
Άρθρο 1 
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)

1. Η φράση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
(Α΄ 309) «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης,
των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υπο-
βάλλουν:» αντικαθίσταται από τη φράση: «Δήλωση της
περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή
των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλ-
λουν:». 

2.α. Από την περίπτωση η΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 η φράση «, και όταν διοριστούν,» διαγράφε-
ται.
β. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του

ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και ανα-

πληρωµατικά µέλη των επιτροπών των Δήµων, οι Πρόε-
δροι και τα µέλη των Δηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόε-
δροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα µέλη των Διοικη-
τικών Συµβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δηµοτι-
κών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των αµιγών ή
µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α.
και των συνδέσµων Δήµων, καθώς και οι Προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήµων.
Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση πε-
ριουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι
διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασµών αυτών.»

3. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι Πρόε-
δροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα
εκτελεστικά µέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµ-
βουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νοµικών προσώπων δη-
µοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων ορ-

γανισµών, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς,
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσι-
ου προϋπολογισµού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορί-
ζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος.»

4. α. Οι λέξεις «των επιτροπών διαγωνισµών προµηθει-
ών και παροχής υπηρεσιών» του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επι-
τροπών διαγωνισµών προµηθειών, µελετών και παροχής
υπηρεσιών». 
β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παρ.1

του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα µέ-

λη όλων των επιτροπών διαγωνισµών δηµοσίων έργων
των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισµός του
έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευ-
ρώ.»

5. Στην περίπτωση ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 απαλείφεται η φράση «και τα µέλη του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους».

6. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι
πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά
µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευ-
θυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε
µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκµεταλλεύονται
διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερήσια ή
περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας,
όπως και των βασικών µετόχων αυτών.» 

7. Η περίπτωση κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ΄, 24 Οκτωβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις



«κε. Το αστυνοµικό προσωπικό, µε εξαίρεση όσους τε-
λούν σε καθεστώς µόνιµης διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε
την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και το άρθρο
14 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) σε συνδυασµό µε τις διατά-
ξεις του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84), οι συνοριακοί φύλακες, οι
ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί
στην Ελληνική Αστυνοµία, το προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εξαιρουµένων των
στελεχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς µόνιµης δια-
θεσιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 27/2014
(Α΄ 46), καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώµατος, µε εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς µόνι-
µης διαθεσιµότητας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν.δ. 330/1947, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 9 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243).»

8. Στο τέλος της περίπτωσης κθ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3213/2003 προστίθενται οι λέξεις: «και οι
κατά νόµον αναπληρωτές τους».

9. Στην περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 οι λέξεις «το προσωπικό της Υπηρεσίας Ε-
ρευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «το προσωπικό της Διεύθυνσης Ερευνών Οι-
κονοµικού Εγκλήµατος».

10. Η περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«λγ. Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών
µονάδων δόµησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επι-
τροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συµβου-
λίων, Περιφερειακών Συµβουλίων και του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-
ων, των Συµβουλίων, των Περιφερειακών Συµβουλίων
και των Κεντρικών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Κεντρικού
Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων.»

11. Η περίπτωση µδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«µδ. Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και των Δηµοσιονοµικών Υπηρεσιών Ε-
ποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους.»

12. H περίπτωση µη΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«µη. Τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.»
13. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 προστί-

θεται περίπτωση µθ΄ ως εξής: 
«µθ. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υ-

ποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νό-
µου.»

14. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από
τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την
απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επό-
µενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το
διάστηµα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας
ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το
επόµενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώ-
σεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 η δήλωση
υποβάλλεται για τρία (3) έτη µετά από την απώλεια της ι-
διότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήµατος. Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιου-
σιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχι-
κές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016,2017
και 2018 έως τη δηµοσίευση του παρόντος και ετήσιες
των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και
2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 4.1.2019 έως
4.3.2019.»

15. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρµό-
διος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον ο-
ποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπό-
χρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφεί-
λει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, µέσω της ενιαίας διαδι-
κτυακής εφαρµογής, την κατάσταση των υπόχρεων προ-
σώπων και να την οριστικοποιήσει. Η κατάσταση περι-
λαµβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλε-
σαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούµενη χρή-
ση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η µη ύπαρξη υ-
πόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά µε την ορι-
στικοποίηση µηδενικής κατάστασης από πιστοποιηµένο
χρήστη του φορέα. Το αρµόδιο όργανο ελέγχου µπορεί
να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νοµικό ή
φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα
που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κα-
τάσταση των οικείων προσώπων.»

16. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Αµφισβητήσεις αποκλειστικά και µόνο ως προς την
ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται µε πράξη των κατά
περίπτωση αρµοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδε-
ται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης
του ενδιαφεροµένου ή των οργάνων, που είναι αρµόδια
να υποβάλουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο,
κατάσταση υπόχρεων.» 

17. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµα-
τα υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες α-
πό την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του υπό-
χρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί
του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεµ-
βρίου του προηγούµενου έτους ή την ηµεροµηνία κτή-
σης της ιδιότητας του υπόχρεου, σε περίπτωση αρχικής
δήλωσης. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων
α΄ έως ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1, τα τραπεζικά και τα
κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, οµοίως
χωρίς επιβάρυνση και µέσα στην ίδια προθεσµία, να εκδί-
δουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των
ως άνω υπόχρεων κατά την 31η Δεκεµβρίου του προη-
γούµενου έτους ή κατά την ηµεροµηνία κτήσης της ιδιό-
τητας.»

18. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, µε το οποίο ρυθµίζονται περιπτώσεις υποχρέω-
σης υποβολής Δ.Π.Κ. µελών συλλογικών οργάνων, υπό-
χρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι τα α-
ναπληρωµατικά µέλη των οργάνων αυτών, εφόσον έ-
χουν συµµετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως αυτό
προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσηµα πρακτικά των
συνεδριάσεων του οργάνου.»
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Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµε-
να κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά
στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.»

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση
περιλαµβάνει τα υφιστάµενα, κατά το χρόνο αναφοράς
της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφό-
σον είναι διαθέσιµη.»

3. Οι υποπεριπτώσεις v και vi της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίστανται
ως εξής: 

«v. Η µίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης,
το σύνολο των µετρητών, που δεν περιλαµβάνονται στην
περίπτωση iv εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το προαναφερόµενο πο-
σό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα α-
νήλικα τέκνα και το πρόσωπο, µε το οποίο ο υπόχρεος έ-
χει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.

vi. Κάθε κινητό που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του
ποσού αυτού, τα αποκτηθέντα, όµως, πράγµατα αποτε-
λούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο,
για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία
όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το πο-
σό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η δηλούµενη
αξία συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς ή τα νόµι-
µα φορολογικά παραστατικά ή εκτίµηση της εµπορικής
αξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο
µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών που τηρείται στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών. Σε περίπτωση κατά την οποία τα
κινητά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκα-
γιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιµώµενη αξία δεν µπορεί
να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική
σύµβαση.»

4.α. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ix της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υ-
ποχρεώσεις προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και
τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.»
β. Οι λέξεις «κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγού-

µενου έτους» του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτω-
σης ix της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά την η-
µεροµηνία του προηγουµένου εδαφίου».

5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση οι
υπόχρεοι δηλώνουν τις µεταβολές που έχουν επέλθει ε-
πί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το
χρονικό διάστηµα που αφορά η δήλωση. Ο υπόχρεος υ-

ποβάλλει, την αρχική ή την ετήσια, δήλωση µε τα περι-
ουσιακά στοιχεία του συζύγου του και στην περίπτωση
διάστασης, ή του προσώπου µε το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης και εκάστου των ανήλικων τέκνων
τους, ακόµα και αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του χρονι-
κού διαστήµατος που αφορά η δήλωση. Η δήλωση υπο-
βάλλεται από τον ίδιο και εγκρίνεται υποχρεωτικά από
τον σύζυγό του ή το πρόσωπο µε το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης για τα δικά του στοιχεία και από
αµφότερους για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων
τέκνων τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις προς έγκριση του α-
ντίστοιχου περιεχοµένου της δήλωσης του υπόχρεου
που αφορά τους ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους, έχουν
και οι εν διαστάσει σύζυγοι. Σε περίπτωση άρνησης ή α-
δυναµίας του συζύγου του υπόχρεου, του εν διαστάσει
συζύγου ή του προσώπου µε το οποίο ο υπόχρεος έχει
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να εκπληρώσει τις ως ά-
νω υποχρεώσεις του, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έ-
γκριση, µόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να α-
ναφέρει συγχρόνως ως παρατήρηση το γεγονός της άρ-
νησης ή της αδυναµίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέ-
ρου προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το όργανο ε-
λέγχου καλεί τον σύζυγο, τον εν διαστάσει σύζυγο, ή το
πρόσωπο µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφω-
νο συµβίωσης, προκειµένου να δηλώσει τα δικά του πε-
ριουσιακά στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους,
ενώπιον του αρµοδίου, για τον υπόχρεο, οργάνου κατά
τις διατάξεις του παρόντος, τάσσοντας αποκλειστική
προς τούτο προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών. 
Ειδικότερα, τα πρόσωπα που ελέγχονται υποχρεωτι-

κά, σύµφωνα µε το άρθρο 3Β παράγραφος 2 του παρό-
ντος νόµου και κατά τους ορισµούς του άρθρου 48 παρ.
4 περίπτωση γ' στοιχεία αα' έως και στστ΄ του
ν. 4557/2018, επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των
αναγκαίων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η δηλού-
µενη περιουσιακή κατάσταση.»

6. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 η φράση «στον Πρόεδρο της Γ΄ Μονάδας
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης
της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση
«στον Πρόεδρο της Επιτροπής της παραγράφου 3 του
άρθρου 3Α».
Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3213/2003, µεταξύ των λέξεων «σύζυγο» και «ή τέκνο
του» προστίθεται η φράση «, πρόσωπο µε το οποίο έχει
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης».

7. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 καταργείται.
8. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του

ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε παραγράφους 2 και 3. Το
πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περί-
πτωση εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέ-
σουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και
της οικογένειάς του, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί
κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων, αριθµός φορολογικού
µητρώου, τα χρήµατα και κινητά των υποπεριπτώσεων v
και vi της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 κ.λπ.».

9. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ανα-
ριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης επιτρέπεται
να συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως, σε
προθεσµία ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας
για την υποβολή της δήλωσης.»

Άρθρο 3
Προσθήκη του άρθρου 2Α στο ν. 3213/2003

Μετά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο
2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης και 
δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων

1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαδικτυα-
κώς µέσω ενιαίας εφαρµογής προς το αρµόδιο, αναλό-
γως της δηλούµενης ιδιότητας, όργανο ελέγχου και υ-
πόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ει-
δική βάση δεδοµένων, µετά την οποία πρέπει να προκύ-
πτει ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
και η αξία τους ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και η χρονολογία κτήσης. 

2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατά-
στασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης
των υπηρεσιών του TAXISnet, για να υποβάλει τη δήλω-
ση αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας διαδικτυακής
εφαρµογής. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο και
αφορά την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, της συζύ-
γου ή του προσώπου µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνά-
ψει σύµφωνο συµβίωσης και των ανήλικων τέκνων του. 

3. Η ταυτοποίηση του υπόχρεου και των προσώπων, τα
περιουσιακά στοιχεία των οποίων συνυποβάλλονται, α-
πό την εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ., γίνε-
ται µε τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet.
Διακριτούς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πρέπει να
έχει τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος, καθώς και
το πρόσωπο µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµ-
φωνο συµβίωσης, προκειµένου να καταστεί δυνατή η υ-
ποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων που
δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και αφορούν τα ανωτέρω
πρόσωπα και τα ανήλικα τέκνα. 

4. Το περιεχόµενο της Δ.Π.Κ., οι οδηγίες συµπλήρω-
σης των πεδίων της και οι πίνακες παραµετρικών τιµών,
περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρ-
τάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέ-
ρος αυτού.

5. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, τα
βασικά στοιχεία αυτού, δηλαδή ο Α.Φ.Μ., το επώνυµο, το
όνοµα και το πατρώνυµο, εµφανίζονται όπως τηρούνται
στο φορολογικό µητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυ-
τών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η
διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό µη-
τρώο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακρίβειας των
στοιχείων των λοιπών προσώπων, που αναφέρονται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

6. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως αριθ-
µός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, δηλώνο-
νται ως έχουν κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της
Δ.Π.Κ.. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογε-
νειακά, ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται ό-
πως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

7. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοι-
χείου ή επαύξησης αυτού, κατά τη χρήση που αφορά η
δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτη-
σης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (τίµηµα που κατα-
βλήθηκε), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής
προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίη-
σης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προη-
γούµενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το τίµηµα
που έχει εισπραχθεί. Ειδικά για την περίπτωση εκποίη-
σης κινητών µεγάλης αξίας της υποπερίπτωσης vi της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η δή-
λωση του εισπραχθέντος τιµήµατος συνοδεύεται από τα
νόµιµα φορολογικά παραστατικά και από εκτίµηση της ε-
µπορικής αξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµ-
βάνεται στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών που τη-
ρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών.

8. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εµπράγµατου δικαι-
ώµατος επί ακινήτου ή εκποίησης εµπράγµατου δικαιώ-
µατος επί ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούµενες
δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του
συµβολαίου απόκτησης ή εκποίησης. Αν δεν υπάρχει
συµβόλαιο απόκτησης εµπράγµατων δικαιωµάτων επί α-
κινήτων λόγω κληρονοµικής διαδοχής, δηλώνονται τα
στοιχεία του κληρονοµούµενου, καθώς και ο τρόπος και
η ιδιότητα, µε την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόµος.

9. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εµπράγµα-
του δικαιώµατος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη χρήση,
που αφορά τη δήλωση, δηλώνονται και οι δύο µεταβο-
λές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήµατα, τα
πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και για
τις συµµετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση, µε
την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 8.

10. Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβο-
λή της Δ.Π.Κ., ο υπόχρεος, µετά την ταυτοποίησή του
µέσω των κωδικών του TAXISnet και εφόσον συναινέσει
µε υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτή την διαδικασία, µπορεί
να µεταφέρει στη Δ.Π.Κ. τα δεδοµένα της τελευταίας η-
λεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδή-
µατος (Ε1) του έτους, στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς
και τα στοιχεία των ακινήτων, που περιλαµβάνονται στη
«βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης» κατά την
1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους στο οποίο αφορά η
Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έ-
τους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια, όπως αυτά τα στοι-
χεία τηρούνται ηλεκτρονικά στη Α.Α.Δ.Ε..

11. Όλα τα δεδοµένα των ανωτέρω δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήµατος, όπως έχουν διαµορφωθεί, κατά την
οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από υποβολή τροποποιητι-
κών ή/και συµπληρωµατικών δηλώσεων εισοδήµατος για
το έτος που αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία της
περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου και των προσώ-
πων του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
κατά την ηµεροµηνία της ανωτέρω παραγράφου, επισυ-
νάπτονται αυτόµατα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόµενη
Δ.Π.Κ..

12. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η-
ΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., που είναι η αρµόδια υπηρεσία για
τις ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώ-
σεων εισοδήµατος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει
να τηρεί αρχείο για αυτές, µε το στοιχείο της ηµεροµη-
νίας και ώρας χορήγησης / πρόσβασης, καθώς και το µο-
ναδικό αριθµό ταυτοποίησης της οριστικοποιηµένης
Δ.Π.Κ. που σχετίζεται µε την κάθε χορήγηση.
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13. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δ.Π.Κ., όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, η φορολογική διοίκηση χο-
ρηγεί στα αρµόδια όργανα ελέγχου, ύστερα από αίτησή
τους, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των
παραπάνω δηλώσεων εισοδήµατος και ακινήτων των υ-
πόχρεων αρµοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλε-
κτρονικά.

14. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρε-
ος µπορεί να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολο-
γιστή αντίγραφο της Δ.Π.Κ. που έχει υποβληθεί, όπου
εµφανίζονται ο αριθµός αυτής και η ηµεροµηνία υποβο-
λής της. 

15. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες
ελέγχονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το άρθρο 3Β του
παρόντος νόµου ή κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε το
πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 48 του ν. 4557/2018, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά
τα αναγκαία έγγραφα, εφάπαξ κατά την υποβολή́ της
αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν µεταβολές κατά́
την υποβολή́ της ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύ-
πτει η δηλούµενη περιουσιακή κατάσταση και ειδικότε-
ρα: 
α. Συµβόλαια των ακινήτων.
β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλα-

κίων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως αυτά περι-
γράφονται στην υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κατ’ ελάχιστον θα πε-
ριλαµβάνουν το όνοµα του χειριστή της µερίδας, το όνο-
µα των προϊόντων, το κόστος κτήσης και την αποτίµηση
αυτών.
γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύ-

πτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών, καθώς και
αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους
χρηµατιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συµµετο-
χές σε κεφάλαια επιχειρηµατικών ή επενδυτικών συµµε-
τοχών (funds) και καταπιστευµάτων (trusts).
δ. Παραστατικά των τραπεζών, ταµιευτηρίων και άλ-

λων ηµεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων από
τα οποία αποδεικνύεται η µίσθωση θυρίδων.
ε. Παραστατικά αγοραπωλησίας ή πράξεις φορολογι-

κής αρχής για τα κινητά µεγάλης αξίας άνω των σαρά-
ντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ή εκτίµηση της εµπορικής α-
ξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο
µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών που τηρείται στο  Υ-
πουργείο Οικονοµικών, και, στην περίπτωση που τα κινη-
τά αυτά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρ-
καγιάς και λοιπών κινδύνων, αντίγραφο της σχετικής
σύµβασης.
στ. Αδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων µεταφο-

ρικών µέσων, καθώς και των οχηµάτων οποιασδήποτε
χρήσης και, σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης των
πιο πάνω µέσων κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά
η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.
ζ. Παραστατικά για συµµετοχή σε κάθε είδους εται-

ρεία ή επιχείρηση.
16. Στις δηλώσεις των υπόχρεων, που ελέγχονται υπο-

χρεωτικά σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3Β,
επισυνάπτονται επίσης παραστατικά από τα οποία προ-
κύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ηµεδαπά και
αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµι-
κά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά
πρόσωπα, όπως αυτές διαµορφώνονται κατά την ηµερο-
µηνία αναφοράς της δήλωσης, και, στην περίπτωση αρ-

χικής, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Επίσης, επι-
συνάπτονται παραστατικά για κάθε οφειλή άνω των πέ-
ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, που υφίσταται κατά τις άνω
ηµεροµηνίες και προέρχεται από διοικητικά πρόστιµα,
χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο
και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη
προς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εισφορές
προς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

17. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υ-
πόχρεου µε τα συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
διασφαλίζεται µε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού α-
πό την εφαρµογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία των
Δ.Π.Κ. τηρούνται κρυπτογραφηµένα στην ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το ηλεκτρονικό σύ-
στηµα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύ-
πτουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και εξασφαλί-
ζουν την εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχεί-
ων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων.

18. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής
βάσης των δεδοµένων περιουσιακής κατάστασης, είναι
τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, α-
ποκλειστικά και µόνο για τους ελεγχόµενους της αρµο-
διότητάς τους και στην περίπτωση της παραγράφου 7
του άρθρου 3 το όργανο που είναι αποκλειστικά αρµό-
διο.

19. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βά-
σης δεδοµένων κατ’ εντολή των υπευθύνων επεξεργα-
σίας, είναι τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, κα-
θώς και τα ίδια τα όργανα ελέγχου αποκλειστικά και µό-
νο για τους ελεγχόµενους της αρµοδιότητάς τους.

20. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Φορέ-
ας Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων αναλαµβά-
νει:
α. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία

των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων που εξυπη-
ρετούν την κατάρτιση των καταστάσεων υπόχρεων και
την ηλεκτρονική υποβολή και τον έλεγχο των Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ., καθώς και την αυτοµατοποίηση της συµπλήρω-
σής τους, σύµφωνα µε τις επιχειρησιακές απαιτήσεις
των οργάνων ελέγχου, µε ενηµέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ..
β. Την υποστήριξη των οργάνων ελέγχου για την ενη-

µέρωση και τη διευκόλυνση των υπόχρεων για τη διαδι-
κασία υποβολής των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και των
φορέων για την κατάρτιση καταστάσεων υπόχρεων.

21. Η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζει και βελτιώνει την πολιτική α-
σφαλείας των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών και εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες
ορθής και ασφαλούς χρήσης των εφαρµογών, για όλους
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των πληρο-
φοριακών συστηµάτων, µε ενηµέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Μέ-
σα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ
των οργάνων ελέγχου και του φορέα λειτουργίας. Στο
πρωτόκολλο θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµο-
γής των ανωτέρω διατάξεων, οι ρόλοι των εµπλεκόµε-
νων φορέων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συ-
νεργασίας. 

22. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ.) αναλαµβάνει την κατάρτιση, τη διοίκηση και
τη διαχείριση των απαραίτητων συµβάσεων ανάπτυξης,
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βελτίωσης και συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρµο-
γών των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων και πα-
ρακολουθεί την πορεία παραλαβής και υλοποίησης του
έργου.

23. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δ.Π.Κ. σύµφωνα
µε το άρθρο 3, κάθε όργανο ελέγχου ορίζει τους υπαλ-
λήλους του και τα δικαιώµατα πρόσβασης που αυτοί έ-
χουν επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµέ-
νων του ηλεκτρονικού συστήµατος. Η πρόσβαση στο η-
λεκτρονικό σύστηµα των υπαλλήλων αυτών είναι αυστη-
ρά προσωποποιηµένη, ελεγχόµενη µέσω µοναδικού ονό-
µατος χρήστη και προσωπικού µυστικού κωδικού. Οι ε-
νέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του ηλεκτρονικού
συστήµατος καταγράφονται ηλεκτρονικά.

24. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφορια-
κών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί
να τίθενται εκτός λειτουργίας τα ανωτέρω πληροφορια-
κά συστήµατα, ύστερα από αίτηµα των οργάνων ελέγ-
χου ή του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, α-
ναβάθµισης και προσαρµογής στις αλλαγές της νοµοθε-
σίας για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των εξήντα
(60) ηµερών ανά έτος. Κατά το διάστηµα αυτό αναστέλ-
λεται η προθεσµία υποβολής της αρχικής και ετήσιας δή-
λωσης του άρθρου 1 της παρ.2 του ν. 3213/2003.

25. Ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης οικονο-
µικών συµφερόντων (Δ.Ο.Σ.) του άρθρου 19 του παρό-
ντος περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο προ-
σαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτού. Η Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2, ταυτόχρονα µε την υποβολή της
Δ.Π.Κ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας διαδι-
κτυακής εφαρµογής. Η υποβολή της δήλωσης οικονοµι-
κών συµφερόντων αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα ορί-
ζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.

26. Τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης διατηρούνται µόνο κατά τη
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την αιτιολο-
γηµένη κρίση του αρµόδιου για τον έλεγχο οργάνου, για
την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής και της
επεξεργασίας τους.

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτω-
σεις στ΄ έως και ια΄, ιγ΄ έως και κδ΄, κζ΄, λδ΄ έως και
λι΄, µα΄, µβ΄, µστ΄, µη΄ και µθ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριό-
τητες.»

2.α. Η φράση «της περίπτωσης µη΄» του τελευταίου ε-
δαφίου της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «της περί-
πτωσης µθ΄».

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
κστ΄, κθ΄, λ΄ έως και λγ΄, µ΄, µγ΄ έως και µε΄ και µζ΄
στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,».

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
κε΄ και κη΄ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας Εισαγγελικό
Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος ε-
πικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς
και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώ-
σεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµα-
τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Ο έλεγχος διενεργείται εντός πέντε (5) ετών από
τη λήξη του έτους υποβολής. Σε περίπτωση που προκύ-
πτουν σοβαρές ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία τέ-
λεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήµατος της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 6Α, ο έλεγχος µπορεί κατ' εξαίρεση να διενεργηθεί
µέχρι τη συµπλήρωση της ποινικής παραγραφής των αδι-
κηµάτων. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη
διαπίστωση του αληθούς περιεχοµένου, ανακριβειών και
ελλείψεων για τα περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται
κατά τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Για τα επόµενα έ-
τη, ο έλεγχος της ετήσιας δήλωσης αφορά στη διαπί-
στωση του αληθούς περιεχοµένου, ανακριβειών και ελ-
λείψεων, για τις µεταβολές που επήλθαν στην περιου-
σιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά η
δήλωση. Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων, εκτός από
τη διαπίστωση του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης,
περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση αν η α-
πόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υ-
φιστάµενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύ-
σεως εσόδων σε συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης
των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η δήλωση δεν θε-
ωρείται ανακριβής ή ελλιπής σε περίπτωση µη ουσιώ-
δους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από
πρόσκληση του οργάνου ελέγχου, αποδεικνύεται η νοµι-
µότητα της πηγής προέλευσης του στοιχείου που ανα-
κριβώς έχει δηλωθεί.».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 οι λέξεις «εδάφια α΄ και β΄» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευ-
κρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστα-
τικά στοιχεία εντός ρητής προθεσµίας, που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, η οποία µπορεί να
παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) ηµερών. Σε έκτακτες
περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχόµενων προσώπων
για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το όργανο
ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να παρεκτείνει την προ-
θεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση.». 

8. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 προ-
στίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Τα όργανα ελέγχου δεν υπόκεινται, κατά τη διάρ-
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κεια των ελέγχων και ερευνών τους, σε περιορισµούς
διατάξεων περί τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολο-
γικού και επαγγελµατικού απορρήτου των στοιχείων, τη-
ρουµένων σε κάθε περίπτωση των περί εχεµύθειας δια-
τάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα και µε
την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας. Οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο
«Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λο-
γαριασµών Πληρωµών» σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και στα λοιπά πληροφοριακά συ-
στήµατα και τις βάσεις δεδοµένων που διαχειρίζονται
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα στοιχεία φο-
ρολογικών ελέγχων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σύµ-
φωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστή-
µατος και µπορεί να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του
πιο πάνω νόµου.

7. Αν σύζυγος ή το µέρος συµφώνου συµβίωσης µε ε-
λεγχόµενο από την Επιτροπή του άρθρου 3Α έχει ιδιότη-
τα υπόχρεου ενώπιον διαφορετικού οργάνου ελέγχου, η
Επιτροπή του άρθρου 3Α είναι αρµόδια για την υποβολή
και τον έλεγχο της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και των δύο (2) προ-
σώπων.».

Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των προ-
σώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄
και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανατίθεται σε Ε-
πιτροπή Ελέγχου η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Ε-
πιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικο-
νοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από έντεκα (11) µέλη
µε ισάριθµους αναπληρωτές.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από: 
α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θε-

σµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βου-
λής.
β) Τον Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπλη-

ρωτή του.
γ) Δύο (2) Συµβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά

µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.
δ) Τον Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτι-

κό µέλος, µε τον αναπληρωτή του. 
Οι δικαστικοί λειτουργοί-µέλη της Επιτροπής και οι α-

ναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση των Προέδρων
των οικείων δικαστηρίων, ύστερα από ερώτηµα του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων.
ε) Τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό

µέλος, µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται µε πράξη
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µετά από ερώτηµα
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι-

µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες,
ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ως τα-

κτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του.
η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τα-

κτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε

απόφαση του Διοικητή της, µετά από ερώτηµα του Προ-
έδρου της Βουλής.
θ) Τον βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινο-

βουλευτικής οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση, ως
τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε
ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινο-
βουλευτικής οµάδας.
ι) Τον βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινο-

βουλευτικής οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση,
ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του ,που ορίζο-
νται µε ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωµατι-
κής Αντιπολίτευσης.

3. Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κα-
τάστασης των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λει-
τουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο
αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα µέλη της. Οι
δικαστές και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που είναι τακτι-
κά µέλη της Επιτροπής, πλην του Προέδρου της Αρχής
Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµα-
τικές Δραστηριότητες, είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί µε τα υπόλοιπα
µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσωπι-
κής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος της Ει-
δικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ή ο α-
ναπληρωτής του, που ορίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο
α΄ της προηγούµενης παραγράφου, κατά τον έλεγχο
των δηλώσεων της παρούσας παραγράφου, συµµετέχει
στην Επιτροπή ως µέλος.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος, που

υπηρετεί στην υπηρεσία της παραγράφου 6, όπως ανα-
ριθµείται, µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.

4. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ε-
λέγχου, οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής
και της υπηρεσίας της παραγράφου 6 που αφορούν στον
έλεγχο των Δ.Π.Κ. εγγράφονται στον προϋπολογισµό
της Βουλής, αποτυπώνονται σε χωριστό πίνακα και ε-
γκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
της και καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις
εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Θέµατα οικονοµι-
κής διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό κανονισµό οικονο-
µικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»

2. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003

1. Τo τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Επιτροπή επικουρείται και για τις υποθέσεις του
παρόντος νόµου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της
περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανάσυρση υπόθεσης, που έχει αρχειοθετηθεί και έ-
χει παρέλθει πενταετία από την υποβολή της δήλωσης ε-
πιτρέπεται, όταν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ή νέα α-
ποδεικτικό στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του
κακουργήµατος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της
παραγράφου 2 του άρθρου 6Α και µέχρι τη συµπλήρωση
της ποινικής παραγραφής.»
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3. Στο άρθρο 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 ε-
φαρµόζονται και στα λοιπά όργανα ελέγχου της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον δεν ισχύουν ειδικότε-
ρες διατάξεις.»

Άρθρο 7
Τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3213/2003

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της
προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα α-
πό πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων
(200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλω-
ση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό
(100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάρο-
δο των τριάντα (30) ηµερών του προηγουµένου εδαφίου,
η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωµή
ηλεκτρονικού παράβολου ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ
για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επι-
τροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και τριακοσίων (300) ευ-
ρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δύναται να τροποποιείται το
ποσό των παραβόλων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση µε-
τά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή υπο-
βάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιµωρείται µε φυλάκι-
ση και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα
περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολο-
γείται από τα πάσης φύσεως, νοµίµως αποκτηθέντα ει-
σοδήµατα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκη-
µα µε σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου α-
ξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε
χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 η φράση «Ο υπαί-
τιος του δεύτερου εδαφίου» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου».

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 προστί-
θεται η φράση: «, εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη
διάταξη».

5. Στο άρθρο 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγρα-
φος 8 ως εξής: 

«8. Οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, που επιλαµ-
βάνονται κατόπιν πορίσµατος των Οργάνων Ελέγχου,
διαβιβάζουν στο αρµόδιο Όργανο Ελέγχου αντίγραφο
της σχετικής δικαστικής απόφασης ή του βουλεύµατος ή
του φύλλου ελέγχου.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Με την ίδια ποινή τιµωρείται, επίσης, όποιος, παρ’
ότι είναι υπεύθυνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 1, για την ηλεκτρονική καταχώρι-

ση κατάστασης υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1
του ίδιου άρθρου, παραλείπει την καταχώριση της κατά-
στασης αυτής.»

Άρθρο 8
Προσθήκη του άρθρου 6Α στο ν. 3213/2003

Μετά το άρθρο 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο
6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α

1. Ο σύζυγος, ο εν διαστάσει σύζυγος ή το µέρος του
συµφώνου συµβίωσης που παραλείπει να δηλώσει τα δι-
κά του περιουσιακά στοιχεία ή των ανηλίκων τέκνων
τους µετά την πάροδο της προθεσµίας των ενενήντα
(90) ηµερών από την κλήση του οργάνου ελέγχου, κατά
τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, ή δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χι-
λιάδων (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, ό-
ταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση
αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νοµί-
µως αποκτηθέντα εισοδήµατα του υπόχρεου. Σε περί-
πτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα τελούν το αδίκηµα µε
σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώ-
τερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιµωρούνται
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική
ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ε-
τών και µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνο-
λική αξία των αποκρυπτόµενων περιουσιακών στοιχείων
των ιδίων και των ανηλίκων τέκνων τους υπερβαίνει συ-
νολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευ-
ρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υ-
ποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς
δήλωσης.

3. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποι-
νή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας
ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πρά-
ξεις αυτές ατιµώρητες.

4. Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υ-
ποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ,τιµωρείται µε φυλάκι-
ση και µε χρηµατική ποινή, εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα
από άλλη διάταξη.

5. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών
προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιά-
ζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση
µέχρι δύο (2) ετών.

6. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε κα-
ταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα του παρόντος νό-
µου, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφα-
σης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή µερικής δη-
µοσίευσής της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»
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Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3213/2003

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3213/2003 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Σε βάρος του ελεγχόµενου καταλογίζεται χρηµατικό
ποσό µέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήµατος, το ο-
ποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή το πρόσωπο µε
το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή το ανήλικο
τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέ-
λους δεν δικαιολογείται.»

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι καταστάσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του
ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται έως τις 17.12.2018.

2. Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις ο-
ποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβο-
λής δήλωσης µε τον παρόντα νόµο, υποβάλλουν τη σχε-
τική (αρχική) δήλωσή τους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέ-
ρες από τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς να υπολο-
γίζεται το διάστηµα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή
εφαρµογή τίθεται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα µε την ε-
πόµενη παράγραφο. Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει τα υ-
φιστάµενα, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας, περιου-
σιακά στοιχεία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003.

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και για διάστηµα
έως δύο (2) µηνών τίθεται εκτός λειτουργίας η ενιαία
διαδικτυακή εφαρµογή του άρθρου 2Α του ν. 3213/2003,
προκειµένου να προσαρµοστεί στις ρυθµιζόµενες µε τον
παρόντα νόµο τροποποιήσεις.

4. Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώ-
σεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφε-
ρόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνα-
τότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται µε-
ταβολή του περιεχοµένου τους κατά τις διατάξεις του
παρόντος. Αρχικές δηλώσεις µε απόκτηση ιδιότητας υ-
πόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έ-
ως τη δηµοσίευση του παρόντος, αρκεί να περιέχουν τα
υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά
στοιχεία και δεν απαιτείται µεταβολή τους για µόνο το
λόγο αυτόν. Έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί για τις δη-
λώσεις που επιβεβαιώνονται κατά την παράγραφο αυτή
θεωρούνται έγκυροι.

5. Ειδικά για τις Δ.Π.Κ. 2016 (χρήση 2015) και 2017
(χρήση 2016) τα τραπεζικά και κάθε είδους πιστωτικά ι-
δρύµατα υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 1
παρ. 5 του ν. 3213/2003.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)

1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) διαγράφεται
και οι υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄ αναριθµούνται
σε δδ΄, εε΄ και στστ΄ αντίστοιχα.

2. Στην αναριθµούµενη, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, µεταξύ των λέ-
ξεων «των ιδιοκτητών,» και «των βασικών µετόχων»
προστίθενται οι λέξεις «, των εκδοτών,».

Άρθρο 12
Προσθήκη του άρθρου 19 στο ν. 3213/2003 και 

κατάργηση του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)

1. Στο ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο 19 ως εξής:

«Άρθρο 19
Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
κατά το ν. 3213/2003 υποβάλλουν, στην ίδια προθεσµία,
Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων των ιδίων, των συ-
ζύγων ή των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµ-
φωνο συµβίωσης, η οποία περιλαµβάνει:
α) τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες,
β) τη συµµετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νο-

µικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και
µη κυβερνητικών οργανώσεων,
γ) οποιαδήποτε αµειβόµενη τακτική δραστηριότητα

που αναλαµβάνουν παράλληλα, µε την άσκηση των κα-
θηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχο-
λούµενοι,
δ) οποιαδήποτε αµειβόµενη περιστασιακή δραστηριό-

τητα (περιλαµβανοµένων της συγγραφικής δραστηριό-
τητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συµβουλών)
που αναλαµβάνουν παράλληλα µε την άσκηση των καθη-
κόντων τους, εάν η συνολική αµοιβή υπερβαίνει τις πέ-
ντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ηµερολογιακό έτος,
ε) τη συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή

η συµµετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια
πολιτική ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα ση-
µαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας
ή σύµπραξης,
στ) για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε

αιρετή δηµόσια θέση, οποιαδήποτε οικονοµική υποστήρι-
ξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που
χορηγείται σε συνάρτηση µε τη δηµόσια δραστηριότητά
τους, µε ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν
η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευ-
ρώ ανά ηµερολογιακό έτος, 
ζ) οποιαδήποτε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα

που προκάλεσαν άµεση ή δυνητική σύγκρουση συµφε-
ρόντων σε σχέση µε τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση
συµφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπό-
χρεος έχει προσωπικό συµφέρον που θα µπορούσε να ε-
πηρεάσει αθέµιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Σύγκρουση συµφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση
που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος µόνο ως µέλος
του γενικότερου κοινού ή µίας ευρύτερης κατηγορίας α-
τόµων.

2. Το περιεχόµενο της Δ.Ο.Σ. περιλαµβάνεται στο ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού.

3. Η Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας εφαρµογής, κατά τα οριζόµε-
να στο άρθρο 2Α του ν. 3213/2003 και περιλαµβάνει τα
συµφέροντα και δραστηριότητες των ανωτέρω περιπτώ-
σεων που αφορούν στο προηγούµενο της υποβολής οι-
κονοµικό έτος, υποβάλλεται από τον υπόχρεο για τα δι-
κά του στοιχεία και εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον σύ-
ζυγο ή το µέρος µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης για τα δικά τους στοιχεία. Την ίδια
υποχρέωση προς έγκριση του αντίστοιχου περιεχοµένου
της δήλωσης του υπόχρεου που τους αφορά, έχουν και
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οι εν διαστάσει σύζυγοι. Η διαδικασία της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφαρµόζεται αναλό-
γως.

4. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά το νόµο δη-
µοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,
µπορεί, υπό τους ίδιους όρους, να δηµοσιοποιηθούν και
στοιχεία των δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 κα-
ταργούνται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται ανα-
φορά ή παραποµπή στις ρυθµίσεις του άρθρου 229 του
ν. 4281/2014, νοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθµί-
σεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13
Παράταση ρυθµίσεων των άρθρων 43 και 44 

του ν. 4489/2017 (Α΄140)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4489/2017 (Α΄140) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Εάν ο απολυθείς, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, µέσα στο χρονικό διάστηµα που
προβλέπει το άρθρο 109 του Ποινικού Κώδικα, τελέσει έ-
γκληµα από δόλο, για το οποίο του επιβληθεί αµετακλή-
τως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώ-
τερη από δύο (2) έτη, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το
υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, για την οποία είχε
απολυθεί υπό όρο.»

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 43 του ν. 4489/2017
(Α΄140) οι λέξεις «έως τις 28 Αύγουστου 2018» αντικα-
θίστανται από τις λέξεις «έως τις 28 Αύγουστου 2019».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4322/2015 (Α΄42), όπως η ως άνω παράγραφος 3 αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4489/2017 , οι λέξεις
«έως τις 28 Αύγουστου 2018» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «έως τις 28 Αυγούστου 2019».

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 4322/2015 , όπως η ως άνω παράγραφος 4 αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4489/2017, οι λέξεις «µέ-
χρι τις 28 Αυγούστου 2018» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «µέχρι τις 28 Αυγούστου 2019».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα

και µεταβατικές διατάξεις

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 110Α του
Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εισαγγελέας, µετά την υποβολή της αίτησης, δια-
τάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τη διακρίβωση
των προϋποθέσεων των προηγούµενων παραγράφων και
την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, ιδίως εφόσον
αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Α-
ναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).».

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 110Α του Ποινι-
κού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Το δικαστικό συµβούλιο που χορήγησε την υπό ό-
ρο απόλυση µπορεί να την ανακαλέσει οποτεδήποτε, µε-
τά από πρόταση του αρµόδιου εισαγγελέα, αν η απόλυ-
ση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία ή πλαστό έγγραφο.
Για την κρίση του δικαστικού συµβουλίου δεν απαιτείται
προηγούµενη καταδίκη ορισµένου προσώπου ή άσκηση
ποινικής δίωξης.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώ-
δικα, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου, καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις υ-
πό όρο απολύσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 15
Σύσταση οργανικών θέσεων 

στο κατάστηµα κράτησης Δράµας
Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισµού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Το π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην περίπτωση β΄της παραγράφου 17.2. του άρ-

θρου 2 διαγράφεται ο σύνδεσµος «και» πριν από την υ-
ποπερίπτωση «ιαια) Δοµοκού» και µετά την υποπερίπτω-
ση αυτή προστίθεται η υποπερίπτωση «ιβιβ) Δράµας».

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τις Διευθύνσεις των Καταστηµάτων Κράτησης Κο-
ρυδαλλού I, Πατρών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Δρά-
µας συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:
αα) Τµήµα Διοίκησης
ββ) Τµήµα Οικονοµικού
ΥΥ) Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας
δδ) Τµήµα Φύλαξης. Το Κατάστηµα Κράτησης Κορυ-

δαλλού I συγκροτείται από δύο (2) Τµήµατα Φύλαξης.
Τις Διευθύνσεις των Καταστηµάτων Κράτησης Πα-

τρών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Δράµας συγκροτεί και
το εξής Τµήµα:
εε) Τµήµα Εξωτερικής Φρούρησης.»
3. Το άρθρο 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστη-

µάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ανέρχονται συνολι-
κά στις πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα οκτώ (5.868).»

4. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 46 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«1. Κατηγορία ΠΕ
α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, θέσεις: εκα-

τόν πενήντα εννέα (159). 
β) Κλάδος ΠΕ Γεωπονίας, θέσεις: εννέα (9). 
γ) Κλάδος Ιερέων, θέσεις: δύο (2).
δ) Κλάδος ΠΕ Φαρµακοποιών, θέσεις: τρεις (3).
ε) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις: σαράντα οκτώ (48), Ειδι-

κότητα Ψυχιατρικής, θέσεις: επτά (7), Ειδικότητα Παθο-
λογίας, θέσεις: δύο (2).
στ) Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων, θέσεις: οκτώ (8).
ζ) Κλάδος ΠΕ Εγκληµατολόγων, θέσεις: επτά (7).
η) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις: τριάντα τρεις (33).
θ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις: δεκαέξι (16).
ι) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: δώδεκα

(12).
ια) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: δύο (2).
2. Κατηγορία ΤΕ
α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις: εβδοµή-

ντα µία (71).
β) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας: Ειδικότητα Κοινωνι-

κής Εργασίας, θέσεις: ογδόντα επτά (87), Ειδικότητα
Νοσηλευτικής, θέσεις: εκατόν τρεις (103).
γ) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας, θέσεις: δεκα-

τρείς (13).
δ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις: είκοσι δύο (22).
ε) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις: έντεκα (11).
στ) Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας, θέσεις: δύο (2).
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ζ) Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, θέσεις: µία (1).
3. Κατηγορία ΔΕ
α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις: εκατόν

εξήντα επτά (167). 
β) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: δύο χιλιάδες οκτακό-

σιες µία (2.801). 
γ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης,

θέσεις: δύο χιλιάδες εκατόν έντεκα (2.111).
δ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: είκοσι πέντε

(25).
ε) Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, θέσεις: οκτώ (8).
στ) Κλάδος ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού, θέσεις: δέ-

κα (10). 
ζ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, θέσεις: δεκαέξι (16). 
η) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις: εννέα (9). 
θ) Κλάδος ΔΕ Αρτεργατών, θέσεις: µία (1).
4. Κατηγορία ΥΕ
α) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις: επτά

(7).
β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού

θέσεις: έξι (6)».
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 µετά τη λέξη

«κλάδου» τίθενται οι λέξεις «ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
ή».

Άρθρο 16

1. Στο άρθρο 278 του ν. 4555/2018 (Α΄133) προστίθε-
ται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού,
εξετάζονται από τα αρµόδια για το διορισµό όργανα των
Δήµων αµέσως µετά την έκδοση των οριστικών αποτε-
λεσµάτων, την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας στα
καταστήµατα κράτησης της χώρας των επιτυχόντων της
υπ’ αριθµ. 6Κ/2018 προκήρυξης του Ανώτατου Συµβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 17) από το ΑΣΕΠ, και
σε κάθε περίπτωση, από την 29η Μαρτίου 2019.»

2. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτή-
σεων του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 ορίζεται ένας (1)
µήνας από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 17

Στην παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α΄116) ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται εδάφιο δεύτε-
ρο και τρίτο, ως εξής:

«Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισµού του
προηγούµενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄28), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επι-
κουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί
ή υπηρέτησε σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., µονάδες
Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας, µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 8
του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), σε αντίστοιχες
θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, µοριο-
δοτείται µε είκοσι (20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώ-
τους σαράντα οκτώ (48) µήνες και µε επτά (7) µονάδες
µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο
των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι διατάξεις του πα-
ρόντος εφαρµόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».»

2. Στο τέταρτο εδάφιο, η ηµεροµηνία «30.10.2018» α-
ντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.11.2018».

Άρθρο 18
Ρύθµιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων 

και εργαζοµένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) 
από το συµβόλαιο οµαδικής ασφάλισης 

µε την Εθνική Ασφαλιστική

1. Για το σκοπό εξωδικαστικής ρύθµισης των απαιτή-
σεων των συνταξιούχων και των εργαζοµένων του Ινστι-
τούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.), που απορρέουν από το από 28.4.1989 και υπ'
αριθµόν 2438/0 συµβόλαιο οµαδικής ασφάλισης µε την
Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
(Α.Ε.Ε.Γ.Α.) µε την επωνυµία «Η ΕΘΝΙΚΗ» (εφεξής «Ε-
θνική Ασφαλιστική») και τις πρόσθετες πράξεις αυτού,
συστήνεται στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, µετά από αίτηµα του Υπουργείου
Οικονοµικών, ειδικός άτοκος λογαριασµός, στον οποίο
µεταφέρεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί
του κεφαλαίου του ασφαλίσµατος που δικαιούνταν να
λάβουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι του Ι.Γ.Μ.Ε.,
κατά την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης, ή κα-
τά τις 4.5.2013, αντίστοιχα. Το ποσό του παραπάνω λο-
γαριασµού µέχρι τη σύσταση των χρηµατικών παρακατα-
θηκών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου
3, καθώς και το υπόλοιπο ποσό του λογαριασµού µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης παρακατα-
θηκών είναι ακατάσχετα.

2. Η σύσταση του λογαριασµού της παραγράφου 1 και
η καταβολή των ποσών της εξωδικαστικής ρύθµισης
στους δικαιούχους του ασφαλίσµατος, δεν αποτελεί α-
ναγνώριση ή αναδοχή χρέους από το Ι.Γ.Μ.Ε. ή οποιον-
δήποτε άλλο φορέα του δηµοσίου.

3. Η εκταµίευση από τον ανωτέρω ειδικό λογαριασµό
του ποσού της εξωδικαστικής ρύθµισης προς τους δικαι-
ούχους των ανωτέρω απαιτήσεων πραγµατοποιείται ως
εξής:
α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση

του παρόντος οι δικαιούχοι καταθέτουν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων αί-
τηση υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθµιση, µε την ο-
ποία συνυποβάλλουν την τελεσίδικη δικαστική απόφαση
µε την οποία έχει προσδιοριστεί η απαίτησή τους κατά
κεφάλαιο, ή ελλείψει αυτής την οριστική δικαστική από-
φαση µε την οποία έχει προσδιοριστεί η απαίτησή τους
κατά κεφάλαιο, ή ελλείψει δικαστικής απόφασης, την α-
γωγή µε την οποία διεκδικούν την απαίτησή τους κατά
κεφάλαιο, ή ελλείψει όλων των ανωτέρω υπεύθυνη δή-
λωση µε την οποία προσδιορίζουν την απαίτησή τους κα-
τά κεφάλαιο. Εντός της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου το Ι.Γ.Μ.Ε. αποστέλλει στο Ταµείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων στοιχεία για κάθε δικαιούχο ως προς τα
ποσά της συνολικής απαίτησής του κατά κεφάλαιο και τα
ποσά που τυχόν του έχουν καταβληθεί, δυνάµει του ανα-
φεροµένου στην παράγραφο 1 συµβολαίου οµαδικής α-
σφάλισης ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
β) Εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της ανωτέρω

προθεσµίας το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ε-
λέγχει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µόνο ως προς
το ύψος των συνολικών απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, µε
βάση τα στοιχεία που του έχει αποστείλει το Ι.Γ.Μ.Ε. και
σε περίπτωση επαλήθευσης του ποσού, συστήνει για λο-
γαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών χρηµατική παρα-
καταθήκη υπέρ του δικαιούχου, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του κεφαλαίου
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της επαληθευµένης απαίτησής του. Σε περίπτωση ανα-
ντιστοιχίας µεταξύ του ποσού που έχει δηλωθεί από τον
δικαιούχο και αυτού που έχει δηλωθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε., η
παρακαταθήκη υπέρ του δικαιούχου συστήνεται για πο-
σοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του µικρότερου από
τα δύο ποσά. Από το ποσό για παρακατάθεση, που προ-
κύπτει ως άνω, αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό έχει κατα-
βληθεί ήδη στον δικαιούχο, δυνάµει του αναφερόµενου
στην παράγραφο 1 συµβολαίου οµαδικής ασφάλισης ή
σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ που έχει αποστείλει το Ι.Γ.Μ.Ε.. Τα δικαιώµατα του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύσταση
κάθε παρακαταθήκης βαρύνουν τον καταθέτη. Το πρωτό-
τυπο γραµµάτιο της παρακαταθήκης παραδίδεται από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον δικαιούχο µε-
τά από αίτησή του ή φυλάσσεται µέχρι την απόδοσή της.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας σύστα-
σης παρακαταθηκών, το υπόλοιπο ποσό του ειδικού λο-
γαριασµού της παραγράφου 1 επιστρέφεται σε λογαρια-
σµό που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Οικονοµικών.
γ) Η χρηµατική παρακαταθήκη αποδίδεται στον δικαι-

ούχο µε την προσκόµιση του πρωτοτύπου γραµµατίου
παρακαταθήκης, δήλωσης παραίτησης από το δικόγρα-
φο και από το δικαίωµα της τυχόν ασκηθείσας αγωγής
και από κάθε απαίτηση, γεννηµένη ή µη, που απορρέει α-
πό το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 συµβόλαιο οµα-
δικής ασφάλισης, µε επικυρωµένο αρµοδίως το γνήσιο
της υπογραφής του δικαιούχου, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου δικαιολογητικού απαιτείται για την απόδοση της
παρακαταθήκης κατά τις κείµενες διατάξεις. Η ως άνω
δήλωση παραίτησης έχει τις συνέπειες των άρθρων 294
και 296 ΚΠολΔ και του άρθρου 454 ΑΚ, έναντι του
Ι.Γ.Μ.Ε. και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δηµοσίου.

4. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους στο
πλαίσιο της ρύθµισης του παρόντος φορολογούνται µε
τις κλίµακες της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδι-
κα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄167), ως
εισόδηµα της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 12 του ίδιου νόµου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της
διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων υπαγωγής στην ε-
ξωδικαστική ρύθµιση, επαλήθευσης των απαιτήσεων και
απόδοσης των ποσών του παρόντος. Η µη έκδοση της εν
λόγω απόφασης δεν αναστέλλει την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος.

Άρθρο 19
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ι.Γ.Μ.Ε.

Η διάρκεια της αναστολής του πέµπτου άρθρου του
ν. 4480/2017 (Α΄ 97) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2018.

Άρθρο 20
Ρύθµιση αποδοχών υπαλλήλων του Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Οι αποδοχές, οι οποίες καταβάλλονται προς το προ-
σωπικό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) δυνάµει της απόφασης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Ι.Γ.Μ.Ε. που λήφθηκε κατά την
7η/19.7.2018 συνεδρίασή του (θέµα 6ο), µε Α.Δ.Α.:
ΩΠΦΣ465ΥΛΩ-ΗΜ5, καταβάλλονται νόµιµα.

Άρθρο 21
Συµπλήρωση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Α' 200)

Στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) προστίθεται
πέµπτη παράγραφος ως εξής:

«5. Στον ειδικό λογαριασµό της παραγράφου 2 και για
τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορούν
να µεταφέρονται επιπλέον ποσά από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό. Για τη διάθεση του ποσού αυτού εφαρµόζε-
ται η απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παραγρα-
φο 3.»

Άρθρο 22
Ρυθµίσεις Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και ΤΑ.ΝΕ.Ο. Α.Ε.

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3912/2011 (Α΄17), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος και ε-
ποπτεύει τις διευθύνσεις που, σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό Λειτουργίας και το Εγκεκριµένο Οργανόγραµµα της
εταιρείας αναφέρονται σε αυτόν. Ορίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου, στην οποία
προσδιορίζονται και οι αρµοδιότητές του. Ο Γενικός Δι-
ευθυντής είτε προσλαµβάνεται µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος είτε επιλέγεται και τοποθετείται µεταξύ των εξειδι-
κευµένων στελεχών που υπηρετούν στην εταιρεία.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6Α του άρθρου πέµπτου
του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων,
ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας (µονίµων, µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού), από τη Γενική Κυβέρνηση, ό-
πως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης, µε ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) έ-
τη.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης 2, της υποπαραγράφου
Γ4, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄222) προστίθενται τέταρτο και πέµπτο
εδάφιο ως εξής:

«Τυχόν αδιάθετο ποσό από την εφαρµογή των διατά-
ξεων της παρούσας περίπτωσης θα χρησιµοποιηθεί από
την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για τους σκοπούς της περίπτωσης 1.
Εάν µετά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου,
προκύψει εκ νέου αδιάθετο ποσό, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υπο-
χρεούται να το επιστρέψει στον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό έως την ηµεροµηνία λήξης των οµολόγων των πα-
ραγράφων 3 και 6 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009
(Α΄122) που διακρατεί η εταιρεία.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28
του ν. 2843/2000 (Α' 219) οι λέξεις «µειοψηφική συµµε-
τοχή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συµµετοχή σε κε-
φαλαιουχικές εταιρείες» και οι λέξεις εντός παρένθεσης
«(στο εξής: «επενδυτικά σχήµατα»)» διαγράφονται.

5. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 2843/2000 (Α' 219) µετά τη φράση «διαχείριση επιχει-
ρήσεων και κεφαλαίων προορισµένων για συµµετοχή
σε» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικές εταιρείες,»
και οι λέξεις «η διαχείριση επενδυτικών σχηµάτων» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «η σύσταση και διαχείριση ε-
πενδυτικών σχηµάτων».

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
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28 του ν. 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο καταστατικό προβλέπεται η κατάρτιση Κανονι-

σµού Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκρίνεται µε απόφαση
Γενικής Συνέλευσης µετά από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου και ο οποίος θα περιλαµβάνει: α) τον κανονι-
σµό λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου και τις αρ-
µοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου, β) το ρόλο και τη λειτουργία των επιτροπών της
εταιρείας, γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την υλο-
ποίηση επενδύσεων, δ) τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγ-
χου και ε) το Οργανόγραµµα της εταιρείας, το οποίο θα
περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή και τις αρµοδιότητες
των λειτουργικών µονάδων. Στο καταστατικό προβλέπε-
ται επίσης, η σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, επενδυτικής επιτροπής, η οποία θα γνωµοδοτεί
επί των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται
στην εταιρεία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός
Λειτουργίας.»

7. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 28 του
ν. 2843/2000 (Α΄219) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στην εταιρεία συστήνεται νοµική υπηρεσία, οι θέσεις
της οποίας καλύπτονται και από δικηγόρους µε σχέση
έµµισθης εντολής, κατά το άρθρο 43 του ν. 4194/2013
(Α΄208). Ο Προϊστάµενος αυτής προσλαµβάνεται κατά
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου.»

Άρθρο 23

Το άρθρο 407 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.

Άρθρο 24

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται άλλως. 
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Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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