίησης ή δι-
ευθέτησης της οριστικοποίησης σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα.
β) «Διαχειριστής συστήµατος»: Πρόσωπο ή πρόσωπα

που διαχειρίζονται ή διευθύνουν τις δραστηριότητες Συ-
στήµατος.»
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«2. Το Σύστηµα πρέπει κατ’ ελάχιστο να παρέχει τα α-

παραίτητα εχέγγυα οργάνωσης για την άσκηση των δρα-
στηριοτήτων εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυµβαλλοµέ-
νου στο πλαίσιο λειτουργίας του, εφαρµοζόµενων ανα-
λόγως των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και

στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4514/2018, και επι-
πλέον:
α) να διαθέτει τους απαραίτητους µηχανισµούς για την

αποτροπή συστηµικών κινδύνων και τη συµµόρφωσή του
µε τις περί του αµετάκλητου του διακανονισµού διατά-
ξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21),
β) να λειτουργεί βάσει κανόνων που να διασφαλίζουν

την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας για την άσκηση των
δραστηριοτήτων εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυµβαλ-
λοµένου στο πλαίσιο λειτουργίας του, την ύπαρξη επαρ-
κών και αποτελεσµατικών όρων πρόσβασης των µελών
του, ως και την ύπαρξη συνθηκών που να επιτρέπουν την
άνευ διακρίσεων πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της
εξ’ αποστάσεως πρόσβασης, 
γ) να διαθέτει Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος µε

τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως θέµατα σχετικά µε τις διαδι-
κασίες κεντρικού αντισυµβαλλοµένου ή εκκαθάρισης
που εφαρµόζει, τους κανόνες πρόσβασης στο σύστηµα
και τις υποχρεώσεις των µελών σε αυτό, τους κανόνες
διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της οµαλής λει-
τουργίας του συστήµατος, καθώς και την ύπαρξη κεφα-
λαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα ή την υποχρέωση
των µελών του για την παροχή ασφαλειών.»
ε) Η παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί, επίσης, να ορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα Συστήµα-
τα δύνανται να αναλαµβάνουν την εκκαθάριση συναλλα-
γών που διενεργούνται σε αγορές άλλων κρατών –
µελών ή τρίτης χώρας».
στ) Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3606/2007 καταργεί-

ται. 
5. Το άρθρο 24 του ν. 2915/2001 (Α΄ 109) αντικαθίστα-

ται ως εξής: 

«Άρθρο 24

Το απόρρητο των κάθε µορφής καταθέσεων σε πιστω-
τικά ιδρύµατα, καθώς και των κινητών αξιών που τηρού-
νται σε λογιστική µορφή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων
το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα ύστερα από άδεια της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν ισχύει έναντι του δανει-
στή που έχει δικαίωµα κατάσχεσης της περιουσίας του
δικαιούχου της κατάθεσης ή της κινητής αξίας. Το απόρ-
ρητο αίρεται µόνο για το χρηµατικό ποσό που απαιτείται
για την ικανοποίηση του δανειστή.»

6. Σε περίπτωση µέτρου αφερεγγυότητας που επιβάλ-
λεται κατά συµµετέχοντος σε κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων ή άλλου λόγου αναστολής ή ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του που έχει ως συνέπεια την προσωρινή
µεταφορά κινητών αξιών πελατών του συµµετέχοντος
σε ειδικούς λογαριασµούς, τους οποίους χειρίζεται α-
πευθείας το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, οι µεταφερόµε-
νες κινητές αξίες εκποιούνται υποχρεωτικά από το κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον δεν οριστεί άλλος
συµµετέχων για την τήρηση αυτών. Για τoν ορισµό του
συµµετέχοντος και τη διενέργεια της εκποίησης εφαρ-
µόζονται οι παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 29. Η τρίµη-
νη προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 ως
και η δίµηνη προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 8 του άρθρου 29 αρχίζει την εποµένη εργάσιµη ηµέ-
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ρα µετά το πέρας του ηµερολογιακού µήνα µέσα στον ο-
ποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά των κινητών αξιών
συνεπεία των περιπτώσεων µεταφοράς σύµφωνα µε την
παρούσα. 

7. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, και 6 ισχύουν από την έ-
ναρξη ισχύος της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου
29.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

(ΕΕ) 2016/2258 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 31

Με τα άρθρα 31 έως και 33 εναρµονίζεται η ελληνική
νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258
του Συµβουλίου της 6ης Δεκεµβρίου 2016 (ΕΕ L 342 της
16.12.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε διαδοχικά µε τις Οδηγίες 2014/107/ΕΕ του
Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της
16.12.2014), (ΕΕ) 2015/2376 του Συµβουλίου της 8ης
Δεκεµβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015) και (ΕΕ)
2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ
L146 της 3.6.2016), όσον αφορά την πρόσβαση των φο-
ρολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέµη-
ση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστη-
ριότητες. Η αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωµατω-
θεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τα Κεφάλαια Α΄ έως και
Η΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και οι τροποποιητικές αυ-
τής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2376 και (ΕΕ)
2016/881, µε τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55),
µε τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) και µε τα
άρθρα 1 έως 9 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), αντίστοιχα. 

Άρθρο 32
(άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2258)

Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
αναριθµούνται σε παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και
προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4, που έχουν ως εξής: 

«2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής και επιβολής του
ν. 4170/2013, όπως ισχύει, και διασφάλισης της λειτουρ-
γίας της διοικητικής συνεργασίας που θεσπίζει, θεσπίζε-
ται η πρόσβαση της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει
των φορολογικών αρχών, δυνάµει των διατάξεων του ί-
διου νόµου, στους µηχανισµούς, τις διαδικασίες, τα έγ-
γραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρ-
θρα 13, 14 παράγραφοι 4, 20, 21 και 30 του ν. 4557/2018
(Α΄ 139). 

3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ορίζο-

νται τα ειδικότερα θέµατα της πρόσβασης της Φορολογι-
κής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών αρχών,
στους µηχανισµούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις
πληροφορίες της παραγράφου 2.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ορίζονται ειδικότερα θέµα-
τα των φορολογικών ελέγχων βάσει του πλαισίου της α-
µοιβαίας διοικητικής συνδροµής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.» 

Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος 

(άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2258)

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 32 αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 34 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4428/2016 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Τµήµα-
τος 3 της µετάφρασης της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρ-
µόδιων Αρχών στην ελληνική γλώσσα, όπως κυρώνεται
µε το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, οι λέξεις «Με την
επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδα-
φίου». 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της Ενότητας Β΄ του Τµήµατος
V του Παραρτήµατος Ι της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του
ν. 4428/2016, οι λέξεις «Ενότητα Δ΄» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «Ενότητα Γ΄». 

3. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 της Ενότη-
τας Γ΄ του Τµήµατος V του Παραρτήµατος Ι της παρ. 1
του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016, οι λέξεις «Ενότητα
Δ΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ενότητα Γ΄». 

4. Στην περίπτωση ii) της παρ. 4 και της παρ. 5 της Ε-
νότητας Δ΄ του Τµήµατος VIII του Παραρτήµατος Ι της
παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016, οι λέξεις
«της παρ. 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παρ. 4». 

5. Στην παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4428/2016,
οι λέξεις «της παραγράφου 3» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «της παραγράφου 4». 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος

Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4172/2013 (Α΄167) µετά τη φράση «και του Λιµενικού
Σώµατος», προστίθεται η φράση «η πτητική αποζηµίωση
που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αερο-
πορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.»

Άρθρο 36
Επιστροφή φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ

Σε εκκρεµείς, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισο-
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δήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων ή
φόρου προστιθέµενης αξίας φυσικών προσώπων ή νοµι-
κών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, εφόσον το συνο-
λικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεµών αιτήσεων ανέρχεται
µέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά
φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται
άµεσα, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξε-
ων. Ως εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσ-
διορισµός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρ-
θρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγµα που ε-
πιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας 

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Είναι δυνατή, µετά από αίτηση του υπόχρεου, η χο-
ρήγηση πιστοποιητικού για µεταβίβαση συγκεκριµένου
ακινήτου µε παρακράτηση και απόδοση του συνολικά ο-
φειλόµενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υ-
πόχρεος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο ε-
δάφιο.»

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Για το έτος 2018 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
τα δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας
των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούµε-
νου εδαφίου.»

Άρθρο 39
Μέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων

Τα οριζόµενα στην αριθµ. Φ.11321/οικ. 42090/959
1.8.2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 3176) έ-
χουν εφαρµογή και για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄85). 

Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 102 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2019 και εφεξής, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο
κατατίθεται, εντός της αυτής ως άνω προθεσµίας, σε λο-
γαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος.»

2. Το άρθρο 156 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης ε-

πιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της

µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της
οικονοµικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρω-
σής της, η διευκόλυνση της κατάρτισης ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών αναφορών, η ορθή εκτίµηση της πι-
στοληπτικής ικανότητάς της, η άντληση αξιόπιστων πλη-
ροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διά-
φορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανι-
σµούς, η εξαγωγή δεδοµένων βάσει του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΛ), η απλούστευση και δι-
ευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων.

2. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενι-
κής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως
προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται
στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογι-
σµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµή-
σεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολο-
γισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πι-
στώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται:
α. οι βασικές αρχές και κανόνες του Λογιστικού Πλαι-

σίου της Γενικής Κυβέρνησης, 
β. το βασικό σχέδιο λογαριασµών,
γ. τα τηρούµενα λογιστικά αρχεία και ο τρόπος τήρη-

σής τους,
δ. ο χρόνος έναρξης ισχύος του Λογιστικού Πλαισίου

της Γενικής Κυβέρνησης και
ε. κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-

ζονται: 
α. Η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαρια-

σµών του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3, η
ανάπτυξη των ταξινοµήσεων του προϋπολογισµού, το
περιεχόµενο των αναλυτικών λογαριασµών, η µεταξύ
τους συνδεσµολογία και οι αναλυτικές οδηγίες για την
αρχική αναγνώριση, τη µεταγενέστερη επιµέτρηση και
την παρουσίαση των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών
αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
β. Το περιεχόµενο του προσαρτήµατος των χρηµατο-

οικονοµικών αναφορών.
5. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ του προεδρικού

διατάγµατος της παραγράφου 3 εξακολουθεί να ισχύει η
εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στη σύνταξη
του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών
καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής
της Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίσθηκε µε:
α. το π.δ. 15/2011 «Περί ορισµού του περιεχοµένου

και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής
Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης» (Α΄30), για την Κε-
ντρική Διοίκηση, 
β. το π.δ. 80/1997 «Ορισµός του περιεχοµένου και του

χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστι-
κού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Α΄68), για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 «Περί ορισµού του περιεχοµένου

και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δι-
καίου» (Α΄ 163), για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου,
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δ. το π.δ. 146/2003 «Περί ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας»
(Α΄122) και το ν. 3697/2008 σχετικά µε την «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος
των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύ-
νης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 194), για τα δηµόσια νοσο-
κοµεία,
ε. το π.δ. 315/1999 «Περί του ορισµού του περιεχοµέ-

νου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδι-
κού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων
(Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)» (Α΄ 302), για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού
και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.»

Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρχή Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 123 του Κα-
νονισµού (ΕΚ) 1303/2013 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» ορίζε-
ται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), η ο-
ποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών και υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Ε.Δ.ΕΛ.
αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: 
α) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και

Αξιολόγησης Ελέγχων, 
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Δια-

χείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, 
δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Δια-

χείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, 
ε) τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Έκτα-

κτων Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
και 
στ) δύο (2) εµπειρογνώµονες από το δηµόσιο ή ιδιωτι-

κό τοµέα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ελέγχου συγ-
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµοσίων έργων
ή κρατικών ενισχύσεων. Στην Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να µετέ-
χει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος του Αυτο-
τελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµ-
µάτων. Με την ίδια ή όµοια απόφαση ορίζονται τα ανα-
πληρωµατικά µέλη της Ε.Δ.ΕΛ. και η γραµµατεία αυτής,
η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους της Γενικής Δι-
εύθυνσης. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται, ει-
σηγητής της Ε.Δ.ΕΛ. είναι ο εκ των µελών της καθ’ ύλην
αρµόδιος Προϊστάµενος, ο οποίος µετέχει στη σύνθεση
της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Για τα µέλη και τη
γραµµατεία της Ε.Δ.ΕΛ., έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176).»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη
λειτουργία της Ε.Δ.ΕΛ. συστάθηκαν στη Γενική Διεύθυν-
ση Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών οργανικές µονάδες (Διευθύν-

σεις και Αυτοτελή Τµήµατα), σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο π.δ. 142/2017 (Α’ 181), όπως ισχύει κάθε φο-
ρά.»

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές µο-
νάδες της παραγράφου 1 και είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
Ε.Δ.ΕΛ., θεωρούνται, κατά την έννοια του νόµου, αυτού
ελεγκτικά όργανα.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Η στελέχωση των θέσεων των Διευθύνσεων και
των Αυτοτελών Τµηµάτων της παραγράφου 1 µπορεί να
γίνεται και µε υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσ-
σονται ή µετακινούνται από το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και
τα κρατικά Ν.Π.Δ.Δ., µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και µε
την επιφύλαξη των οριζόµενων στις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του άρθρου 79 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143). Η στελέχωση των Διευθύνσεων
και των Αυτοτελών Τµηµάτων της παραγράφου 1, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, πραγµατοποιείται κα-
τόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, στην οποία θα ορίζονται κατ’ ελάχιστο τα
τυπικά προσόντα και η αναγκαία εµπειρία των υποψη-
φίων, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης. Ο χρόνος υ-
πηρεσίας των κατά τα ανωτέρω µετατασσόµενων ή µε-
ταφερόµενων υπαλλήλων στους φορείς από τους οποί-
ους προέρχονται, θεωρείται, για τη µισθολογική και βαθ-
µολογική τους εξέλιξη, ως διανυθείς στην υπηρεσία που
τοποθετούνται.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου
προγραµµατισµού, που εγκρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. στο
πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου.»

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες
οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους που είναι εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.. Για την έκδοση της απόφασης
συγκρότησης των ελεγκτικών οµάδων και της µετακίνη-
σής τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4
της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄94), αρµόδιος είναι ο
Πρόεδρος της Ε.Δ.ΕΛ..»

7. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν αιτιο-
λογηµένης και διαπιστωµένης αδυναµίας της Ε.Δ.ΕΛ. να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων της πε-
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 , λόγω του
εξειδικευµένου αντικειµένου τους, η διενέργεια των ε-
λέγχων αυτών δύναται να ανατεθεί σε ελεγκτικές εται-
ρείες, που δεν σχετίζονται, µε οποιονδήποτε τρόπο, µε
τη διαχείριση των προγραµµάτων, την υλοποίηση των
έργων και την πιστοποίηση των δαπανών. Η Ε.Δ.ΕΛ., µε-
τά από εισήγηση του Προϊσταµένου της εκάστοτε αρµό-
διας για τον έλεγχο Διεύθυνσης Ελέγχου, εισηγείται
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σχετικά στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος είναι αρ-
µόδιος για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης. Η ε-
λεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία
ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ..»

8. Η περίπτωση (α) της παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
των παραγράφων 6 και 7, συντάσσει έκθεση προσωρι-
νών αποτελεσµάτων ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει
και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δηµοσιονο-
µικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την
πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόµε-
νο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περί-
πτωση ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστο-
ποίησης και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού. Οι ανωτέρω
φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως αντιρ-
ρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης
της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέ-
ρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσµά-
των ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρή-
σεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της ε-
κάστοτε αρµόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου εξετάζονται α-
πό την Ε.Δ.ΕΛ., η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα α-
ποτελέσµατα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ.
δύναται να παρευρίσκονται, µετά από πρόσκλησή της, οι
φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις,
για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτε-
λέσµατα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται σε ό-
λους τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε όποιο φορέα
κρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. αναγκαία η κοινοποίηση. Στις
περιπτώσεις διαπίστωσης σηµαντικού ευρήµατος µε δη-
µοσιονοµική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα οριστικά α-
ποτελέσµατα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται
επιπλέον και στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµό-
σιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρα-

νόµως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζονται τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 33. Η αρµοδιότητα για την έκδοση
των αποφάσεων ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρα-
νόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στον Υπουργό
Οικονοµικών.»

9. Η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Για τους ελέγχους του παρόντος άρθρου έχουν ε-
φαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του άρ-
θρου 21 του ν. 4354/2015, καθώς και οι διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 48 του παρόντος νόµου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.»

10. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 13 του άρ-
θρου 12 του ν. 4314/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων
(Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων) της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµ-
µάτων δεν διώκεται ποινικά για τα διαλαµβανόµενα σε
έκθεση ελέγχου που συνέταξε ή συνυπέγραψε κατά την
άσκηση των καθηκόντων του. Εξαιρούνται των ανωτέρω
η περίπτωση κατά την οποία το προσωπικό ενήργησε µε
δόλο, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση
των καθηκόντων του και η παράβαση του καθήκοντος ε-
χεµύθειας των ελεγκτικών οργάνων.

Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης έχουν εφαρ-
µογή και για τους Ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. και του Μητρώ-
ου Εµπειρογνωµόνων, όταν συµµετέχουν σε ελέγχους
των οργανικών µονάδων (Διευθύνσεων και Αυτοτελών
Τµηµάτων) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµα-
τοδοτούµενων Προγραµµάτων.
β) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων (Δι-

ευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµά-
των, εφόσον εξετάζεται ή διώκεται για αποδιδόµενες σε
αυτό πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, µπο-
ρεί να εκπροσωπείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατόπιν έγγραφου αιτήµατος
του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων προς το Ν.Σ.Κ.,
στο οποίο, κατόπιν σχετικής προκαταρκτικής έρευνας
βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόµενος ή διωκόµενος ενήργησε
προς το δηµόσιο συµφέρον και έγκρισης του αιτήµατος
αυτού από τον Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Τα µέλη της Ε.Δ.ΕΛ. και το εν γένει προσωπικό των

οργανικών µονάδων (Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τµη-
µάτων) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατο-
δοτούµενων Προγραµµάτων, δεν υπέχουν προσωπικά α-
στική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παρα-
λείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από
την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
τους. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω α-
πό ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για πρά-
ξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρειά αµέλεια.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ έχουν εφαρ-

µογή και για τους Ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. και του Μητρώ-
ου Εµπειρογνωµόνων που φέρουν την υπαλληλική ιδιό-
τητα, όταν συµµετέχουν σε ελέγχους των οργανικών
µονάδων (Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων) της
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων.»

11. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«14.Τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
εφαρµόζονται αναλόγως κατά την άσκηση όλων των
προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιοτή-
των του Αυτοτελούς Τµήµατος Έκτακτων Ελέγχων Συγ-
χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, εφόσον κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι κληθούν
ενώπιον των δικαστηρίων.»

12. Η περίπτωση α΄ της παρ. 15 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα θέµατα λειτουργίας της Ε.Δ.ΕΛ. και των οργα-
νικών µονάδων που την υποστηρίζουν,».

13. α) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 αναριθµείται σε δ΄. 
β) Μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 15 του άρθρου του

ν. 4314/2014 προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής:
«(γ) οι διαδικασίες µε τις οποίες διενεργούνται οι έ-

λεγχοι αρµοδιότητας του Αυτοτελούς Τµήµατος Έκτα-
κτων Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε
τους ελέγχους αυτούς, η διενέργεια των οποίων, εφό-
σον υπάρχουν λόγοι επείγοντος και κατόπιν αιτιολογη-
µένης απόφασης της Ε.Δ.ΕΛ., είναι δυνατή, και πριν την
έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρούσας περί-
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πτωσης, µε τις διαδικασίες και τη µεθοδολογία που προ-
βλέπονται για τους τακτικούς ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ.,
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των έκτακτων ελέγ-
χων,».

Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4549/2018

1. Μετά την υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ του
άρθρου 91 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), τα λοιπά εδάφια
της περίπτωσης β΄ αντικαθίστανται ως εξής:

«βγ) που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα
γεγονότα ή σοβαρές οικονοµικές διαταραχές, αυστηρά
προς επανόρθωση της προκληθείσας ζηµίας και συνέχι-
ση της οικονοµικής τους δραστηριότητας, αφαιρουµένου
τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζηµίω-
σης.

Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου δύναται να παρέ-
χεται και υπέρ προβληµατικών, κατά την έννοια του ενω-
σιακού δικαίου, επιχειρήσεων µε τη µορφή ενίσχυσης
διάσωσης και ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής µε τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση
µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων»
(ΕΕ C 249 της 31.7.2014). 
Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνι-

κού Δηµοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν υπα-
χθεί στην πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στις ει-
σηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή σε πολυµερή µηχανι-
σµό διαπραγµάτευσης, σε επιχειρήσεις µε βεβαιωµένες
στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. οφειλές από εγγυηµένα δάνεια,
καθώς και σε επιχειρήσεις µε σηµαντικό ύψος βεβαιωµέ-
νων φορολογικών οφειλών, όπως αυτό προσδιορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ του άρθρου
91 του ν. 4549/2018 η φράση «Κρατικών φορέων δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού ή µικτού δικαίου: 
δα) Που» αντικαθίσταται µε τη φράση:
«Κρατικών φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού ή µικτού δι-

καίου, εφόσον η παρεχόµενη εγγύηση δεν συνιστά κρα-
τική ενίσχυση ή, σε περίπτωση που συνιστά κρατική ενί-
σχυση µε τη µορφή εγγύησης, µόνο αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του σχετικού ενωσιακού δικαίου περί κρα-
τικών ενισχύσεων, ιδίως δε κρατικών φορέων δηµοσίου,
ιδιωτικού ή µικτού δικαίου: δα) που».

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 93 του
ν. 4549/2018 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την ε-
κάστοτε εγκεκριµένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε-
θοδολογία για τον υπολογισµό του ακριβούς ύψους της
προµήθειας ασφαλείας.»

Άρθρο 43

Στα µέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτήθη-
καν µε αποφάσεις των οικείων Υπουργών κατά τα έτη
2016 και 2017, για την επισκόπηση δαπανών στα Υπουρ-
γεία και τους εποπτευόµενους φορείς τους, στα πλαίσια
του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, καταβάλλεται
αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των

κείµενων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια καταβολής της εν λόγω αποζηµίω-
σης.

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015

Στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται
παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρ-
θρου 9 των υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτε-
ρη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπό-
ψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµ-
βανόταν υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη
στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας.»

Άρθρο 45
Ρύθµιση µισθολογικών ζητηµάτων

1. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), χορηγείται, από 1.9.2018, σε ό-
λους τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας δηµοσίου δι-
καίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έ-
χουν διοριστεί ή µεταταχθεί µετά την 1.11.2011 έως και
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δηµοσιο-
νοµικού Συµβουλίου,  της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό προ-
σωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.).

2. Για τους σκοπούς του παρόντος και για τον υπολο-
γισµό της προσωπικής διαφοράς εφαρµόζονται αναλογι-
κά οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011,
όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, καθώς και των
άρθρων 26 και 27 του ν. 4354/2015, χωρίς να είναι δυνα-
τός ο υπολογισµός τυχόν πλασµατικού χρόνου για την
περαιτέρω µισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων
και χωρίς να είναι δυνατή η αναδροµική λήψη διαφοράς
αποδοχών για το χρονικό διάστηµα πραγµατικής υπηρε-
σίας πριν την 1.9.2018.

3. Η παραπάνω προσωπική διαφορά συµψηφίζεται µε
κάθε άλλη προσωπική διαφορά που είχε χορηγηθεί
στους εν λόγω υπαλλήλους δυνάµει άλλων διατάξεων. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-
µογή στους υπαγόµενους στις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου ΙΔ.3 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 188 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) και του άρθρου 14 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161).

Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3086/2002

1. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324),
όπως ισχύει, αναριθµείται σε παράγραφο 7.
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2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, ό-
πως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των αιτήσεων
οφειλετών του Δηµοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), αλλά και κατά τη διαδι-
κασία του προδικαστικού συµβιβασµού ή της προσωρινής
ρύθµισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόµου, το Ελληνι-
κό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της αρ-
µόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του
αιτούντα Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, στον ο-
ποίο γίνεται η κοινοποίηση των αιτήσεων και των αποφά-
σεων που θα εκδοθούν. Εντός των προθεσµιών που καθο-
ρίζονται από τον παραπάνω νόµο, διαβιβάζονται από την
ανωτέρω Υπηρεσία στη Γραµµατεία του αρµόδιου δικαστη-
ρίου οι απόψεις της για το σχέδιο ρύθµισης οφειλών και
για το σύνολο των ισχυρισµών και αιτηµάτων του αιτού-
ντος, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο σχε-
τικά µε τα χρέη του. Ο Προϊστάµενος της παραπάνω Υπη-
ρεσίας παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας µε γραπτή δήλωσή του, η οποία α-
ποστέλλεται µε το φάκελο των απόψεων της Υπηρεσίας
προς τη Γραµµατεία του Δικαστηρίου. Σε ειδικές περιπτώ-
σεις υποθέσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νοµικά προ-
βλήµατα, η ανωτέρω Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει αιτιολο-
γηµένα τον ορισµό, ως εκπροσώπου, µέλους του Ν.Σ.Κ. ή
δικηγόρου, σε έδρες Πρωτοδικείων που δεν λειτουργεί
Γραφείο του Ν.Σ.Κ.. Η µη άσκηση εκ µέρους του Ελληνικού
Δηµοσίου, των ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων που προβλέ-
πονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις αποφασίζεται από
τον Προϊστάµενο της παραπάνω αρµόδιας υπηρεσίας µε ε-
πισηµειωµατική πράξη στο φάκελο της υπόθεσης. Όλα τα
παραπάνω ένδικα βοηθήµατα και µέσα, ασκούνται για λο-
γαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου από µέλος του Ν.Σ.Κ.,
ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη της ανωτέρω Υπηρε-
σίας, στην οποία επισυνάπτεται έγκαιρα ο φάκελος της υ-
πόθεσης. Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήµατος ή
µέσου από άλλο διάδικο που στρέφεται κατά του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται από
την παραπάνω Υπηρεσία στο Ν.Σ.Κ., το οποίο αναλαµβάνει
την περαιτέρω εκπροσώπηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι
παραπάνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε υποθέσεις αιτήσε-
ων, που κατατίθενται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, κα-
θώς και σε αιτήσεις η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιο-
ρισθεί µετά δίµηνο τουλάχιστον από την ηµεροµηνία αυ-
τή.»

Άρθρο 47
Αρµοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

1. Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα υπηρε-
σιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των υπηρε-
σιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων (εκτός αυτών που από διάταξη νόµου υπά-
γονται στην αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συµβου-
λίων) περιλαµβανοµένων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν
δικά τους υπηρεσιακά συµβούλια, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
Ειδικότερα, το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ασκεί αρµοδιότητες υπηρε-

σιακού συµβουλίου για:

α. τους υπαλλήλους των Γενικών Γραµµατειών του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Ι-
δρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δη-
µόσιες υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄ 217 και άρθρο 34 του
ν. 1946/1991, Α΄91, αντιστοίχως), 
β. τους διοικητικούς υπαλλήλους των ισοτίµων προς τα

δηµόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δη-
µόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167),
γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δηµοσίων Ινστι-

τούτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),
δ. τους διοικητικούς υπαλλήλους φορέων του Υπουργεί-

ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που από ειδικές
διατάξεις υπάγονται στην αρµοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ε. τους υπαλλήλους των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο

8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α΄ 141),
στ. το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προ-

σωπικό της µειονοτικής εκπαίδευσης,
ζ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Δι-

ευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

2. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 του
π.δ. 182/2004 (Α΄ 161) καταργούνται, ενώ οι ειδικότερες
αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., όπως περιγράφονται στο α-
νωτέρω άρθρο, εξακολουθούν να ασκούνται από το
Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., πλην αυτών που από διάταξη νόµου υπάγονται
στην αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συµβουλίων.

3. Στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περιέρχονται όλες οι υποθέσεις που
εκκρεµούν στα υπηρεσιακά συµβούλια που λειτουργούν
µέχρι τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που πρό-
κειται να το συγκροτήσει.
Όταν συζητούνται θέµατα των διοικητικών υπαλλήλων

των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 1, καθώς και
των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους υπηρεσιακά συµ-
βούλια, µετέχουν, ως αιρετά µέλη, υπάλληλοι οι οποίοι ε-
κλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των ως άνω υ-
πηρεσιών.
Όταν συζητούνται θέµατα διοικητικών υπαλλήλων των

περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, µετέχουν ως
αιρετά µέλη, υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνο-
λο των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.
Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και της παρ. 8 του

άρθρου 15 του ν. 3149/2003, (Α΄ 141) περί συµµετοχής αι-
ρετών εκπροσώπων των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών και της Ε-
θνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εξακολουθούν να ισχύ-
ουν.

4. Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Τα θέµατα εισηγού-
νται οι αρµόδιοι προϊστάµενοι των οικείων Διευθύνσεων ή
Τµηµάτων και των Αυτοτελών Τµηµάτων των Γενικών
Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων ή οι νόµιµοι Αναπληρωτές τους στην αρµοδιό-
τητα των οποίων υπάγονται τα αντίστοιχα θέµατα που ει-
σάγονται προς συζήτηση.

5. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
περί Συλλογικών Οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

18



Άρθρο 48

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Μόρια 6)».

2. Οι καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατά τις 30.9.2018 µετέ-
χουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Διεπιστηµονικού Ορ-
γανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), συνεχίζουν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους ως τη λήξη της θητείας τους, ακόµη κι αν α-
πολέσουν την ιδιότητα του καθηγητή Τ.Ε.Ι. λόγω τροπής
της θέσης τους σε θέση καθηγητή πανεπιστηµίου.

3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4511/2018
(Α΄ 2) και η παράγραφος 5 αναριθµείται.

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012

1. Τα τέσσερα (4) πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου
8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως ισχύουν, αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«6. Ορίζεται µεταβατικό στάδιο για την αποζηµίωση
της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2017.
Για το µεταβατικό στάδιο, ο Φ.Π.Κ.Υ. υποβάλλει στην
Ε.Ε.Τ.Τ. τον υπολογισµό του καθαρού κόστους παροχής
της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015
έως τις 30 Ιουνίου 2017 και των ετών 2016 και 2017 σύµ-
φωνα µε το άρθρο 9 της µε αριθµ. 697/129/18.7.2013 α-
πόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β΄ 2016). Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει εν
συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και ε-
παληθεύει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το καθα-
ρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρε-
σίας των ανωτέρω ετών στο µέτρο που αυτό υφίσταται.
Από το επαληθευµένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρό κόστος
παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας των ε-
τών 2013 έως και 2017 ο Κρατικός Προϋπολογισµός κα-
λύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικο-
νοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ).»

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου που προστέθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42)
στο τέλος του Μέρους Β΄ του Παραρτήµατος I του
ν. 4053/2012, η φράση «για την περίοδο 2013-2015» α-
ντικαθίσταται µε τη φράση «για την περίοδο 2013-
2017».

Άρθρο 50
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ 

και του ΕΤΕΑΕΠ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
ολοκλήρωση, σωρευτικά:
α) της έκδοσης του νέου Οργανισµού του Ενιαίου Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
β) της κατάρτισης του ψηφιακού οργανογράµµατος

αυτού και
γ) των περιγραµµάτων θέσης εργασίας,
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την

31η.3.2019, για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε την παρ.

4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαιτείται η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με
απόφαση του ιδίου Υπουργού βεβαιώνεται η συνδροµή
των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της πα-
ρούσας.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
31η.3.2019, για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταµείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, α-
παιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

3. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διαδικασίες µετάταξης ή απόσπασης που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνο-
νται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014

1. Το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 (Α΄92) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Ε-
σόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών
πλοίων και µικρών σκαφών» µε σκοπό την καταχώριση
του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις αρ-
µόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Το Μητρώο αυτό διασυνδέεται ηλεκτρο-
νικά µε τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα για φο-
ρολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της
Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συ-
στήµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής. Στο Μητρώο καταχωρίζονται:
α. τα ιδιωτικά και επαγγελµατικά πλοία αναψυχής υπό

ελληνική σηµαία,
β. τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής σηµαίας άλλου

κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σηµαίας κρά-
τους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται µεταξύ ελ-
ληνικών λιµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
γ. τα επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια.
Τα λοιπά πλοία αναψυχής και µικρά σκάφη τα οποία εί-

ναι υπόχρεα για την πληρωµή του Τέλους Πλοίων Ανα-
ψυχής και Ηµερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) , σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013
(Α΄ 256), καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρµογή
που εγκαθίσταται στην Α.Α.Δ.Ε. για το σκοπό αυτόν.

2. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 καταχωρίζονται
τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνοµα, το είδος (ι-
διωτικό, επαγγελµατικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η ά-
δεια εκτέλεσης πλόων (αριθµός νηολογίου ή άδειας ε-
κτέλεσης πλόων, λιµένας και κράτος της σηµαίας και ε-
πώνυµο/επωνυµία φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµι-
κής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότη-
τας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγρά-
φου εθνικότητας, η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης,
το ολικό µήκος, το πλάτος, η ιπποδύναµη, η κατάστασή
του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, τα στοιχεία του
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εκπροσώπου (αριθµός φορολογικού µητρώου, επώνυµο,
κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθµός φορολογι-
κού µητρώου, επώνυµο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρί-
στριας εταιρείας, του πλοίου ή του µικρού σκάφους, οι
κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered  tonnage –
grt) ή η ολική χωρητικότητα (registered tonnage – gt) οι
κόροι της καθαρής χωρητικότητας ή η καθαρή χωρητικό-
τητα (nettonnage), και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται επίσης τα στοιχεία
για την απόδειξη της καταβολής του Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή η ένδειξη για τη µη επιβάρυνση µε
Φ.Π.Α., κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή µι-
κρού σκάφους, η αιτία της µεταβολής της κυριότητας,
καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

3. Η πρόσβαση στο Μητρώο της παραγράφου1 πραγ-
µατοποιείται µέσω των ψηφιακών υποδοµών της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του
Υπουργείου Οικονοµικών. Οποιαδήποτε διασύνδεση του
Μητρώου τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών µε άλ-
λα πληροφοριακά συστήµατα άλλων φορέων θα λαµβά-
νει χώρα αποκλειστικά µέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην υπ' αριθµ. Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ
2016/4.8.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(Β΄1710/18.5.2017), ως κόµβος διασύνδεσης και επικοι-
νωνίας µεταξύ των Υπηρεσιών και Αρχών του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών µε άλλους φορείς.

4.α. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 εγγράφονται, κα-
τόπιν σχετικής αίτησης µε ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του
εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη, τα αναφερόµενα στην παρά-
γραφο 1 πλοία αναψυχής και µικρά σκάφη.
β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ιδιω-

τικών πλοίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 υπο-
βάλλεται εντός εξήντα (60) ηµερών από τη νηολόγησή
τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών
Σκαφών. Για τα ήδη νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα στα
Βιβλία αυτά ιδιωτικά πλοία αναψυχής και µικρά σκάφη, η
αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση
και θέση του σε λειτουργία. Με την αίτηση συνυποβάλ-
λεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εβδο-
µήντα πέντε (75) ευρώ.
γ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ε-

παγγελµατικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από τη νηολόγησή τους. Με την αίτηση συνυπο-
βάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού
πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ε-

παγγελµατικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από την ηµεροµηνία χορήγησης της απαλλαγής
από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους από την
Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Με την αίτηση συ-
νυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο πο-
σού πεντακοσίων (500) ευρώ.
ε. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των υπό

ελληνική σηµαία επαγγελµατικών τουριστικών ηµερό-
πλοιων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, υποβάλ-
λεται εντός δεκαπέντε(15) ηµερών από τη νηολόγησή
τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών
Σκαφών. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο
ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ

για πλοία µήκους επτά (7) µέτρων ή άνω και ποσού δια-
κοσίων (200) ευρώ για σκάφη µήκους µικρότερου των ε-
πτά (7) µέτρων. Για τα τουριστικά ηµερόπλοια της περί-
πτωσης αυτής που δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 12 , η αίτηση για την καταχώ-
ριση στο Μητρώο υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία έξι
(6) µηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουρ-
γία.
στ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ε-

παγγελµατικών τουριστικών ηµερόπλοιων της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 1 υπό σηµαία άλλη πλην της ελ-
ληνικής σύµφωνα µε το άρθρο 12, υποβάλλεται εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία χορήγησης
της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του
σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.
Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονι-
κό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία
µήκους επτά (7) µέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων
(200) ευρώ για σκάφη µήκους µικρότερου των επτά (7)
µέτρων. Για τα τουριστικά ηµερόπλοια της περίπτωσης
αυτής που δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 7 του άρθρου 12, η αίτηση για την καταχώριση
στο Μητρώο υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µη-
νών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.
ζ. Εάν δεν υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο µετά τη

λήξη της µεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στα άρ-
θρα 12 και 15, ουδεµία απαλλαγή χορηγείται από τη φο-
ρολογία κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και µε-
ταβίβασης από επαχθή αιτία, ή οποιαδήποτε φορολογική
ή άλλη απαλλαγή που σχετίζεται µε επαγγελµατική χρή-
ση του πλοίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της
φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας.

5.α. Οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων του Μη-
τρώου καταχωρίζεται σε αυτό εντός προθεσµίας εξήντα
(60) ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτή πραγµατοποι-
ήθηκε και µε την επιφύλαξη πρόβλεψης από άλλες δια-
τάξεις µικρότερης προθεσµίας για τη γνωστοποίηση της
µεταβολής, κατόπιν υποβολής αίτησης από τον υπόχρεο
για την εγγραφή του πλοίου ή του µικρού σκάφους.
β. Με την αίτηση µεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυ-

χής σε επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής συνυποβάλλεται
ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
Με την αίτηση µεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε
επαγγελµατικό τουριστικό ηµερόπλοιο συνυποβάλλεται
ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ
για πλοία µήκους επτά (7) µέτρων ή άνω και ποσού δια-
κοσίων (200) ευρώ για σκάφη µήκους µικρότερου των ε-
πτά (7) µέτρων. 
γ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή

του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από την αρµόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής για την ενηµέρωση, σχετικά µε τις µεταβολές
των στοιχείων αρµοδιότητας του ως άνω Υπουργείου. 
δ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή

του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από τη Φορολογική
και Τελωνειακή Διοίκηση µε βάση τις διατάξεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:
α. Καθορίζονται οι διαδικασίες διαβίβασης των πληρο-

φοριών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Α.Α.Δ.Ε., κα-
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θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ανά-
πτυξη και εφαρµογή του Μητρώου.
β. Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της δηµιουργίας του

Μητρώου τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών του
παρόντος άρθρου και η ολική ή µερική λειτουργία του . Η
µερική λειτουργία νοείται ως ολοκλήρωση του Μητρώου
και θέση αυτού σε λειτουργία για τις ανάγκες εφαρµο-
γής του παρόντος νόµου.
γ. Εκδίδεται Κανονισµός Διαχείρισης της Λειτουργίας

και Αυτοµατοποιηµένης Πρόσβασης, στον οποίο ειδικό-
τερα ορίζονται το δικαίωµα πρόσβασης των φυσικών ή
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων στην ηλεκτρο-
νική εφαρµογή του Μητρώου, το είδος και η έκταση του
δικαιώµατος αυτού, η διαδικασία διασύνδεσης, σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, και επικοινω-
νίας µεταξύ των αρµόδιων Αρχών και Υπηρεσιών στο
πλαίσιο των υφιστάµενων αρµοδιοτήτων τους, ο τρόπος
καταγραφής, η διαβίβαση και η αποτύπωση των στοιχεί-
ων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ. Καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο

τρόπος και οι αρµόδιες αρχές για την υποβολή της αίτη-
σης για την εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο της
παραγράφου 1 των τουριστικών πλοίων και µικρών σκα-
φών, ο τύπος, η µορφή και το είδος των στοιχείων και δι-
καιολογητικών της παραγράφου 2, καθώς και η διαδικα-
σία καταχώρισης και µεταβολής αυτών, οι λόγοι, η διαδι-
κασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι αρµόδιες αρ-
χές για την υποβολή της αίτησης για την µεταβολή ή α-
πενεργοποίηση (εκούσια ή αυτοδίκαιη) ή εκ νέου ενερ-
γοποίηση στο Μητρώο, ο τρόπος είσπραξης των ποσών
τα οποία καταβάλλονται για την καταχώριση ή µεταβολή
στο Μητρώο, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να τροποποιούνται οι προθεσµίες των παραγρά-
φων 4 και 5.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι
ναυλωµένα, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αντίγραφο
ναυλοσυµφώνου και µε ενηµερωµένες καταστάσεις επι-
βαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιµένα α-
φετηρίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσυπογράφονται α-
πό τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει
την ηµεροµηνία και την ώρα προσυπογραφής βρίσκονται
πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση α-
πό τις αρµόδιες Αρχές. Οι ενηµερωµένες καταστάσεις ε-
πιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α΄17). Στους παραβάτες του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 12 του π.δ. 23/1999. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη
ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των ως άνω ναυλοσυµφώ-
νων και των ενηµερωµένων καταστάσεων γνωστοποιού-
νται, πριν τον απόπλου από το λιµένα αφετηρίας στην
αρµόδια Λιµενική Αρχή του λιµένα αυτού. Για τη γνω-
στοποίηση αυτή, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο
ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορι-
κά µε την κατάσταση επιβαινόντων υφίσταται και στην
περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Αντίγραφα
των ναυλοσύµφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή,
όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνεια-
κής Διοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φο-

ρολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Πλοίαρ-
χος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει
ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύµφω-
να ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νο-
θεύει τέτοια έγγραφα, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) ετών.»

3. Το άρθρο 11 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο11

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υπόκεινται σε υπο-
χρέωση για οργανική σύνθεση πληρώµατος. Η πρόσλη-
ψη ναυτικού ασφαλισµένου στο Ν.Α.Τ., δεν γεννά υπο-
χρέωση συµπλήρωσης οργανικής σύνθεσης ή ασφάλι-
σης στο Ν.Α.Τ. άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέ-
ντος.».

4. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας που ο-
ρίζεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ και στο τρί-
το εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 2, ή µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μη-
τρώο, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη
και η σχετική αίτηση εµπρόθεσµη, ο πλοιοκτήτης ή ο ε-
φοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελµατικού τουριστι-
κού ηµερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2, ότι πρόκειται να δρα-
στηριοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και συνυποβάλλει: α) ευκρινή αντίγραφα του
πρωτότυπου του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και
του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποι-
ητικού Ασφαλείας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β)
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Δι-
οίκησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται µία φορά

και διαβιβάζονται από την Λιµενική Αρχή στην αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.»

5. Το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 13

1.α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, για την εκναύ-
λωση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρό-
στιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) έως και είκοσι πέντε
χιλιάδων (25.000) ευρώ. 
β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς

και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, στο ιδιωτικό
πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρό-
στιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως και διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ. 
γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς

και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, για κάθε άλλη
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, πλην

21



των αναφερόµενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέ-
ρω, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)
έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Ειδικότε-
ρα, σε περίπτωση µη εφοδιασµού ιδιωτικού πλοίου ανα-
ψυχής, υπό ελληνική σηµαία ή σηµαία άλλων κρατών -
µελών της Ε.Ε., µε Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής
(ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000)
ευρώ, ενώ σε περίπτωση µη ετήσιας θεώρησής του, πρό-
στιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Πλην των ως άνω
αναφεροµένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξε-
ων της υπ' αριθµ. 3133.1-76888-2016/8.9.2016 (Β΄ 3061)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβάλλεται πρόστιµο ύ-
ψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Η εκπρόθεσµη εγγραφή ή η εκπρόθεσµη αίτηση για

την καταχώριση µεταβολής στο Μητρώο επιφέρει πρό-
στιµο ίσο µε το ποσό του προβλεπόµενου στο άρθρο 2 η-
λεκτρονικού παράβολου για την εγγραφή ή µεταβολή
στο Μητρώο αντίστοιχα.
ε. Η διαπίστωση της µη εγγραφής των ιδιωτικών πλοί-

ων αναψυχής στο Μητρώο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 2, επιφέρει πρόστιµο τουλάχιστον ίσο µε τα
οριζόµενα στην περιπτωση δ΄ και έως το ένα τοις εκατό
(1%) της φορολογητέας αξίας της παραγράφου 10 του
άρθρου 14.
στ. Το ύψος των προστίµων που επιβάλλονται, σύµφω-

να µε την παρούσα παράγραφο, εξαρτάται ιδίως από τις
συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθµό επανάλη-
ψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθη-
κε στο κράτος ή τον τουρισµό ειδικότερα. Τα πρόστιµα
αυτά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού
και εµφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου.
ζ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια

του προστίµου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η
τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόµου µέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προη-
γούµενης.
η. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο

ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλ-
λεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιµενική Αρχή που
βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύνα-
ται να αρθεί µόνο µε την πληρωµή του προστίµου ή µόνο
µε την κατάθεση στη Λιµενική Αρχή εγγυητικής επιστο-
λής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα, που λειτουργεί
νόµιµα σε κράτος- µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει
το δικαίωµα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίµου που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄. Οι ανωτέρω κυρώσεις
ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έ-
χουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά, σύµφωνα µε το δί-
καιο άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλά-
δα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
θ. Πριν από την επιβολή των ανωτέρω προστίµων, η Λι-

µενική Αρχή που διαπιστώνει την παράβαση και συντάσ-
σει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλή-
ρη απόδειξη της παράβασης καλεί τον παραβάτη να εκ-
θέσει τις απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµε-
ρών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης. Τα
πρόστιµα επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Κατά της
απόφασης επιβολής προστίµου επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Η προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, ε-
πιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δη-
µοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µό-
νο του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), ανεξάρτητα από τυχόν
ποινικές ή αστικές ευθύνες.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορούν να τροπο-
ποιούνται τα όρια των προστίµων του παρόντος άρ-
θρου.».

6. Στην περίπτωση α΄, πριν την υποπερίπτωση (i), της
παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 η φράση «Η φο-
ρολογητέα αξία των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής
του παρόντος νόµου, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση
καταβολής Φ.Π.Α. λόγω παύσης ισχύος της άδειας του
ν. 2743/1999 (Α΄211) ή παύσης της επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας, διαµορφώνεται:» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φορολογητέα αξία των επαγγελµατικών πλοίων α-
ναψυχής του παρόντος νόµου, για τα οποία ανακύπτει υ-
ποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., λόγω παύσης ισχύος της
άδειας του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή παύσης της επαγγελ-
µατικής δραστηριότητας εκούσιας ή αυτοδίκαιης διαµορ-
φώνεται ως εξής:».

7. Η περίπτωση β΄ της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται και
στην περίπτωση παράδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α΄248), εάν η φορολογητέα αξία που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
αυτού είναι µικρότερη. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄
εφαρµόζονται και για τον υπολογισµό της φορολογητέ-
ας αξίας και την επιβολή άλλων φόρων εκτός του Φ.Π.Α.
για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία αναψυχής του παρόντος
νόµου, τα οποία µεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή
γονικής παροχής.»

8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής τα οποία διαθέ-
τουν άδειες του ν. 2743/1999 για τις οποίες κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δεν έχει συµπληρω-
θεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση
ή η τρίµηνη προθεσµία για την εκπρόθεσµη θεώρηση,
µπορούν να συνεχίζουν την εκτέλεση συµβάσεων ολι-
κής ναύλωσης (ναυλοσύµφωνα). Για το σκοπό αυτόν, πα-
ρατείνεται η ισχύς των αδειών του προηγούµενου εδα-
φίου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου ή µέχρι
την ηµεροµηνία καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο
του άρθρου 2, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγε-
νέστερη και η σχετική αίτηση εµπρόθεσµη.
Για τις άδειες αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις του

δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 8.»

9. Η περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκ-
πλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθ-
µού ηµερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρί-
ζονται οι ηµέρες ναύλωσης που πραγµατοποιήθηκαν α-
πό την ηµεροµηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκ-
δοσης της άδειας µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης. Ως βάση για τον υπολογισµό λαµβάνεται ο ελά-
χιστος αριθµός των ηµερών που ορίζονται στην περίπτω-
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ση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 µε αναγωγή στην
πενταετία ή διαφορετικό χρονικό διάστηµα κατά το ο-
ποίο ήταν σε ισχύ η άδεια η οποία κατατέθηκε.».

10. Η περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία
του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής, τα ο-
ποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηρι-
σθούν ως επαγγελµατικά κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και δεν διαθέτουν άδεια του ν. 2743/1999, ό-
πως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ε-
φοδιάζονται προσωρινά από την αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε ά-
δεια για την πραγµατοποίηση ταξιδιών µε ολική ναύλω-
ση. Τα πλοία αυτά έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχι-
στων ηµερών ναύλωσης. Ο αριθµός των ελάχιστων ηµε-
ρών υπολογίζεται ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα από
την έκδοση της άδειας ως την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο µε βάση τα οριζόµενα
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4.»

11. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκ-
πλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθ-
µού ηµερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρί-
ζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν από την ηµε-
ροµηνία έκδοσης της άδειας µέχρι την υποβολή της αί-
τησης. Αν κατά τον υπολογισµό προκύψει έλλειµµα ηµε-
ρών, για κάθε ελλείπουσα ηµέρα καταβάλλεται, υπέρ
του Δηµοσίου µε αποδεικτικό είσπραξης, ποσό ίσο µε
διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία που εκναυλώνονται µε
Πλοίαρχο και πλήρωµα και εκατό (100) ευρώ για όσα ε-
κναυλώνονται χωρίς Πλοίαρχο και πλήρωµα ή είναι χα-
ρακτηρισµένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό είσπρα-
ξης υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν κατά τον
υπολογισµό προκύψει πλεόνασµα ηµερών, αυτό µπορεί
να συνυπολογισθεί στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείµ-
µατος ηµερών κατά τη λήξη της πρώτης τριετίας από την
καταχώριση του επαγγελµατικού πλοίου στο Μητρώο.»

Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας

1. Μετά την περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθενται νέ-
ες περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄, ως ακολούθως:

«ιε) σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρ-

χεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς χάριν των
πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, για τον σκο-
πό ενηµέρωσης των αρχείων δεδοµένων που τηρούν. Για
την ενηµέρωση των αρχείων δεδοµένων της παρούσας
περίπτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα
στοιχεία και πληροφορίες φορολογουµένων:
αα) ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Αριθµός Φορολογι-

κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται
η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το όνοµα, το επώνυ-
µο, το όνοµα και επώνυµο πατέρα, το όνοµα και επώνυ-
µο µητέρας ο ταχυδροµικός κώδικας,
ββ) ως προς τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντό-

τητες ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η
Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας
Εισοδήµατος η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και η έ-
δρα.
ιστ) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες ε-

πιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των
συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος
είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από
κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµε-
σα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτο-
χος στοιχεία και πληροφορίες µητρώου φορολογουµέ-
νων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµα-
τος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοί-
κηση για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Ως στοιχεία και πληροφορίες µητρώου για την εφαρµο-
γή της παρούσας περίπτωσης νοούνται τα στοιχεία και
οι πληροφορίες που τηρούνται στο Υποσύστηµα Μητρώ-
ου Φορολογουµένων της Α.Α.Δ.Ε..»

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
προστίθεται νέα παράγραφος 1Α, ως εξής:

«1Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να ορίζεται αποζη-
µίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοί-
κηση αναλαµβάνει κατά τη χορήγηση των στοιχείων στα
πρόσωπα των περιπτώσεων ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου
1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλ-
λο αναγκαίο θέµα.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, η φρά-
ση «της προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται µε
τη φράση «της παραγράφου 1».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 η φρά-
ση «µε τις παραγράφους 1 και 4» αντικαθίσταται µε την
φράση «µε τις παραγράφους 1 και 5».
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Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τα άρ-
θρα 29 και 30 που ισχύουν σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε
αυτά, το άρθρο 24, η έναρξη ισχύος του οποίου, για τις α-
νάγκες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, ανα-
τρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Κανονισµού αυτού,
και το άρθρο 32, που ισχύει σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρ-
θρο 33 του παρόντος. 
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