
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(Ν. 3588/2007, Α΄ 153)

Άρθρο 1 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

(«Κήρυξη της πτώχευσης»)

1. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως α-
κολούθως:

«3. Η πιθανότητα αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο κή-
ρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφει-
λέτης και εφόσον συνυποβάλει πρόταση σχεδίου ανα-
διοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 και επόµενα συγχρό-
νως µε την αίτηση της πτώχευσης. 

4. Η πτώχευση κηρύσσεται εφόσον µε βάση τα οικονο-
µικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου πιθα-
νολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστή-
ριο διατάσσει την καταχώριση του ονόµατος ή της επω-
νυµίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εµπο-
ρικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η κατα-
χώριση διαγράφεται µετά την πάροδο τριετίας.»

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ως ε-
ξής:

«2. Κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο τόπος, ό-
που ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφε-
ρόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιµος από τους
τρίτους. Για τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρι να α-
ποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συµφερό-
ντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.»

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 5 ως ε-
ξής:

«4. Με την αίτηση ο οφειλέτης υποχρεούται να κατα-
θέσει, µε ποινή απαραδέκτου, τις οικονοµικές του κατα-
στάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για
την οποία είναι διαθέσιµες και βεβαίωση της αρµόδιας
οικονοµικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς
το Δηµόσιο. Η αίτηση µπορεί να συνοδεύεται και από άλ-
λα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα από τον ο-
φειλέτη στοιχεία, βεβαιωµένα ως προς την ακρίβεια του
περιεχοµένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση
του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόµιµο εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφα-
λαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις
πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες από τη
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχει-
ρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάµεσες οικονο-
µικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να
είναι δηµοσιευµένες σε µία οικονοµική εφηµερίδα και ε-
λεγµένες.»

4. Η υπάρχουσα παράγραφος 4 του άρθρου 5 αναριθ-
µείται σε παράγραφο 5.

5. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 και οι υ-
πάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αναριθµού-
νται σε 2 και 3, αντίστοιχα.

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 (µετά την αναρίθµη-
ση) του άρθρου 6 ως εξής:

«3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παρα-
γράφου 2, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µετά από
αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννοµο συµφέ-
ρον, να επιδικάσει αποζηµίωση κατ’ εκείνου που υπέβαλε
την αίτηση.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΒ΄, 21 Δεκεµβρίου 2016
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις



7. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου
7 ως εξής:
α. «1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το

πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και
σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της
πτωχευτικής περιουσίας. Με την ίδια απόφαση το πτω-
χευτικό δικαστήριο ορίζει ηµεροµηνία σύγκλησης της
συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει µε βάση
την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 70. Η ηµεροµηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από τέσσερις (4) µήνες από την κήρυξη της
πτώχευσης. Στην απόφαση αναφέρονται επίσης και τα
στοιχεία του οφειλέτη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3.»
β. «2. Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ηµέρα παύ-

σης των πληρωµών, η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν
της διετίας από την ηµεροµηνία κήρυξης της πτώχευσης
ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του έτους
πριν το θάνατο. Σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης,
κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 και 3, ηµέρα παύσης
πληρωµών λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης της απόφα-
σης που κηρύσσει την πτώχευση.»
γ. «3. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µε µεταγενέ-

στερη απόφασή του, µετά από αίτηση του συνδίκου, πι-
στωτή και οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον να µετα-
βάλει το χρόνο παύσης των πληρωµών. Η αίτηση µετα-
βολής του χρόνου παύσης των πληρωµών είναι απαρά-
δεκτη µετά από την περάτωση της επαλήθευσης των πι-
στώσεων, κατά το άρθρο 93 και σε κάθε περίπτωση µετά
πάροδο έτους από την κήρυξη της πτώχευσης.»

8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 ως ε-
ξής:

«2. Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν την
πτώχευση ή µεταβάλλουν το χρόνο παύσης των πληρω-
µών, επικυρώνουν τη συµφωνία εξυγίανσης ή την ακυ-
ρώνουν, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατοµική
ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως,
καθώς και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον πα-
ρόντα κώδικα, καταχωρούνται στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο µε επιµέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιου-
δήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δηµοσιεύονται στο
Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Τοµέας Ασφάλισης Νο-
µικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ). Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί,
κατά την κρίση του, να διατάξει και πρόσθετες δηµοσιεύ-
σεις.»

9. Αντικαθίσταται το άρθρο 12 ως εξής:

«Άρθρο 12
Αντίκλητοι, κοινοποιήσεις

1. Ο οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευση οφείλει
µε δήλωσή του προς τον γραµµατέα των πτωχεύσεων να
ορίσει ως αντίκλητό του πρόσωπο που κατοικεί στην έ-
δρα του πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνω-
στοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη, αυτές γί-
νονται µόνο προς τον αντίκλητο που έχει νοµίµως διορι-
σθεί και πάντοτε εγγράφως. Αν δεν έχει διορισθεί αντί-
κλητος, η ειδοποίηση των εν λόγω γίνεται µε κάθε πρό-
σφορο µέσο, ακόµη και τηλεφωνικώς από τον γραµµα-
τέα των πτωχεύσεων, ο οποίος βεβαιώνει τούτο ενυπο-
γράφως πάνω στο φάκελο της πτώχευσης.

3. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνω-

στοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη µπορούν
να παραλείπονται, όταν, παρά τις προσπάθειες, διαπι-
στώνεται ότι είναι αδύνατες, ιδίως λόγω µη ύπαρξης α-
ντικλήτου ή λόγω µη ύπαρξης νόµιµης εκπροσώπησης ο-
φειλετών νοµικών προσώπων.»

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

(«Συνέπειες της πτώχευσης»)

1. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 1 του
άρθρου 17 ως εξής:

«Η πτώχευση θεωρείται ότι έχει κηρυχθεί από την έ-
ναρξη της ηµέρας κατά την οποία δηµοσιεύεται η από-
φαση που κηρύσσει την πτώχευση στο ακροατήριο.»

2. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 17 και οι
υπάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού ανα-
ριθµούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

3. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
18 ως εξής:
α. «1. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µετά από αί-

τηση του οφειλέτη, να του αναθέσει τη διοίκηση και ι-
δίως τη διαχείριση και διάθεση της πτωχευτικής περιου-
σίας, µε ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε µε τη
σύµπραξη του συνδίκου, αν η ανάθεση αυτή είναι προς
το συµφέρον των πιστωτών. Η σύµπραξη του συνδίκου
µπορεί να συνίσταται σε γενικές άδειες διενέργειας
πράξεων ή κατηγοριών πράξεων. Η ως άνω ανάθεση
παύει αυτοδικαίως όταν η διαδικασία εισέρχεται στο
στάδιο της ένωσης των πιστωτών.»
β. «2. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µετά από αί-

τηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη
διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλ-
λει το συµφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το
δικαίωµα διοίκησης περιέρχεται στον σύνδικο.»

4. Αντικαθίσταται το άρθρο 19 ως εξής:

«Άρθρο 19
Περιορισµός προς διατήρηση του ενεργητικού

1. Μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης,
άλλως µέχρι την ένωση των πιστωτών, απαγορεύεται η
διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης χω-
ρίς την άδεια του εισηγητή, που χορηγείται µόνο σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από αίτηση του συνδί-
κου.

2. Αν συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις, όπως
προφανής κίνδυνος ουσιώδους µείωσης της αξίας της ε-
πιχείρησης του οφειλέτη ή ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκής
προσφοράς, το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση
του συνδίκου και αφού ακουσθεί ο εισηγητής, µπορεί να
αποφασίσει την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου ή
επιµέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής, µε α-
νάλογη εφαρµογή της διαδικασίας και των διακρίσεων
του άρθρου 135.»

5. Αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 21 ως εξής:

«δ. η απαίτηση ικανοποιείται από την πτωχευτική περι-
ουσία µετά από την ικανοποίηση των ανέγγυων πιστω-
τών (πιστωτές τελευταίας σειράς).»

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 34 ως
εξής:

«3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του
συνδίκου προβλέπει βιωσιµότητα της επιχείρησης, ο
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σύνδικος και ο οφειλέτης µπορούν χωριστά ο καθένας ή
από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή τη διατήρηση
των αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι την έγκριση ή α-
πόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρ-
θρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης.»

7. Εισάγεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 43 ως εξής:

«Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, η γνώση του
αντισυµβαλλοµένου τεκµαίρεται για τα πρόσωπα που
συνδέονται µε τον οφειλέτη σύµφωνα µε το άρθρο 32
του ν. 4308/2014.»

Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

(«Όργανα της πτώχευσης»)

1. Τα άρθρα 52 και 55 αντικαθίστανται ως εξής:

α.         «Άρθρο 52
Τα όργανα της πτώχευσης

Τα όργανα της πτώχευσης είναι: το πτωχευτικό δικα-
στήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος και η συνέλευση των πι-
στωτών.»

β.                            «Άρθρο 55
Ανακοπή, έφεση και αναίρεση

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι
αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε
ανακοπή ερηµοδικίας, έφεση και αναίρεση µόνο για τους
λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1, 4, 14, 16, 17 και 19 του
ΚΠολΔ.. Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας ή έφε-
ση ή αναίρεση οι αποφάσεις του δικαστηρίου περί διορι-
σµού ή αντικατάστασης του εισηγητή ή του συνδίκου και
περί χορήγησης βοηθηµάτων προς τον οφειλέτη ή την
οικογένειά του.»

2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 58 ως εξής:
«1. Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης

που υπηρετεί στο πρωτοδικείο. Στα πρωτοδικεία Αθη-
νών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εισηγητές των πτωχεύ-
σεων ορίζονται για δύο (2) δικαστικά έτη, µε απόφαση
της ολοµέλειάς τους, έως τρεις από τους προέδρους
πρωτοδικών που υπηρετούν σε αυτά, κατ’ αποκλειστική
απασχόληση. Για τον ορισµό των εισηγητών των πτω-
χεύσεων βαρύνουσα σηµασία έχει ιδίως η δυνατότητα ά-
σκησης των καθηκόντων τους για όσο το δυνατόν περισ-
σότερο χρόνο, στο πλαίσιο και της ανανέωσης της θητεί-
ας τους ως εισηγητών. Στα λοιπά πρωτοδικεία, ο εισηγη-
τής ορίζεται µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται ο εισηγητής.»

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 59 ως
εξής:

«2. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει
σχετική περίπτωση, µπορεί να ζητήσει την αντικατάστα-
σή του. Παρέχει στο σύνδικο την άδεια εµπορίας ή εκ-
ποίησης εµπορευµάτων και εν γένει κινητών και ακινή-
των της πτώχευσης, όπου προβλέπεται στον παρόντα
κώδικα.»

4. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
60 ως εξής:
α. «1. Ο εισηγητής µε αιτιολογηµένη διάταξή του απο-

φαίνεται επί των ζητηµάτων που αναφέρονται στον πα-
ρόντα κώδικα και παρέχει τις προβλεπόµενες άδειες. Ε-

πίσης, αποφασίζει, εντός τριών (3) ηµερών, επί όλων των
διενέξεων του συνδίκου µε τους πιστωτές και τους λοι-
πούς εµπλεκόµενους στη διαδικασία της πτώχευσης και
σε κάθε άλλη περίπτωση που έχει αρµοδιότητα κατά τον
παρόντα κώδικα. Πριν από την έκδοση των ως άνω δια-
τάξεων επιτρέπεται σε καθένα που έχει έννοµο συµφέ-
ρον να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόµνηµα και
να επικαλεστεί και να προσκοµίσει σχετικά έγγραφα.»
β. «2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδι-

κα, όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά
των διατάξεων του εισηγητή της προηγούµενης παρα-
γράφου, καθώς και κατά των αποφάσεων επί των διενέ-
ξεων του ίδιου µε τον σύνδικο ή τον πιστωτή ή µε άλ-
λους εµπλεκόµενους στην πτώχευση. Η προσφυγή, εφό-
σον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, α-
σκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της διά-
ταξης και εκδικάζεται εντός οκτώ (8) ηµερών, το δε πτω-
χευτικό δικαστήριο αποφαίνεται επ’ αυτής αµετακλήτως,
εντός δέκα (10) ηµερών από τη συζήτηση. Η προσφυγή
στο πτωχευτικό δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλε-
ση των διατάξεων του εισηγητή, µπορεί όµως ο πρόε-
δρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, µετά από αίτηση του
προσφεύγοντος, να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως,
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα
682 επ. ΚΠολΔ).»

5. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στο άρθρο 61 ως εξής:
«Ειδικότερα, ο εισηγητής µπορεί να αναθέτει σε ειδι-

κούς ανακριτικούς υπαλλήλους του Σώµατος Δίωξης Οι-
κονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ) ή σε άλλα ελεγκτικά όρ-
γανα της Διοίκησης τη διενέργεια συγκεκριµένων ανα-
κριτικών πράξεων, όπως έλεγχο και σύνταξη σχετικής
έκθεσης ή λήψη αντιγράφων από τα φορολογικά και λοι-
πά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, ο οποίος έχει κηρυ-
χθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, µε σκοπό τη διαπίστω-
ση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης και της πε-
ριουσίας του τελευταίου.»

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 62 ως
εξής:

«1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εµφανιστεί ενώπιον
του συνδίκου ή του εισηγητή και εφόσον είχε νοµίµως
ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από την η-
µέρα εµφάνισης, ο εισηγητής επιβάλλει σε αυτόν ποινή
τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000)
ευρώ υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)
που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Μετά τη
δεύτερη, χωρίς αποτέλεσµα, ειδοποίηση εµφάνισης του
οφειλέτη, ο εισηγητής µπορεί να προβεί στην αποστολή
έκθεσης κατ’ αυτού για απείθεια κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 169 του Ποινικού Κώδικα στον αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών.»

7. Αντικαθίστανται τα άρθρα 63, 64 και 65 ως εξής:

α.                           «Άρθρο 63
Ποιος διορίζεται σύνδικος

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µε την απόφαση του άρ-
θρου 7, ορίζει ως σύνδικο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ά-
δεια διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε το προε-
δρικό διάταγµα για τη ρύθµιση του επαγγέλµατος του
διαχειριστή αφερεγγυότητας, το οποίο θα εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ3 της
παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως τε-
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λικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
51 του  ν. 4423/2016 (Α΄ 182). Η επιλογή του συνδίκου α-
πό το πτωχευτικό δικαστήριο γίνεται κατά την κρίση του,
αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις που ισχύουν για το
διαχειριστή αφερεγγυότητας.

2. Ως σύνδικος δεν µπορεί να διοριστεί πρόσωπο το ο-
ποίο: 
α) συνδέεται µε τον οφειλέτη, και επί νοµικών προσώ-

πων µε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που µετέχουν
στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, µε συγ-
γένεια εξ αίµατος ή αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απε-
ριόριστα ή υιοθεσία και εκ πλαγίου µέχρι τέταρτου βαθ-
µού ή είναι σύζυγος αυτών, 
β) συνδέεται µε τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει

ή ελέγχεται από τον οφειλέτη µε συµβατική σχέση,
γ) την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης πτώ-

χευσης: 
(αα) συµµετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της ε-

πιχείρησης του οφειλέτη ή 
(ββ) είχε την ιδιότητα του νόµιµου ελεγκτή της επιχεί-

ρησης του οφειλέτη ή
δ) την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης πτώχευ-

σης είχε λάβει άµεσα ή έµµεσα αµοιβή ή είχε πληρωθεί
απαίτησή του από τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει
ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύµβασης πα-
ροχής εξαρτηµένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύµβα-
σης έργου.

3. Ο σύνδικος ελέγχει τη µη συνδροµή των κωλυµάτων
της παραγράφου 2 ως προς τα πρόσωπα που προσλαµ-
βάνει µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση (εργασίας, έρ-
γου κλπ.) για την υποβοήθηση του έργου του, σύµφωνα
µε το άρθρο 75.

4. Ο σύνδικος ειδοποιείται αµέσως για το διορισµό του
µε κάθε µέσο, ακόµη και τηλεφωνικά, από τον γραµµα-
τέα των πτωχεύσεων. Ο γραµµατέας σηµειώνει ενυπό-
γραφα την ειδοποίηση πάνω στο φάκελο της πτώχευ-
σης. Εντός πέντε (5) ηµερών από την ειδοποίηση για το
διορισµό του, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει εγ-
γράφως προς τον εισηγητή δήλωση περί υπάρξεως κω-
λύµατος. 

5. Ο σύνδικος ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται
µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και οφείλει να
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται α-
πό την κείµενη νοµοθεσία στο διαχειριστή αφερεγγυό-
τητας.»

β.                             «Άρθρο 64
Αντικατάσταση συνδίκου 

Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά το σύνδικο στις
εξής περιπτώσεις: 
α) Ύστερα από έγγραφη δήλωση του συνδίκου προς

τον εισηγητή, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 4 ή
ύστερα από έγγραφη δήλωση παραίτησής του για σπου-
δαίο λόγο η οποία επίσης υποβάλλεται στον εισηγητή. Ο
εισηγητής απευθύνεται αµέσως προς το πτωχευτικό δι-
καστήριο, το οποίο, µε την απόφαση διορισµού νέου
συνδίκου, αποφαίνεται συγχρόνως για το εάν η παραίτη-
ση οφείλεται σε κώλυµα του άρθρου 63 παράγραφος 2 ή
εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Εάν δεν συντρέχει κά-
ποια εκ των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, ο σύνδικος που
παραιτήθηκε δεν µπορεί να διοριστεί εκ νέου σύνδικος
για τα επόµενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό γνωστο-
ποιείται µε επιµέλεια της γραµµατείας του πτωχευτικού

δικαστηρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότη-
τας της παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, προκειµένου να καταχω-
ρισθεί στο µητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας που
προβλέπεται στην ως άνω διάταξη.
β) Ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των πιστω-

τών που συγκαλείται για να αποφασίσει µε βάση την έκ-
θεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 70. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο πτωχευτι-
κό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου υπόκειται µόνο σε
έφεση. 
γ) Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για

σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή παρά-
βαση του συνδίκου κατά την εκπλήρωση των καθηκό-
ντων του ή µη εκπλήρωση αυτών. Η αίτηση υποβάλλεται
στο πτωχευτικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου υπό-
κειται µόνον σε έφεση.»

γ.                            «Άρθρο 65
Δηµοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτές

Ο σύνδικος έχει υποχρέωση να επιµεληθεί για τη δη-
µοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 8, περίληψης της από-
φασης που κηρύσσει την πτώχευση, µε πρόσκληση των
πιστωτών να συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή στον ορι-
ζόµενο στην απόφαση τόπο και χρόνο, ενόψει της συνέ-
λευσης του άρθρου 84. Αν ο σύνδικος βραδύνει, η δηµο-
σίευση γίνεται µε επιµέλεια του εισηγητή. Αν µαταιωθεί
η συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η ηµεροµηνία σύ-
γκλησης της επόµενης συνέλευσης ορίζεται µε απλή
πράξη του εισηγητή, η οποία δηµοσιεύεται κατά τον ίδιο
τρόπο.»

8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 67 ως
εξής:

«1. Ο σύνδικος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να
επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση και να παρα-
δοθούν σε αυτόν, όσα πράγµατα υπόκεινται σε άµεση
φθορά ή υποτίµηση της αξίας τους ή η διατήρησή τους
είναι δαπανηρή. Τα πράγµατα αυτά απογράφονται και ε-
κτιµώνται αµέσως από τον σύνδικο, ο οποίος υπογράφει
την έκθεση.»

9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 70 ως
εξής:

«2. Η έκθεση του συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτι-
κά, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν τη συνέλευση
των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, και σε εκ-
πρόσωπο των εργαζοµένων, προκειµένου να τοποθετη-
θούν επ’ αυτής. Περίληψη της έκθεσης δηµοσιεύεται στο
Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Τοµέας Ασφάλισης Νο-
µικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ).»

10. Αντικαθίσταται το άρθρο 71 ως εξής:

«Άρθρο 71
Διατροφή του οφειλέτη και της οικογένειάς του

Ο εισηγητής µπορεί, µε αιτιολογηµένη διάταξή του,
µετά από πρόταση του συνδίκου, να επιτρέπει την κατα-
βολή του αναγκαίου χρηµατικού ποσού προς τον οφειλέ-
τη για τη στοιχειώδη διατροφή αυτού και της οικογένει-
άς του που περιλαµβάνει τα απολύτως αναγκαία για τη
συντήρησή τους. Πριν από την έκδοση της εν λόγω διά-
ταξης ο εισηγητής καλεί τον οφειλέτη για να εκθέσει τις
απόψεις του ή και να καταθέσει σηµείωµα µε συνηµµένα
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σχετικά έγγραφα. Κατά της διάταξης του εισηγητή που
απορρίπτει εν όλω ή εν µέρει την πρόταση του συνδίκου
για καταβολή του πιο πάνω χρηµατικού ποσού προς τον
οφειλέτη επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτι-
κού δικαστηρίου, ενώ τέτοια προσφυγή δεν επιτρέπεται
κατά της διάταξης του εισηγητή που δέχεται εν όλω τη
σχετική πρόταση του συνδίκου.»

11. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
74 ως εξής:
α. «2. Ο οφειλέτης προσκαλείται να λάβει γνώση της

συµφωνίας της παραγράφου 1 και δικαιούται να προβάλ-
λει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή ε-
ντός τριών (3) ηµερών.»
β. «3. Αν η αξία του αντικειµένου του συµβιβασµού δεν

υπερβαίνει το ποσό της αρµοδιότητας του µονοµελούς
πρωτοδικείου, ο εισηγητής τον επικυρώνει ο ίδιος ή αρ-
νείται την επικύρωσή του. Κατά της απόφασης του ειση-
γητή επιτρέπεται στο σύνδικο, στον αντισυµβαλλόµενο,
στον οφειλέτη ή σε οποιονδήποτε πιστωτή, προσφυγή ε-
νώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του
πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέ-
σα.»

12. Αντικαθίσταται το άρθρο 75 ως εξής:

«Άρθρο 75
Πρόσληψη προσώπων µε ειδικές γνώσεις

Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των
εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώσεις
τεχνικής, οικονοµικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις
οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, µπορεί, µετά από σύµφωνη
γνώµη του εισηγητή, να προσλάβει, µε οποιαδήποτε
συµβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα απαιτούµε-
να προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή
τον οφειλέτη, των οποίων η αµοιβή θα καθοριστεί, κατ’
εύλογη κρίση, από τον εισηγητή µε αιτιολογηµένη διάτα-
ξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο
πτωχευτικό δικαστήριο.»

13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 77 ως
εξής:

«2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται πάντοτε για το αίτηµα
αυτό του συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν
αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός των τριών
(3) επόµενων ηµερών από την ειδοποίησή του.»

14. Καταργείται το άρθρο 79.
15. Αντικαθίσταται το άρθρο 80 ως εξής:

«Άρθρο 80
Ευθύνη του συνδίκου

1. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο σύνδικος,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνεται για κά-
θε πταίσµα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφεί-
λει να επιδεικνύει την επιµέλεια του συνετού συνδίκου.
Στο ίδιο µέτρο ο σύνδικος ευθύνεται έναντι των ανωτέ-
ρω προσώπων και για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χω-
ρίς δικαίωµα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της πτω-
χευτικής διαδικασίας, ενώ, αν είχε το δικαίωµα ανάθε-
σης, ευθύνεται µόνο για πταίσµα ως προς την επιλογή
του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδωσε.

2. Έναντι των τρίτων που ζηµιώθηκαν από τη δράση
του, ο σύνδικος ευθύνεται προσωπικώς µόνο για δόλο ή
βαριά αµέλεια.

3. Αν από τη δράση του συνδίκου δηµιουργήθηκε οµα-

δικό χρέος το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί α-
πό την πτωχευτική περιουσία, αυτός υποχρεούται να α-
ποζηµιώσει τον οµαδικό πιστωτή αν από βαριά αµέλεια
δεν διέγνωσε ότι η περιουσία δεν προβλέπεται να επαρ-
κέσει για την εκπλήρωση του οµαδικού χρέους τούτου ή
το διέγνωσε αλλά αδιαφόρησε. Σε κάθε περίπτωση που
ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, εις ολό-
κληρον µε αυτόν ευθύνεται και η οµάδα των πιστωτών, η
οποία δικαιούται να αναζητήσει από το σύνδικο κάθε πο-
σό που υποχρεώθηκε να καταβάλει για την αιτία αυτή.

4. Η ευθύνη του συνδίκου κατά τις διατάξεις περί αδι-
κοπραξιών δεν αποκλείεται.

5. Κάθε αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται µετά
πάροδο τριών (3) ετών από τότε που ο ζηµιωθείς έλαβε
γνώση της ζηµίας και του ζηµιογόνου γεγονότος. Σε κά-
θε περίπτωση η αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφε-
ται µετά πάροδο τριετίας από τη λήξη των καθηκόντων
του.»

16. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 81 ως
εξής:

«3. Για την αµοιβή του συνδίκου ισχύουν συµπληρωµα-
τικά οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε
την αµοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας.»

17. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 82 ως
εξής:

«2. Συγκαλείται αρχικά µε την απόφαση που κηρύσσει
την πτώχευση κατά το άρθρο 7. Η σύγκλησή της διατάσ-
σεται επίσης από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά
στον παρόντα κώδικα. Περίληψη της διάταξης του ειση-
γητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαµβά-
νει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα θέµατα που θα συ-
ζητηθούν, δηµοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσι-
εύσεων του Ταµείου Νοµικών πέντε (5) ηµέρες πριν την
ηµέρα της σύγκλησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία
του εισηγητή.»

18. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρ-
θρου 83 ως εξής:
α. «1. Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συ-

νέλευση µετέχουν οι πιστωτές των οποίων έγιναν δε-
κτές, έστω και προσωρινά, κατά το άρθρο 94, οι απαιτή-
σεις τους.»
β. «2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώ-

δικα, απαρτία υπάρχει, αν µετέχουν στη συνέλευση πι-
στωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των α-
παιτήσεων κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν ε-
πιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση επαναλαµβάνεται µε ό-
σους, ανεξάρτητα από ύψος των απαιτήσεών τους, ευ-
ρεθούν παρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα Κώδικα.»
γ. «3. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαµβάνονται κα-

τά πλειοψηφία των απαιτήσεων που εκπροσωπούνται σε
αυτή.»

19. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
84 ως εξής:
α. «1. Μετά το πέρας των επαληθεύσεων, ο εισηγητής,

εντός δέκα (10) ηµερών, υποχρεούται να συγκαλέσει τη
συνέλευση των πιστωτών που αποφασίζει, αν πρέπει να
συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση της εµπορικής
δραστηριότητας της επιχείρησης του οφειλέτη ή ορισµέ-
νων κλάδων της για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αν πρέ-
πει να εκµισθωθεί σε τρίτον η επιχείρηση ως σύνολο ή
αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή κατά
επιµέρους λειτουργικά σύνολα (κλάδους) αυτής ή να γί-
νει ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της χωριστά.
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Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία επί του
συνόλου των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι πιστωτές
είναι παρόντες.»
β. «2. Ο οφειλέτης και ο σύνδικος ειδοποιούνται πριν

τρεις (3) ηµέρες, περί του θέµατος αυτού που θα συζη-
τηθεί στη συνέλευση των πιστωτών, και δικαιούνται να
προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους.»

20. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 84 ως
εξής:

«5. Αν ληφθεί απόφαση από την ανωτέρω πλειοψηφία
για ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευ-
τικής περιουσίας χωριστά, είναι δυνατόν, µε αίτηµα του
συνδίκου ή πιστωτών που εκπροσωπούν το 20% του συ-
νόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, να ζητηθεί α-
πό το δικαστήριο η άδεια για εκ νέου σύγκληση της συ-
νέλευσης των πιστωτών µε αντικείµενο την τροποποίη-
ση της προηγουµένως ληφθείσας απόφασης κατά την
παράγραφο 1. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί άπαξ, συ-
νοδεύεται δε επί ποινή απαραδέκτου από βεβαίωση πι-
στωτικού ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ, εγκατεστηµένων στην Ελ-
λάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος, για την ύπαρξη αξιόχρε-
ου επενδυτή ενδιαφερόµενου για την αγορά του ενερ-
γητικού της επιχείρησης ως συνόλου ή λειτουργικών συ-
νόλων (κλάδων) αυτής. Το δικαστήριο µπορεί να απορρί-
ψει την αίτηση, εφόσον κρίνει ότι η ρευστοποίηση των
κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας έχει ή-
δη προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πλέον
συµφέρουσα η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου.»

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

(«Εξέλεγξη των πιστώσεων»)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 92 αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. Η ανακο-
πή µπορεί να ασκηθεί µέχρι και την τελευταία διανοµή,
σε καµία δε περίπτωση πέραν των έξι (6) µηνών από το
πέρας της προθεσµίας αναγγελίας. Η άσκηση της ανακο-
πής δεν αναστέλλει τις διανοµές που έχουν ήδη διατα-
χθεί από τον εισηγητή. Εάν διαταχθούν νέες διανοµές
πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρί-
ου, ο ανακόπτων µετέχει σε αυτές για ορισµένο ποσό
που προσδιορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο του
πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλ-
λεται στον ανακόπτοντα, αλλά φυλάσσεται µέχρι την έκ-
δοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Μετά την
αναγνώριση της απαίτησης, ο ανακόπτων δικαιούται να
ζητήσει από τον εισηγητή, να προαφαιρέσει από τα ποσά
που δεν έχουν ακόµη διανεµηθεί τα µερίσµατα που του
αναλογούν από τις προηγηθείσες διανοµές.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 95 αντικαθίσταται ως
εξής :

«2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό
τους, εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση των
επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο-
σίας, µε έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ηµερών
από την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλη-
τεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αµφι-
σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβα-
λαν τις αντιρρήσεις, µε επιµέλεια του συνδίκου. Στη δια-
δικασία µπορεί να παρέµβει όποιος έχει έννοµο συµφέ-

ρον. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται
µόνο έφεση.»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 εισάγεται δεύτε-
ρο εδάφιο, ως εξής:

«Η ως άνω προθεσµία αναστέλλεται για το χρονικό
διάστηµα από 1η ως 31η Αυγούστου.»

Άρθρο 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ

(«Ειδικές διατάξεις επί νοµικών προσώπων»)

Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98
Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών

1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση πτώχευσης α-
νώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 5 του παρόντος, τα υπαίτια για την καθυστέρηση
µέλη του διοικητικού της συµβουλίου ευθύνονται εις ο-
λόκληρον για την αποκατάσταση της ζηµίας των εταιρι-
κών πιστωτών από τη µείωση του πτωχευτικού µερίσµα-
τος που επήλθε λόγω της καθυστέρησης. Την ίδια ευθύ-
νη υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή του στο µέ-
λος ή τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, µε αποτέλε-
σµα να µην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση. Οι σχετικές
απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται µόνον α-
πό τον σύνδικο. 

2. Αν η παύση πληρωµών της ανώνυµης εταιρείας προ-
κλήθηκε από δόλο ή βαρεία αµέλεια των µελών του διοι-
κητικού της συµβουλίου, τα υπαίτια µέλη ευθύνονται εις
ολόκληρον σε αποζηµίωση έναντι των εταιρικών πιστω-
τών για τη ζηµία που τους προκλήθηκε. Την ίδια ευθύνη
υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή του στο µέλος
ή τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ώστε να προβούν
σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσµα την
περιέλευση της εταιρείας σε παύση πληρωµών. Οι σχετι-
κές αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε
που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της
επιδίωξη, εφόσον δε πρόκειται περί ζηµίας εκ δόλου, σε
δεκαετή.

3. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ε-
φαρµόζονται αναλόγως και στην εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εται-
ρεία.»

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΤΟΥ

(«Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»)

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 99 ως εξής:

«Άρθρο 99
Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικα-
νότητα σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο
έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλά-
δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώ-
σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επι-
κύρωση της συνυποβαλλόµενης συµφωνίας εξυγίανσης
που προβλέπεται στο άρθρο 100. Το πρόσωπο του προη-
γούµενου εδαφίου δύναται να υποβάλει την ως άνω αί-
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τηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούµενη
αδυναµία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του δικαστηρί-
ου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η
οποία δύναται να αρθεί µε τη διαδικασία αυτή.

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-
πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση,
αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρη-
σης µε την επικύρωση της συµφωνίας που προβλέπεται
στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλο-
γική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίη-
ση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπεται ότι οι
µη συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν
σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή στην οποία θα
βρίσκονταν µε βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος
Κώδικα. Για την εκτίµηση της οικονοµικής θέσης των πι-
στωτών λαµβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα α-
νταλλάγµατα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωµής
των ποσών αυτών.

3. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωµών,
µε την αίτηση για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης του
παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται µε το ί-
διο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 2. Παράλειψη συνυποβολής αί-
τησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση ε-
πικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφα-
λαίου, είναι όµως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης
από τους πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. Το άρθρο 98 εφαρµόζε-
ται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το πτωχευτικό δικα-
στήριο δεχθεί την αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας ε-
ξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης
µε την απόφαση µε την οποία επικυρώνει τη συµφωνία.
Αν το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίψει την αίτηση επι-
κύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης, προχωρεί στην ε-
ξέταση της αίτησης πτώχευσης. 

4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται αναλόγως σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών
ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευ-
σης, οι οποίες εκκρεµούν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης του παρό-
ντος κεφαλαίου και σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών
ή του εισαγγελέα πρωτοδικών οι οποίες κατατίθενται
στο χρονικό διάστηµα µετά από την υποβολή της αίτη-
σης αυτής. Στην περίπτωση αυτή και µετά από αίτηµα
του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της πτώχευ-
σης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδί-
καση µε την αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίαν-
σης.

5. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης
πληρωµών µετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης συµ-
φωνίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώ-
χευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 και δύνα-
ται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης
πτώχευσης µέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσε-
ως επικυρώσεως.

6. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία και συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 παρά-
γραφος 1 στοιχείο γ΄ του κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, ήτοι από
την υποβολή της αίτησης επικύρωσης του άρθρου 104
του παρόντος µέχρι να εκδοθεί απόφαση για αυτή, η έκ-
δοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν
προθεσµία που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως µέ-
χρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης
είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 45 παράγραφος 2
του ν. 3190/1955, αναστέλλεται κατά την ως άνω διάρ-
κεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για
τη λύση της εταιρείας.

7. Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρό-
ντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρµόδιο πτω-
χευτικό δικαστήριο που, µε την επιφύλαξη ειδικών διατά-
ξεων, δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο-
σίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έ-
κτακτα ένδικα µέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

8. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος
Κώδικα εφαρµόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κε-
φαλαίου µόνο στο µέτρο που γίνεται παραποµπή σε αυ-
τές.»

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 100 ως εξής:

«Άρθρο 100
Απαιτούµενη πλειοψηφία πιστωτών

1. Προκειµένου να επικυρωθεί συµφωνία εξυγίανσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 106β, θα πρέπει να έχει συναφθεί
από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσω-
πούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαι-
τήσεων στο οποίο περιλαµβάνεται το σαράντα τοις εκα-
τό (40%) των τυχόν εµπραγµάτως ή µε προσηµείωση υ-
ποθήκης εξασφαλισµένων απαιτήσεων. Η επικύρωση
συµφωνίας, η οποία έχει συναφθεί µόνον από πιστωτές,
που συγκεντρώνουν το ποσοστό του παραπάνω εδαφί-
ου, χωρίς τη σύµπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή εφό-
σον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά το χρόνο σύναψης της
συµφωνίας, σε παύση πληρωµών. Στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται οι παράγρα-
φοι 3 έως 5 του άρθρου 99.

2. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 υπολογίζονται µε
βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συµ-
φωνία εξυγίανσης. Η ηµεροµηνία που φέρει η κατάστα-
ση αυτή δεν µπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της συµφωνίας
στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστωτών πρέπει
να συµπεριλαµβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως
γενικών ή ειδικών προνοµίων, οι απαιτήσεις των οποίων
υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφί-
ου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσµες. Πιστωτές θεω-
ρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηµατο-
δοτικές µισθώσεις που οφείλονται συµβατικά από την η-
µεροµηνία του πρώτου εδαφίου µέχρι τη συµβατική ηµε-
ροµηνία λήξης των συµβάσεων. Δεν λαµβάνονται υπόψη
πιστωτές που δεν θίγονται από τη συµφωνία εξυγίανσης
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 116 παράγραφος 3. 

3. Στην περίπτωση της συµφωνίας του πρώτου εδαφί-
ου της παραγράφου 1, οι απαιτήσεις των πιστωτών που
περιλαµβάνονται στην κατάσταση της παραγράφου 2 θα
πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή να
έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί µε από-
φαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας,
ακόµη και µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Στην περίπτωση της συµφωνίας του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 1, η κατάσταση των πιστωτών της πα-
ραγράφου 2 συντάσσεται µε βάση τις δηµοσιευµένες οι-
κονοµικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν
ή τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή τα βιβλία και
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στοιχεία των συµβαλλόµενων πιστωτών ή αποφάσεις δι-
καστηρίων οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας, συµπερι-
λαµβανοµένων αποφάσεων που εκδίδονται µε τη διαδι-
κασία των ασφαλιστικών µέτρων.»

3. Αντικαθίσταται το άρθρο 101 ως εξής:

«Άρθρο 101
Σύµπραξη συνέλευσης µετόχων ή εταίρων - 

Σύµπραξη τρίτων

1. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο και κατά τις
οικείες διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση ορισµέ-
νων όρων της συµφωνίας εξυγίανσης απόφαση της συ-
νέλευσης των µετόχων ή των εταίρων, η απόφαση αυτή
δύναται είτε να λαµβάνεται µετά την κατάθεση της αίτη-
σης επικύρωσης είτε να τίθεται στη συµφωνία εξυγίαν-
σης ως αναβλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ. 

2. Όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωµών,
το πτωχευτικό δικαστήριο µε την απόφασή του που επι-
κυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β
δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο, κατά την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 106β, µε την εξουσία να ασκήσει το
δικαίωµα παράστασης και ψήφου εκείνων των µετόχων ή
εταίρων του οφειλέτη που δεν συµπράττουν στη λήψη
της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
και υπό τον όρο της µη σύµπραξής τους, εφόσον, επι-
πλέον των οριζοµένων στο άρθρο 106β, πιθανολογεί ότι
σε περίπτωση εκκαθάρισης του οφειλέτη κατά το κεφά-
λαιο όγδοο οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα λάβουν µέρος
στο προϊόν της εκκαθάρισης. Σε αυτή την περίπτωση,
στην έκθεση του εµπειρογνώµονα του άρθρου 104 εκτί-
θεται η γνώµη του σε σχέση µε τη συνδροµή των ως άνω
προϋποθέσεων. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικα-
στηρίου στην εταιρία υποκαθιστά την κατά το νόµο δια-
δικασία νοµιµοποίησης του ειδικού εντολοδόχου για τη
συµµετοχή του στη συνέλευση. Στο πλαίσιο της συνέ-
λευσης που συγκαλείται για τη λήψη της απόφασης της
παραγράφου 1, πρώτα δίδεται ο λόγος στους µετόχους
ή εταίρους οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να υ-
περψηφίσουν ή καταψηφίσουν την προβλεπόµενη στη
συµφωνία εξυγίανσης απόφαση ή να απέχουν από την
σχετική ψηφοφορία. Εφόσον από την καταµέτρηση των
ψήφων δεν συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία ή
πλειοψηφία για την έγκριση της ως άνω απόφασης, τότε
ο ειδικός εντολοδόχος ασκεί το δικαίωµα ψήφου στην έ-
κταση που αυτό απαιτείται για την έγκρισή της. Οι µη συ-
µπράττοντες µέτοχοι ή εταίροι διατηρούν δικαίωµα απο-
ζηµίωσης έναντι της εταιρίας και των πιστωτών, σε περί-
πτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής δίκης αποδειχθεί
ότι µετά την εκκαθάριση θα απέµενε σχετικό προϊόν.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν ένας ή περισσότεροι
µέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. δηλώνουν ότι δεν θα παρα-
στούν στη σχετική συνέλευση ή δεν θα υπερψηφίσουν
την αντίστοιχη απόφαση, καθώς και όταν δεν παραστούν
ή δεν υπερψηφίσουν την απόφαση σε συνέλευση που έ-
χει λάβει χώρα και έχει συγκληθεί ή πρόκειται να συ-
γκληθεί νέα συνέλευση µε τα ίδια θέµατα, το πτωχευτικό
δικαστήριο δύναται, αν κρίνει ότι η άρνηση είναι κατα-
χρηστική, δικάζοντας µε τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών µέτρων, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή,
να διορίσει ειδικό εντολοδόχο, που θα δύναται να συ-
γκαλέσει γενική συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωµα
παράστασης και ψήφου αντί των µετόχων ή των εταίρων
αυτών. Θεωρείται ότι αρνούνται καταχρηστικά οι µέτοχοι

ή οι εταίροι ιδίως αν το δικαστήριο κρίνει ότι χωρίς την ε-
πίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης αναµένεται
να πτωχεύσει και ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του ο-
φειλέτη κατά το κεφάλαιο όγδοο οι µέτοχοι ή οι εταίροι
δεν θα λάβουν µέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης. Η
κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στην εται-
ρία υποκαθιστά την κατά το νόµο διαδικασία νοµιµοποίη-
σης του ειδικού εντολοδόχου για τη συµµετοχή του στη
συνέλευση, καθ’ όλα τα στάδια αυτής.

4. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισµένων
όρων της συµφωνίας απαιτείται η σύµπραξη τρίτων προ-
σώπων που δεν συµβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται µε
σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει βεβαίω-
ση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συµφω-
νία είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη συµφωνία για
τη θέση της σε ισχύ.»

4. Αντικαθίσταται το άρθρο 102 ως εξής:

«Άρθρο 102
Συµµετοχή Δηµοσίου και δηµοσίων φορέων

Το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµό-
σιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, φορείς κοινωνι-
κής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη
σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συµ-
φωνία µε τους ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις
αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόµη και όταν µε τη
συµφωνία το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
καίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα και
οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης παραιτού-
νται από προνόµια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγ-
µατης φύσεως.»

5. Αντικαθίσταται το άρθρο 103 ως εξής:

«Άρθρο 103
Περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικεί-
µενο οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του πα-
θητικού του οφειλέτη και ιδίως:
α. Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφει-

λέτη. Η µεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται
στη µεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων,
περιλαµβανοµένης της τροποποίησης των όρων υπό
τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωµή
τους, στη µεταβολή του επιτοκίου, στην αντικατάσταση
της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου µε την υποχρέω-
ση καταβολής µέρους των κερδών, στην αντικατάσταση
απαιτήσεων µε µετατρέψιµες ή µη οµολογίες έκδοσης
του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εµπραγµάτως α-
σφαλισµένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή υπο-
θηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του ο-
φειλέτη. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλι-
σµένες µε συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 στο µέ-
τρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός
αν συµφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης.
β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη µε

την έκδοση µετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εται-
ρικών µεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται
να λαµβάνει χώρα µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για
την απόσβεση ζηµιών σε κάθε περίπτωση ή αν οι µετο-
χές του οφειλέτη είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγο-
ρά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, για το σχη-
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µατισµό αποθεµατικού. Στην τελευταία περίπτωση δεν
απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 4 πα-
ράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί σχέσης της χρηµα-
τιστηριακής προς την ονοµαστική αξία.
γ. Τη ρύθµιση των σχέσεων των πιστωτών µεταξύ τους

µετά από την επικύρωση της συµφωνίας είτε υπό την ι-
διότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιο-
ποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
Ενδεικτικά η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέ-
πει ότι µία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει
την αποπληρωµή των απαιτήσεων προς αυτή πριν από
την πλήρη ικανοποίηση µιας άλλης, να ρυθµίζει θέµατα
διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη µετά την κεφα-
λαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, να ρυθµίζει θέµα-
τα σε σχέση µε τη µεταβίβαση των µετοχών ή εταιρικών
µεριδίων που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση, ό-
πως ενδεικτικά δικαίωµα ή υποχρέωση των µετόχων µει-
οψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των
µετοχών να πωλήσουν τις µετοχές τους µε τους ίδιους
όρους µε τους οποίους γίνεται η πώληση της πλειοψη-
φίας.
δ. Τη µείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.
ε. Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων

του οφειλέτη.
στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του

οφειλέτη σε τρίτο µε βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση
περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκµίσθωσης ή της
σύµβασης διαχείρισης.
ζ. Τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους της επιχείρη-

σης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 106δ.
η. Την αναστολή των ατοµικών και συλλογικών διώξε-

ων των πιστωτών για κάποιο διάστηµα µετά την επικύ-
ρωση της συµφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσµεύει
τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα που υ-
περβαίνει τους τρείς (3) µήνες από την επικύρωση της
συµφωνίας.
θ. Το διορισµό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέ-

λεση των όρων της συµφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις
εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συµφω-
νίας εξυγίανσης. 
ι. Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξό-

φληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονο-
µικής θέσης του οφειλέτη. Η συµφωνία θα πρέπει να ορί-
ζει µε ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών
αυτών.

2. Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες
συµβάσεις µε αντίστοιχο αποτέλεσµα υπέρ απαιτήσεων
που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται δια-
φορετικά, σε δικαίωµα προαίρεσης του πιστωτή να πω-
λήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις µετοχές ή τα εται-
ρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση
του χρέους κατά το χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά
τους όρους του ληξιπρόθεσµο το χρέος και για ποσό ίσο
µε το άθροισµα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που
καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωµα προαίρεσης
δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από το χρόνο
κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσµη η υποχρέω-
ση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη ληξιπρόθε-
σµη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2) µηνών από
την τελευταία.

3. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον ο-
φειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµ-
φωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. 

4. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό
άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτι-
κά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεµών αµφοτερο-
βαρών συµβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς
για την επιχείρηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση αναβλη-
τικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός
του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, µη δυνάµε-
νος να υπερβεί τους εννέα (9) µήνες από την επικύρωση,
και να ρυθµίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφει-
λέτη στο µέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή
της παύσης πληρωµών του οφειλέτη όσο εκκρεµεί η αί-
ρεση.

5. Η ισχύς της συµφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την
προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό δι-
καστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συµβαλλοµέ-
νων το σύνολο ή µέρος των όρων της ισχύουν µεταξύ
τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοι-
νού δικαίου.

6. Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται µε ιδιωτικό έγ-
γραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται
µε αυτή απαιτούν τη σύνταξη δηµοσίου εγγράφου. Στην
τελευταία περίπτωση το συµβολαιογραφικό έγγραφο
µπορεί να αναπληρωθεί µε δηλώσεις ενώπιον του δικα-
στηρίου.

7. Η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά
από επιχειρηµατικό σχέδιο µε χρονική διάρκεια ίση µε
αυτή της συµφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συµ-
βαλλόµενους κατ’ άρθρο 100.»

6. Αντικαθίσταται το άρθρο 104 ως εξής:

«Άρθρο 104
Αίτηση επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης

1. Στην περίπτωση συµφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, η αίτηση
επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο υποβάλ-
λεται από τον οφειλέτη ή συµβαλλόµενο πιστωτή. Στην
περίπτωση της συµφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται
µόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, η αίτηση επικύ-
ρωσης υποβάλλεται από οιονδήποτε από τους συµβαλ-
λόµενους πιστωτές. 

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει
να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονο-
µική του κατάσταση µε παράθεση των πιο πρόσφατων οι-
κονοµικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν
οφειλών του προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά τα-
µεία, τα αίτια της οικονοµικής του αδυναµίας και τα µέ-
τρα που συµφωνήθηκαν για την αντιµετώπιση της οικο-
νοµικής του αδυναµίας. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του
µεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απα-
σχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών
της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. 

3. Στην περίπτωση συµφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση
επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέ-
κτου, από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Την υπογεγραµµένη
συµφωνία εξυγίανσης. β) Τις οικονοµικές καταστάσεις
του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρή-
ση, για την οποία είναι διαθέσιµες. Στην περίπτωση των
κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονοµικές κατα-
στάσεις πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες
από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επι-
χειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάµεσες οικο-
νοµικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει
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να είναι δηµοσιευµένες σε µία οικονοµική εφηµερίδα και
ελεγµένες. γ) Βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπη-
ρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δηµόσιο. δ)
Έκθεση εµπειρογνώµονα, η οποία συντάσσεται σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Η αίτηση µπορεί
να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα
παρεχόµενα στοιχεία, βεβαιωµένα ως προς την ακρίβεια
του περιεχοµένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύ-
θυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης του οφειλέτη. Τα έγγραφα
του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να προσκοµισθούν
και µε τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της αίτησης επι-
κύρωσης. 

4. Στην περίπτωση της συµφωνίας εξυγίανσης που συ-
νάπτεται µόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, συνυ-
ποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου αίτηση για την κήρυ-
ξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και
έκθεση εµπειρογνώµονα που συντάσσεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Τα υπόλοιπα έγγραφα
της παραγράφου 3 συνυποβάλλονται µε την αίτηση, ε-
φόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφειλέτη στους πι-
στωτές ή τον ορισθέντα εµπειρογνώµονα. Σε περίπτωση
ελλείψεων, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να αναβά-
λει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατάξει να
χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα εµπειρο-
γνώµονα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την πληρότη-
τα της αίτησης εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
έκδοση της µη οριστικής του απόφασης. Με τη συµπλή-
ρωση της προθεσµίας αυτής ο αιτών ή οι αιτούντες πι-
στωτές επαναφέρουν µε κλήση τη συζήτηση της αίτησης
επικύρωσης, η οποία προσδιορίζεται εντός διµήνου από
την υποβολή της. Η µη παροχή συνδροµής και των απαι-
τουµένων στοιχείων από τον οφειλέτη προς τον εµπει-
ρογνώµονα συνιστά το έγκληµα της µη συµµόρφωσης
σε διάταξη δικαστικής απόφασης (άρθρο 232Α του Ποινι-
κού Κώδικα), που διώκεται και τιµωρείται κατά τις διατά-
ξεις του εν λόγω Κώδικα, καθώς και του Κ.Ποιν.Δ.. Αν το
πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση επικύρωσης
της συµφωνίας εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυ-
ξης πτώχευσης µε την απόφαση µε την οποία επικυρώ-
νει τη συµφωνία. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο απορρί-
ψει την αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης,
προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης.

5. Στην έκθεση του εµπειρογνώµονα των παραγράφων
3 και 4 πρέπει να εκτίθεται η γνώµη του σε σχέση µε τα
οικονοµικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της α-
γοράς και τη συνδροµή των προϋποθέσεων επικύρωσης
της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 106β.
Στην έκθεση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνε-
ται επίσης βεβαίωση του εµπειρογνώµονα για την ακρί-
βεια και εγκυρότητα της κατάστασης των πιστωτών που
συνοδεύει τη συµφωνία εξυγίανσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 100 µε ειδική µνεία των ενέγ-
γυων πιστωτών και επισυνάπτεται κατάλογος των περι-
ουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Σε περίπτωση εφαρ-
µογής της παραγράφου 2α του άρθρου 106β, δεν απαι-
τείται να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέ-
ση µε τη συνδροµή της προϋπόθεσης του στοιχείου α΄
της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

6. Ο εµπειρογνώµονας επιλέγεται από τον οφειλέτη
και τους συµβαλλόµενους πιστωτές του από κοινού στην
περίπτωση της αίτησης του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 1 και από τους συµβαλλόµενους πιστωτές στην
περίπτωση της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρα-

γράφου 1. Ο εµπειρογνώµονας είναι πιστωτικό ίδρυµα
που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες στην Ελλάδα ή νόµιµος
ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο ν.
3693/2008 (Α΄174). Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσω-
πο, ως εµπειρογνώµονας δύναται να ορίζεται και ελε-
γκτής πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που είναι µέλος
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και
κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν.
2515/1997 (Α΄154).»

7. Αντικαθίσταται το άρθρο 105 ως εξής:

«Άρθρο 105
Δικάσιµος - Κλητεύσεις

1. Για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης ορίζεται
δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή της. 

2. Στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης,
εφόσον δεν περιλαµβάνεται στους αιτούντες κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 104, άλλως η συζήτηση είναι
απαράδεκτη. Η κλήτευση του οφειλέτη γίνεται τουλάχι-
στον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συζή-
τησης, µε επίδοση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο
σηµειώνεται ο προσδιορισµός της δικασίµου. Με επιµέ-
λεια του αιτούντος ή των αιτούντων, η αίτηση δηµοσιεύ-
εται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών στο Δελτίο Δικα-
στικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ
– ΤΑΝ) και στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί
και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Κάθε άλλο πρόσωπο
που έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να παρέµβει προ-
φορικά.

4. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748
παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός
ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυ-
τόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης. Εφόσον υ-
πάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δηµόσιο ή προς φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η
κλήτευση τούτων.» 

8. Αντικαθίσταται το άρθρο 106 ως εξής:

«Άρθρο 106
Αυτοδίκαιη αναστολή

1. Από την κατάθεση της συµφωνίας εξυγίανσης προς
επικύρωση και µέχρι την έκδοση απόφασης από το πτω-
χευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή µη της συµφω-
νίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόµατα τα µέτρα, εκ-
κρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέ-
λεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσε-
ων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης ε-
πικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα-
στολή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µή-
νες. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη οποι-
ουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, συ-
µπεριλαµβανοµένης της συντηρητικής κατάσχεσης και
της εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης, συναινετικής ή
κατ' αντιδικία, εκτός εάν µε αυτό επιδιώκεται η αποτρο-
πή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινη-
τών πραγµάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γέ-
νει εξοπλισµού της που δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει
τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές
προθεσµίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις
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οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώ-
µατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλε-
τών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσµίες και η ά-
σκηση διαδικαστικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων
των προθεσµιών των ενδίκων µέσων. Η ως άνω αυτόµα-
τη αναστολή διώξεων µπορεί να εφαρµοστεί µόνον µία
(1) φορά ανά οφειλέτη. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του
άρθρου 8 παράγραφος 3 σηµειώνεται η έναρξη ισχύος
της αυτόµατης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υπο-
βολή αίτησης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης κατά
το άρθρο 104. 

2. Η αναστολή της προηγούµενης παραγράφου επάγε-
ται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακι-
νήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του οφειλέ-
τη.

3. Μετά την πάροδο της περιόδου των τεσσάρων (4)
µηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δύναται να
διαταχθεί η αναστολή λήψης µέτρων, εκκρεµών ή µη, α-
τοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του οφειλέτη, καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτι-
κού µέτρου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106α. Η
παράγραφος 2 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.» 

9. Αντικαθίσταται το άρθρο 106α ως εξής:

«Άρθρο 106α
Προληπτικά µέτρα 

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρό-
εδρός του, µε απόφαση που λαµβάνεται κατόπιν αιτήσε-
ως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δικάζεται
µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, δύναται, µε-
τά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συµφω-
νίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 προληπτικά µέτρα. Τα
µέτρα αυτά καταλαµβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν
γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης
και µπορούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση απόφασης επί
της αίτησης επικύρωσης. 

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηµατικός ή
κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά µέτρα µπο-
ρεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνο-
φειλετών του οφειλέτη.

3. Τα προληπτικά µέτρα της παραγράφου 1 δεν µπο-
ρούν να θίγουν τα δικαιώµατα από συµφωνία παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρ-
θρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαρι-
στικού συµψηφισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης
και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµ-
ψηφισµού περιέχεται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοι-
κονοµικής ασφάλειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτε-
λεί µέρος η συµφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης, δεν
θίγεται το δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µι-
σθίου σε περίπτωση σύµβασης µίσθωσης, εφόσον ο ο-
φειλέτης είναι υπερήµερος ως προς την καταβολή έξι (6)
ή περισσότερων µηνιαίων µισθωµάτων. Το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων
εργασίας µέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συµ-
φωνίας εξυγίανσης

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προλη-
πτικών µέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη
ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συµµετά-
σχει στη σύναψη της συµφωνίας κατά τα προβλεπόµενα

στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 104. Η κλήτευση
µπορεί να γίνεται µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρ-
θρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παρα-
γράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκει-
µένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι ανα-
γκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή
για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προ-
σώπων. Απαιτήσεις εργαζοµένων για µισθούς δεν κατα-
λαµβάνονται από τα προληπτικά µέτρα, εκτός αν το δι-
καστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για
σπουδαίο λόγο και για ορισµένο χρόνο ειδικά αναφερό-
µενους στην απόφαση.

6. Τα προληπτικά µέτρα του προηγούµενου άρθρου και
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να
διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρω-
σης συµφωνίας, άπαξ, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή
πιστωτή, η οποία θα δηµοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Α-
πασχολούµενων – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ –
ΤΑΝ), εφόσον προσκοµίζεται από τον αιτούντα έγγραφη
δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχι-
στον 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφει-
λέτη και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγου-
σας περίπτωσης ή του επικειµένου κινδύνου κατά τις
διατάξεις των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.. Τα προληπτικά
µέτρα που διατάσσονται σύµφωνα µε την παρούσα πα-
ράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ι-
σχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και
σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4)
µήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χο-
ρήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτο-
δικαίως να ισχύουν, απαγορευοµένης της παράτασης ι-
σχύος τους. 

7. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρό-
εδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακα-
λεί ή να µεταρρυθµίζει κατά περίπτωση τα κατά τις προη-
γούµενες παραγράφους προληπτικά µέτρα.»

10. Αντικαθίσταται το άρθρο 106β ως εξής:

«Άρθρο 106β
Επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη
και από την απαιτούµενη κατά την παρ. 1 του άρθρου
100 πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών, ή µόνον α-
πό πιστωτές του που συγκεντρώνουν την ανωτέρω πλει-
οψηφία. 

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτι-
κά και τα ακόλουθα:
α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της

συµφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα
καταστεί βιώσιµη.
β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πι-

στωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου
99 παράγραφος 2.
γ. Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δό-

λου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή κακόπιστης συµπεριφο-
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ράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του α-
νταγωνισµού.
δ. Η συµφωνία εξυγίανσης αντιµετωπίζει µε βάση την

αρχή της ισότιµης µεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί-
σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ι-
σότιµης µεταχείρισης µεταξύ των πιστωτών επιτρέπο-
νται για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο που
εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευτικού δικα-
στηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής συναινεί στην από-
κλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µετα-
χείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφει-
λέτη, η µη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη
φήµη της ή τη συνέχιση της επιχείρησης, απαιτήσεις, η
εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή
του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατι-
κές απαιτήσεις.
ε. Συναινεί ο οφειλέτης, στην περίπτωση της αίτησης

του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
104. Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί,
εάν, έως και τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, δεν
ασκήσει παρέµβαση κατά της αποδοχής της. Με την ε-
ξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 106δ, η παρέµβαση
του οφειλέτη κατά της αποδοχής της αίτησης επικύρω-
σης της συµφωνίας δεν εµποδίζει την επικύρωση της
συµφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο, εάν από την
αίτηση και ιδίως από την έκθεση του εµπειρογνώµονα
της παραγράφου 5 του άρθρου 104 προκύπτει ότι η συµ-
φωνία εξυγίανσης δεν θα καταστήσει τη νοµική και οικο-
νοµική κατάσταση του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη
στην οποία θα βρισκόταν χωρίς τη συµφωνία.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδροµή της προϋπό-
θεσης υπό στοιχείο α΄ της προηγούµενης παραγράφου
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Η συµφωνία περιλαµβάνει ρητή δήλωση των συµ-

βαλλόµενων πιστωτών ότι συµφωνούν µε το περιεχόµε-
νο του επιχειρηµατικού σχεδίου της παραγράφου 7 του
άρθρου 103.
β. Η συµφωνία περιλαµβάνει: (αα) λεπτοµερή κατα-

γραφή της ταυτότητας των συµβαλλοµένων και µη πι-
στωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφο-
ρά των πιστωτών, συµβαλλοµένων και µη, οι απαιτήσεις
των οποίων αναµένεται να επηρεαστούν από την υλο-
ποίηση της συµφωνίας και ο τρόπος επηρεασµού τους.
γ. Η συµφωνία µαζί µε το επιχειρηµατικό σχέδιο έχουν

κοινοποιηθεί µε νόµιµη επίδοση δικαστικού επιµελητή σε
όλους τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές, οι απαιτήσεις
των οποίων επηρεάζονται από τη συµφωνία, και το ύψος
της απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω
του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέ-
τη, ενώ σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους εί-
ναι µικρότερο του 10% του συνολικού ύψους των απαι-
τήσεων κατά του οφειλέτη, αρκεί κοινοποίηση της συµ-
φωνίας µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως ηλεκτρονική ή
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπικό µή-
νυµα ή καταχώριση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δηµοσιεύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 105.

4. Αν µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης
δεν αίρεται η παύση πληρωµών που τυχόν υφίσταται, το
πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία ε-
ξυγίανσης και, αν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει

την πτώχευση του οφειλέτη. Αν δεν εκκρεµεί αίτηση
πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση
των πληρωµών, η απόφαση απόρριψης της επικύρωσης
της συµφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται µε µέριµνα της
γραµµατείας του δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρωτοδι-
κών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση πτώ-
χευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1.

5. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση
που δεν του έχουν προσκοµιστεί όλα τα στοιχεία που
τεκµηριώνουν το βάσιµο της αίτησης ή που διαπιστώνει
ότι η συµφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, α-
ντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσµία για
την προσκόµιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή
την τροποποίηση της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγρα-
φα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβλη-
θούν εντός της προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο και
δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαήµερο. 

6. Με την απόφαση επικύρωσης της συµφωνίας εξυ-
γίανσης ή και µε µεταγενέστερη απόφαση, το δικαστή-
ριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύνα-
ται να ορίσει πρόσωπο από το Μητρώο διαχειριστών α-
φερεγγυότητας, που θα καταρτιστεί κατά τις διατάξεις
του πιο πάνω προεδρικού διατάγµατος, ως ειδικό εντο-
λοδόχο, για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ο-
ρίζει το δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιου-
σίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών
πράξεων, τη διενέργεια των πράξεων των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 101 ή την επίβλεψη της εκτέλεσης
της συµφωνίας εξυγίανσης. Η απόφαση ορίζει τις πρά-
ξεις στις οποίες δύναται να προβαίνει ο ειδικός εντολο-
δόχος και τη διάρκεια της εντολής, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τη διάρκεια της συµφωνίας εξυγίανσης.

7. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίαν-
σης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της δηµο-
σιεύεται αµελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελ-
τίο της παραγράφου 2 του άρθρου 105 µε επιµέλεια του
οφειλέτη ή πιστωτών.

8. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύ-
ναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν εί-
χε κλητευθεί νοµίµως σύµφωνα µε το άρθρο 105 εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη
δηµοσίευση κατά την προηγούµενη παράγραφο.

9. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 το δικαστήριο α-
κυρώνει τη συµφωνία µόνο αν δεν είναι εφικτή η διατή-
ρησή της µε επανυπολογισµό των ποσών που δικαιούται
να λάβει το πρόσωπο που άσκησε την ανακοπή ή την τρι-
τανακοπή. Στον επανυπολογισµό αυτόν προβαίνει το ί-
διο το δικαστήριο.

10. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ε-
πικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.

11. Η επικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης δύναται να
τροποποιείται άπαξ µε µεταγενέστερη συµφωνία όλων
των συµβαλλόµενων µερών, η οποία κατατίθεται προς ε-
πικύρωση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, µε επι-
µέλεια του οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συµβαλλό-
µενων πιστωτών. Το δικαστήριο επικυρώνει την τροπο-
ποιητική συµφωνία, εφόσον συντρέχουν περιοριστικά
και σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Η τροποποίηση αφορά το χρόνο και τον τρόπο απο-

πληρωµής των απαιτήσεων ή το είδος των εκατέρωθεν
παροχών.
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β) Οι µεταβολές που επέρχονται στην αρχική συµφω-
νία δεν επηρεάζουν τους όρους αποπληρωµής των µη
συµβαλλόµενων πιστωτών και δεν επιβαρύνουν τη θέση
τους, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µε την επικυρωθείσα
συµφωνία εξυγίανσης.
γ) Η τροποποιητική συµφωνία δεν θίγει τις αρχές της ί-

σης µεταχείρισης και της συλλογικής ικανοποίησης των
πιστωτών, συµβαλλόµενων και µη.
Στη σχετική δίκη δύναται να ασκηθεί µόνο κύρια πα-

ρέµβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα
έννοµο συµφέρον, ο οποίος επικαλείται τη µη τήρηση
των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα
συµφέροντά του, προερχόµενη από τη µη τήρησή τους.
Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει την
αίτηση τροποποίησης επιτρέπεται µόνον έφεση κατά τις
κοινές διατάξεις, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου
ένδικου µέσου ή βοηθήµατος, συµπεριλαµβανοµένης
της τριτανακοπής.»

10Α. Αντικαθίσταται το άρθρο 106γ του Πτωχευτικού
Κώδικα, ως εξής:

«Άρθρο 106γ
Αποτελέσµατα της επικύρωσης

1. Από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης δε-
σµεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποί-
ων ρυθµίζονται από αυτή, ακόµη και αν δεν είναι συµ-
βαλλόµενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συµφωνίας εξυ-
γίανσης. Δεν δεσµεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των ο-
ποίων γεννήθηκαν µετά την έκδοση της απόφασης που
επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης.

2. Τα δικαιώµατα των πιστωτών κατά των εγγυητών
και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς
και τα υφιστάµενα δικαιώµατά τους σε περιουσιακά αντι-
κείµενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό µε την απαί-
τηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο πιστω-
τής.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο εξασφαλιζόµενος πιστωτής δεν

συναινεί, η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται όταν ο εγ-
γυητής είναι φυσικό πρόσωπο συνδεδεµένο µε τον οφει-
λέτη, υπό την έννοια ότι είναι σύζυγοι, συγγενείς εξ αί-
µατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού.
Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή

συνοφειλέτη εις ολόκληρον, ο οφειλέτης ευθύνεται ένα-
ντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωµα αναγωγής,
µε τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά τη συµφωνία ένα-
ντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.
Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ πιστωτι-

κών ιδρυµάτων διατηρούν την ισχύ τους και περιορίζο-
νται, εφόσον συναινεί ο πιστωτής, στο ύψος των απαιτή-
σεων υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως αυτές ρυθµί-
ζονται µε τη συµφωνία. Η παραγραφή των δικαιωµάτων
των πιστωτών κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ως εγγυη-
τή, καθώς και η τυχόν οριζόµενη στις οικείες υπουργικές
αποφάσεις προθεσµία υποβολής αιτηµάτων κατάπτω-
σης, αναστέλλονται από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης επικύρωσης και για όσο χρονικό διάστηµα η
συµφωνία είναι σε ισχύ, τα δε εκκρεµή αιτήµατα κατά-
πτωσης θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθέντα. Αν δεν
τηρηθεί η συµφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το
Ελληνικό Δηµόσιο ευθύνεται µόνο για την καταβολή του
αντίστοιχου εγγυηµένου ποσοστού του ανεξόφλητου
κεφαλαίου.

3. Με την επικύρωση της συµφωνίας:

α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυµα έκ-
δοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν
από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πληµµεληµάτων

της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που προ-
βλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), καθώς
και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα α-
σφαλιστικά ταµεία, εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν
τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρ-
θρο 106β. Η αναστολή δεν υπόκειται στο χρονικό περιο-
ρισµό της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού
Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπε-
ται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ο-
φειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία εξυγίανσης
και υπό τον όρο της εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των συµ-
φωνηθέντων. 
γ) Οι ρυθµιζόµενες µε τη συµφωνία εξυγίανσης οφει-

λές προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης καθίστανται ενήµερες υπό τον όρο τήρησης της
συµφωνίας εξυγίανσης και οι αρµόδιες αρχές οφείλουν
να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενηµερότητας,
σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη συµφωνία εξυ-
γίανσης.

4. Σε περίπτωση πλήρους και εµπρόθεσµης εκπλήρω-
σης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν α-
πό τη συµφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο
των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος.

5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίαν-
σης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαµβανόµενες
µε αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συµφωνία προκύ-
πτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.»

11. Αντικαθίσταται το άρθρο 106δ ως εξής:

«Άρθρο 106δ
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

1. Όταν κατά τη συµφωνία εξυγίανσης ή µε σύµβαση
που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας µεταβιβά-
ζεται το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη,
µεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επι-
χείρησης ή του µέρους της και ενδεχοµένως, στο µέτρο
που προβλέπεται στη συµφωνία, µέρος των υποχρεώσε-
ων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξο-
φλούνται από το τίµηµα της πώλησης της επιχείρησης ή
του µέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση µετα-
βίβασης µέρους της επιχείρησης παραµένουν ως υπο-
χρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Ως προς
τη µεταβίβαση των εκκρεµών συµβατικών σχέσεων ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 33. Ως προς τη µεταβί-
βαση διοικητικών αδειών εφαρµόζεται αναλόγως το άρ-
θρο 141 παράγραφος 3. Για τη σύµβαση µεταβίβασης ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 133 και
134.

2. Η µεταβίβαση της επιχείρησης ή µέρους της, σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να γίνει είτε σε τρίτο
είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές, σύµ-
φωνα µε την επόµενη παράγραφο είτε σε άλλη εταιρεία,
υφιστάµενη ή νεοϊδρυόµενη, υπό τη µορφή εισφοράς εις
είδος, τηρουµένων των προϋποθέσεων των άρθρων 9
και 9α του κ.ν. 2190/1920. 

3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συµφωνίας εξυ-
γίανσης να συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε εισφορά σε
είδος µέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του
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οφειλέτη, τηρουµένων των προϋποθέσεων των άρθρων
9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή αποκτά το
σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη έναντι ε-
ξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έ-
χουν εισφερθεί σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 103 παράγρα-
φος 1 περίπτωση γ;.

4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου, και µε την ε-
πιφύλαξη των παραγράφων 10 επ. του άρθρου 106β, τα
συµβαλλόµενα στη συµφωνία εξυγίανσης µέρη έχουν τη
δυνατότητα να τροποποιήσουν τη συµφωνία εξυγίανσης
κατά το µέρος που αφορά στους όρους µεταβίβασης της
επιχείρησης ή µέρους της, εφόσον έως την ηµεροµηνία
συζήτησης της αίτησης επικύρωσης έχουν µεταβληθεί
τα στοιχεία του µεταβιβαζόµενου ενεργητικού και προ-
σκοµίζεται µε τις προτάσεις συµπληρωµατική έκθεση
του ορισθέντος εµπειρογνώµονα επί των τροποποιούµε-
νων όρων. 

5. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται
το άρθρο 178.»

12. Αντικαθίσταται το άρθρο 106ε ως εξής:

«Άρθρο 106ε
Ακύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης

µετά την επικύρωση

1. Η συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να ακυρωθεί µε α-
πόφαση του δικαστηρίου µετά από αίτηση όποιου έχει
έννοµο συµφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν µετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι η

συµφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συ-
µπαιγνίας του µε πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυ-
ψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του.
β) Εάν η µη εκπλήρωση των όρων της συµφωνίας από

τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε µε βεβαιότητα
να προβλέπεται η αδυναµία εξυγίανσης της επιχείρησής
του.

2. Η ακύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυ-
τοδικαίως την αποδέσµευση των πιστωτών από τους ό-
ρους της συµφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά
τους στην πριν από την επικύρωση της συµφωνίας νοµι-
κή θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλι-
ση και τα προνόµια των απαιτήσεών τους κατά του οφει-
λέτη, εφόσον είχαν διαµορφωθεί διαφορετικά στη συµ-
φωνία εξυγίανσης, µετά από αφαίρεση των ποσών που
τυχόν είχαν λάβει κατά τη συµφωνία. Η απόφαση που α-
κυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την
αίτηση ακύρωσής της δηµοσιεύεται αµελλητί σε περίλη-
ψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο της παραγράφου 2 του
άρθρου 105 µε επιµέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.

3. Η κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη, µετά την επικύ-
ρωση της συµφωνίας εξυγίανσης, επιφέρει τη µαταίωση
υλοποίησης της συµφωνίας. Στην περίπτωση αυτή:
α) οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν έχουν ικανο-

ποιηθεί πλήρως κατά τη συµφωνία, επανέρχονται, ως
προς το ύψος και το χρόνο λήξης τους, όπως είχαν πριν
την επικύρωση της συµφωνίας, µετά την αφαίρεση των
τυχόν ληφθέντων,
β) εµπράγµατες εξασφαλίσεις, οι οποίες, κατά τη συµ-

φωνία είχαν εξαλειφθεί ή άλλως αρθεί, δεν αναβιώνουν,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συµφωνία και
τούτο έχει σηµειωθεί στα οικεία δηµόσια βιβλία,
γ) εµπράγµατες εξασφαλίσεις, οι οποίες είχαν συστα-

θεί σύµφωνα µε τη συµφωνία για να εξασφαλίσουν την ι-

κανοποίηση απαιτήσεων, εξακολουθούν να ισχύουν µό-
νον κατά το ποσό και για το χρόνο που έχει συµφωνηθεί
στη συµφωνία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε
αυτή. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε
πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις µη εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαµ-
βάνονται ή διαµορφώνονται µε τη συµφωνία, καθώς και
καθυστερηµένης ή πληµµελούς εκπλήρωσης, περιλαµ-
βανοµένων των δικαιωµάτων καταγγελίας ή υπαναχώρη-
σης.»

13. Αντικαθίσταται το άρθρο 106στ ως εξής:

«Άρθρο 106στ
Καθήκοντα και αµοιβές των οργάνων της διαδικασίας

1. Οι εµπειρογνώµονες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι α-
πό τον οφειλέτη κατά την έννοια των όρων του διατάγ-
µατος το οποίο θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
22 της υποπαραγράφου Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4423/2016
(Α΄182). Δεν επιτρέπεται ο ορισµός δηµοσίων υπαλλή-
λων που υπηρετούν σε οικονοµικές υπηρεσίες ως εµπει-
ρογνωµόνων.

2. Ο εµπειρογνώµονας υποχρεούται να εκτελεί τα κα-
θήκοντα του µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και α-
µεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο ε-
µπειρογνώµονας ευθύνεται για δόλο και βαριά αµέλεια. 

3. Η αµοιβή των εµπειρογνωµόνων κατά το παρόν κε-
φάλαιο συµφωνείται µε τον οφειλέτη και τους πιστωτές
ή µόνον µε τους πιστωτές στην περίπτωση που κατατίθε-
ται αίτηση για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης σύµ-
φωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 104 .

4. Οι εµπειρογνώµονες έχουν υποχρέωση να µην γνω-
στοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν
είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας.»

14. Καταργούνται τα άρθρα 106ζ, 106η, 106θ, 106ι και
106ια.

Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ 

(«Σχέδιο αναδιοργάνωσης»)

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 108 ως εξής:

«Άρθρο 108
Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης

1. Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει στο πτωχευτικό δικα-
στήριο ο οφειλέτης ή πιστωτές, σύµφωνα µε τις ακόλου-
θες ρυθµίσεις.

2. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει σχέδιο ανα-
διοργάνωσης συγχρόνως µε την αίτησή του, µε την ο-
ποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το άρθρο 3 πα-
ράγραφοι 2 και 3, καθώς και το άρθρο 5 παράγραφος 2 ή
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κήρυξή του
σε πτώχευση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί α-
πό τον εισηγητή µία φορά και για σύντοµο χρόνο, όχι πέ-
ραν του µηνός, εφόσον αποδεικνύεται ότι η καθυστέρη-
ση δεν είναι επιζήµια για τους πιστωτές και ότι υπάρ-
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χουν βάσιµες ελπίδες αποδοχής του σχεδίου από τους
πιστωτές.

3. Πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα
τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο ο-
ποίο πρέπει να περιλαµβάνεται και ποσοστό τουλάχι-
στον σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εµπραγµάτως
ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξα-
σφαλιζόµενων απαιτήσεων δύνανται να συνυποβάλουν
µε την αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη πρόταση
σχεδίου αναδιοργάνωσης. Ο υπολογισµός των ως άνω
ποσοστών γίνεται µε βάση κατάσταση πιστωτών που συ-
ντάσσεται από κάτοχο άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄
ή Β΄ Τάξεως του ν. 2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή, βασίζε-
ται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή/και
τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή/και των αιτούντων
πιστωτών και αποτυπώνεται σε βεβαίωση του συντάκτη
ότι συντρέχει η προϋπόθεση της ως άνω πλειοψηφίας. Η
βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται στην αίτηση µε ποινή απα-
ράδεκτου. Κοινοπρακτούντες και οµολογιούχοι πιστω-
τές συµµετέχουν στο σχηµατισµό των ως άνω ποσο-
στών σύµφωνα µε τους όρους της µεταξύ τους συµφω-
νίας. Αν δεν συµπληρώνονται τα ως άνω ποσοστά, το
πτωχευτικό δικαστήριο κηρύσσει την πτώχευση του ο-
φειλέτη, η δε πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης θεω-
ρείται ως µη υποβληθείσα.»

2. α) Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 109 ως εξής:

«γ) διαµόρφωση, των δικαιωµάτων και γενικά της νοµι-
κής θέσης που έχει κάθε πιστωτής, ανάλογα µε την κα-
τηγορία πτωχευτικών πιστωτών στην οποία ανήκει, ή άλ-
λος που συµµετέχει στο σχέδιο χωρίς να είναι πιστωτής,
όπως άφεση, µείωση ή καταβολή σε δόσεις των απαιτή-
σεων, παραίτηση ή περιορισµός εµπράγµατης ασφάλει-
ας ή προνοµίου, µεταβίβαση της επιχείρησης ως συνό-
λου ή επιµέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής,
καθώς και τη θέση του οφειλέτη κατά την εκπλήρωση
του σχεδίου και τη συνέχιση ευθύνης του ή την πλήρη ή
µερική απαλλαγή του.»
β) Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 109 ως

εξής:
«4. Το σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορ-

κωτού ελεγκτή, η αµοιβή του οποίου καθορίζεται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 106στ παράγραφος 3.»

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 111 ως
εξής:

«1. Όταν συντρέχουν πιστωτές µε απαιτήσεις διαφο-
ρετικής νοµικής θέσης, ο καθορισµός των δικαιωµάτων
εκείνων που συµµετέχουν στο σχέδιο γίνεται υποχρεω-
τικά ανά οµάδες, ως εξής:
α) πιστωτές µε ενέγγυες απαιτήσεις, εφόσον τα δικαι-

ώµατα τους θίγονται µε το σχέδιο,
β) πιστωτές µε απαιτήσεις που έχουν γενικό προνόµιο, 
γ) πιστωτές µε ανέγγυες απαιτήσεις και
δ) πιστωτές µε απαιτήσεις τελευταίας σειράς, µόνον

εάν το σχέδιο προβλέπει περί των τελευταίων.»
4. Καταργείται το άρθρο 114.
5.α. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 115

ως εξής: 
«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο καθορίζει µε την απόφα-

σή του αµέσως προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των δύο (2)
µηνών, για την αποδοχή ή µη του σχεδίου από τους πι-
στωτές, καθώς και ηµεροµηνία σύγκλησης ειδικής συνέ-

λευσης των πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί
του σχεδίου. Η προθεσµία αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 8. Εάν το σχέδιο α-
ναδιοργάνωσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από την κήρυξή του σε πτώ-
χευση, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 108, ο ειση-
γητής µε διάταξή του καθορίζει την προθεσµία και την η-
µεροµηνία του πρώτου εδαφίου.»
β. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 115 ως

εξής: 
«3. Η απόφαση του δικαστηρίου ή η διάταξη του ειση-

γητή που καθορίζει ηµεροµηνία σύγκλησης της ειδικής
συνέλευσης δηµοσιεύεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1.»

6. Αντικαθίσταται το άρθρο 118 ως εξής:

«Άρθρο 118
Τροποποιήσεις του σχεδίου

Εκείνος που υπέβαλε το σχέδιο δικαιούται να επιφέρει
τροποποιήσεις σε επί µέρους προτάσεις του σχεδίου
που προκύπτουν κατά τη συζήτησή του και τις θεωρεί α-
ναγκαίες για την αποδοχή του.»

7.α. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 120
ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των ορισµών της παραγράφου 2
προϋπόθεση για την έναρξη της ψηφοφορίας επί του
σχεδίου, όταν το σχέδιο έχει υποβληθεί από πιστωτές,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 108, είναι η
προηγούµενη συναίνεση του οφειλέτη.»
β. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 120 ως

εξής:
«3. Οι κατά την παράγραφο 2 αντιρρήσεις του οφειλέ-

τη δεν εµποδίζουν την επικύρωση του σχεδίου από το
πτωχευτικό δικαστήριο, εάν προβλέπεται ότι το σχέδιο
δεν θα καταστήσει τη νοµική κατάσταση του οφειλέτη
χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς το
σχέδιο.»

8. Εισάγεται νέο άρθρο 120α ως εξής :

«Άρθρο 120α
Σύµπραξη συνέλευσης µετόχων ή εταίρων

Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο και κατά τις οι-
κείες διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση ορισµένων
όρων της πρότασης σχεδίου αναδιοργάνωσης η σύµπρα-
ξη της συνέλευσης των µετόχων ή των εταίρων, εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 101 παρά-
γραφοι 1, 2 και 3.»

9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 122 ως
εξής:

«3. Στη συζήτηση καλούνται, τουλάχιστον πριν τρεις
(3) ηµέρες, να εκφέρουν τις απόψεις τους, ο οφειλέτης
και ο σύνδικος. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον έχει δι-
καίωµα παρέµβασης χωρίς τήρηση προδικασίας.»

10. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ του άρθρου 124 ως
εξής:

«α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κώ-
δικα ως προς το περιεχόµενο του σχεδίου, την ίση µετα-
χείριση των πιστωτών που συµµετέχουν στην ίδια οµάδα
ή υποοµάδα, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας,
τις αναγκαίες πλειοψηφίες των πιστωτών και τη συναί-
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νεση του οφειλέτη και εφόσον η σχετική παράβαση θα
µπορούσε ουσιωδώς να είχε επηρεάσει την αποδοχή του
σχεδίου από τους πιστωτές.»

11. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 128
ως εξής:

«1. Η ακύρωση του σχεδίου επιφέρει αυτοδικαίως:
α) τη λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και της ε-

ποπτείας εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου,
β) την αποδέσµευση των πιστωτών από τους όρους

του σχεδίου και την επαναφορά τους στην κατά την κή-
ρυξη της πτώχευσης νοµική θέση τους ως προς το ύψος,
το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόµια των απαιτήσε-
ών τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν διαµορφωθεί
διαφορετικά στο σχέδιο, µετά από αφαίρεση των ποσών
που τυχόν είχαν λάβει σύµφωνα µε το σχέδιο και
γ) την εισέλευση της διαδικασίας στο στάδιο της ένω-

σης των πιστωτών.»
12. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 131

ως εξής:
«2. Ο σύνδικος πληροφορεί ανά έξι (6) µήνες µε έκθε-

σή του τον εκπρόσωπο των πιστωτών που έχει προς τού-
το οριστεί στο σχέδιο, για την πορεία του σχεδίου και τις
προβλέψεις για την εκπλήρωσή του.»

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ

(«Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη 
και η διανοµή»)

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 135 ως
εξής:

«1. Αν αποφασισθεί, µετά το πέρας των επαληθεύσε-
ων από τη συνέλευση των πιστωτών σύµφωνα µε το άρ-
θρο 84, ότι η επιχείρηση του οφειλέτη πρέπει να εκποιη-
θεί ως σύνολο επιχείρησης ή κατά τα επιµέρους λειτουρ-
γικά σύνολα (κλάδους) αυτής, η εκποίηση πραγµατοποι-
είται σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις.»

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 136 ως εξής:

«Άρθρο 136
Εκτίµηση της αξίας του ενεργητικού

Αν η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών του άρ-
θρου 84, περί εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη
ως συνόλου, επικυρωθεί από τον εισηγητή και δεν ασκη-
θεί κατ’ αυτής εµπρόθεσµη προσφυγή ή η ασκηθείσα ε-
µπροθέσµως προσφυγή απορριφθεί από το πτωχευτικό
δικαστήριο κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 84, ο σύνδικος ζητεί από τον εισηγητή να του ε-
πιτραπεί η πρόσληψη πιστοποιηµένου εκτιµητή, φυσικού
ή νοµικού προσώπου, το οποίο περιλαµβάνεται στο Μη-
τρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών που τηρείται στη Διεύ-
θυνση Οικονοµικού Συντονισµού και Μακροοικονοµικών
Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολι-
τικής του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι δηµοσιευµέ-
νο στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου. Ο τελευταίος
προβαίνει στην εκτίµηση της αξίας της επιχείρησης ως
συνόλου, εν όψει της δυνατότητας συνέχισης της επι-
χείρησης, καθώς και στην ταυτόχρονη εκτίµηση της α-
ξίας και των κατ’ ιδίαν υλικών και άυλων στοιχείων του ε-
νεργητικού της. Εφόσον στην περιουσία της επιχείρη-
σης του οφειλέτη περιλαµβάνεται ακίνητο, για την εκτί-
µηση της αξίας αυτού λαµβάνεται υπόψη η εµπορική του
αξία.»

3. Αντικαθίσταται το άρθρο 137 ως εξής:

«Άρθρο 137
Διάταξη του εισηγητή

1. Ο σύνδικος, µε βάση την απογραφή του ενεργητι-
κού του οφειλέτη (άρθρο 68 παράγραφος 2) και τον ισο-
λογισµό ή τη λογιστική κατάσταση που έχει συντάξει
(άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 2) και κάθε άλλο στοιχείο
που έχει στη διάθεσή του, καθώς και την έκθεσή του κα-
τά το προηγούµενο άρθρο εκτιµητή, συντάσσει, εντός εί-
κοσι (20) ηµερών, λεπτοµερή έκθεση προς τον εισηγητή,
στην οποία αναφέρονται όλα τα επί µέρους στοιχεία που
απαρτίζουν το ενεργητικό και τα οποία περιέρχονται
στον αγοραστή που αναδεικνύεται πλειοδότης, τους τυ-
χόν προτεινόµενους όρους της πώλησης και γενικά κάθε
χρήσιµη πληροφορία.

2. Με την έκθεση της προηγούµενης παραγράφου ο
σύνδικος ζητεί από τον εισηγητή να του επιτραπεί η εκ-
ποίηση µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό της επιχεί-
ρησης ως συνόλου, αντί του συνολικού τιµήµατος που ε-
κτιµά αυτός και αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί
ότι προσήκουν στην περίπτωση.

3. Ο εισηγητής µε αιτιολογηµένη διάταξή του, περίλη-
ψη της οποίας δηµοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δη-
µοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)
και η οποία δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών, καθορίζοντας την αξία της επιχείρησης, την
τιµή πρώτης προσφοράς και τους όρους υπό τους οποί-
ους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Σε αυτή την περίπτωση η
ανακοπή του άρθρου 152 ασκείται εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ως άνω Δελτίο.»

4.α. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 138
ως εξής:

«1. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδο-
ση της κατά το προηγούµενο άρθρο διάταξης του ειση-
γητή, δηµοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας δηµόσιου
πλειοδοτικού διαγωνισµού. Η διακήρυξη περιέχει:
α) την επωνυµία, την έδρα, τη δραστηριότητα και συ-

νοπτική περιγραφή της επιχείρησης του οφειλέτη, το ε-
νεργητικό της οποίας πωλείται ως σύνολο, χωρίς να α-
παιτείται λεπτοµερής περιγραφή των επιµέρους στοιχεί-
ων, τα οποία αναγράφονται στην έκθεση του συνδίκου
του προηγούµενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας µπο-
ρεί να λάβει ατελώς κάθε ενδιαφερόµενος,
β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο να παραλά-

βει από τον σύνδικο αντίγραφο της κατά το άρθρο 137
έκθεσής του και να υποβάλει την προσφορά του, η οποία
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, για ποσό και µε όρους που
προσδιορίζονται επίσης στη διακήρυξη,
γ) την προθεσµία υποβολής των προσφορών, στον ει-

σηγητή, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκο-
σι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της διακή-
ρυξης στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµε-
νης παραγράφου, καθώς και την ηµέρα και ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών από τον εισηγητή και
δ) το ονοµατεπώνυµο του συµβολαιογράφου της έ-

δρας της επιχείρησης του οφειλέτη, ενώπιον του οποί-
ου, µετά από την έγκριση του εισηγητή, συνάπτεται η
σύµβαση της µεταβίβασης της επιχείρησης.»
β. Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 138 ως εξής:
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«3. Επιπλέον των ανωτέρω η διακήρυξη αυτή δηµοσι-
εύεται µε επιµέλεια του συνδίκου στην ιστοσελίδα δηµο-
σιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δη-
µοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.»

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 139 ως
εξής:

«2. Κατά την καθορισθείσα στη διακήρυξη ηµέρα και
ώρα, ο εισηγητής αποσφραγίζει τις προσφορές, παρου-
σία του συνδίκου και εκείνων που υπέβαλαν τις προσφο-
ρές. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση περί της αποσφρά-
γισης, στην οποία προσαρτώνται όλες οι προσφορές και
την οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραµµατέας, ο σύνδικος
και οι λοιποί παρόντες. Αντίγραφο της έκθεσης και των
προσφορών παραδίνεται στον σύνδικο αυθηµερόν, κα-
θώς και σε κάθε ενδιαφερόµενο που δικαιολογεί έννοµο
συµφέρον.»

6. Αντικαθίσταται το άρθρο 140 ως εξής:

«Άρθρο 140
Κατακύρωση

1. Ο σύνδικος, εντός πέντε (5) ηµερών από την απο-
σφράγιση των προσφορών, συντάσσει συνοπτική έκθεση
αξιολόγησής τους και προτείνει την κατακύρωση ή µη
της επιχείρησης στον πλειοδότη, δηλαδή σε αυτόν του
οποίου την προσφορά κρίνει ως πλέον συµφέρουσα για
τους πιστωτές. Η έκθεση υποβάλλεται στον εισηγητή, α-
ντίγραφο δε αυτής χορηγείται αδαπάνως και σε κάθε εν-
διαφερόµενο που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον.

2. Ο εισηγητής, µε αιτιολογηµένη διάταξή του, περίλη-
ψη της οποίας δηµοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δη-
µοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων - Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)
και η οποία δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου, εγκρίνει ή απορρίπτει την κα-
τακύρωση. Σε αυτή την περίπτωση η ανακοπή του άρ-
θρου 152 ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση στο ως άνω Δελτίο. Πριν από την έκδοση
της ως άνω διάταξης καλούνται ο σύνδικος, ο οφειλέτης
και αυτοί που µετείχαν στο δηµόσιο πλειστηριασµό να
καταθέσουν στον εισηγητή έγγραφο υπόµνηµα και να ε-
πικαλεστούν και να προσκοµίσουν σχετικά έγγραφα. Ο
εισηγητής, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω, εφόσον
κρίνει την προσφορά του πλειοδότη συµφέρουσα για
τους πιστωτές, εγκρίνει τη σύναψη της σύµβασης µετα-
βίβασης της επιχείρησης. Άλλως, ο δηµόσιος πλειστη-
ριασµός επαναλαµβάνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 144.»

7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 141 ως
εξής:

«1. Μετά την κατά το προηγούµενο άρθρο έγκριση α-
πό τον εισηγητή, ο σύνδικος συνάπτει ενώπιον του συµ-
βολαιογράφου ο οποίος ορίζεται στη διακήρυξη τη σύµ-
βαση µεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, µε
βάση τους όρους της προσφοράς του και τους τυχόν άλ-
λους ευνοϊκότερους όρους που υποδείχθηκαν στον
πλειοδότη και αυτός τους αποδέχθηκε µε δήλωσή του
προς τον σύνδικο και τον εισηγητή.»

8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 144 ως
εξής:

«2. Ο σύνδικος, στην περίπτωση µη έγκρισης της κατα-
κύρωσης από τον εισηγητή, επαναλαµβάνει εντός δεκα-
πέντε (15) ηµερών τις δηµοσιεύσεις του άρθρου 138, ο-
ρίζοντας νέες ηµεροµηνίες υποβολής προσφορών. Ο

σύνδικος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να ορίσει,
µε αιτιολογηµένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρί-
ου, νέα τιµή πρώτης προσφοράς. Ο νέος δηµόσιος πλει-
στηριασµός διεξάγεται µε τις ίδιες διατυπώσεις και έχει
τα ίδια αποτελέσµατα που ορίζονται στις ανωτέρω δια-
τάξεις.»

9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 147 ως
εξής:

«2. Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από τους ενέγ-
γυους πιστωτές κατά την προηγούµενη παράγραφο, αν
και µετά την ένωση αυτή καθυστερεί κατά τρόπο αδικαι-
ολόγητο που επιφέρει συγκεκριµένη βλάβη των πιστω-
τών, ο εισηγητής, µε αιτιολογηµένη διάταξή του, κατά
της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτω-
χευτικού δικαστηρίου, µετά από αίτηση όποιου έχει έν-
νοµο συµφέρον, µπορεί να δώσει την άδεια στον σύνδι-
κο να εκποιήσει το ακίνητο κατά τις διατάξεις των επό-
µενων άρθρων.»

10. Αντικαθίσταται το άρθρο 148 ως εξής:

«Άρθρο 148
Διαδικασία διακήρυξης

1. Η εκποίηση των ακινήτων του οφειλέτη γίνεται ύ-
στερα από άδεια του εισηγητή που παρέχεται µετά από
αίτηση του συνδίκου, µε αιτιολογηµένη διάταξή του, κα-
τά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου. Στη διάταξη του εισηγητή ορί-
ζεται η αξία του ακινήτου, η τιµή πρώτης προσφοράς και
οι όροι της εκποίησης. Αν έχει προηγηθεί η διαδικασία
των άρθρων 135 επ., ως αξία του ακινήτου θεωρείται η ε-
κτίµησή του σύµφωνα µε το άρθρο 136.

2. Μετά από την έκδοση της διάταξης της παραγρά-
φου 1 ο εισηγητής συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέ-
ρεται το ακίνητο που εκποιείται, η τιµή πρώτης προσφο-
ράς και οι όροι που τυχόν όρισε, ο τόπος και χρόνος του
πλειστηριασµού, ο τόπος και χρόνος των επαναλήψεών
του, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. 

3. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδο-
ση της διάταξης του εισηγητή, εκδίδει διακήρυξη περί
διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. Η δια-
κήρυξη περιέχει σύντοµη περιγραφή του ακινήτου, την
τιµή πρώτης προσφοράς και τους όρους που όρισε ο ει-
σηγητής, τον τόπο και χρόνο του πλειστηριασµού και τις
επαναλήψεις του, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη πληρο-
φορία.

4. Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολλάται στο γρα-
φείο του εισηγητή και κοινοποιείται στους ενυπόθηκους
πιστωτές και στο Δηµόσιο δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες
πριν τον πλειστηριασµό. Περίληψη της διακήρυξης, που
αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία, δηµοσιεύεται στο Δελ-
τίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών πέ-
ντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τον πλειστηριασµό και
τις τυχόν επαναλήψεις του. Ο εισηγητής µπορεί να δια-
τάξει πρόσθετες δηµοσιεύσεις σε πολιτικές ή οικονοµι-
κές αθηναϊκές εφηµερίδες, καθώς και σε εφηµερίδα του
τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, τις οποίες ορίζει ο ί-
διος. Στις δηµοσιεύσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται η η-
µέρα και ώρα του πλειστηριασµού και οι τυχόν επαναλή-
ψεις. Οι πρόσθετες δηµοσιεύσεις λαµβάνουν χώρα, εφό-
σον διαταχθούν, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τον
πλειστηριασµό.

5. Επιπλέον των ανωτέρω η διακήρυξη αυτή δηµοσιεύ-
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εται µε επιµέλεια του συνδίκου στην ιστοσελίδα δηµοσι-
εύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµο-
σιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.»

11. Αντικαθίσταται το άρθρο 150 ως εξής:

«Άρθρο 150
Επανάληψη πλειστηριασµού

1. Εάν ο πλειστηριασµός επαναληφθεί τρεις (3) συνε-
χείς ανά εβδοµάδα φορές, χωρίς να εµφανιστεί πλειοδό-
της, αναβάλλεται για µία ακόµη φορά από τον εισηγητή
χωρίς άλλες διατυπώσεις, σε ηµεροµηνία απέχουσα τέσ-
σερις (4) εβδοµάδες από την τελευταία επανάληψη. Αν η
διαδικασία αποβεί άκαρπη, κατόπιν αίτησης του συνδί-
κου, ο εισηγητής µε αιτιολογηµένη διάταξή του, κατά
της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτω-
χευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να µεταρρυθµίσει
την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να ορίσει µικρό-
τερη τιµή πρώτης προσφοράς ή να θέσει όρους για τη δι-
ευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου περιλαµβανοµέ-
νης της ελεύθερης εκποίησης. Πριν από την έκδοση της
ως άνω διάταξης όποιος δικαιολογεί έννοµο συµφέρον
µπορεί να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόµνηµα
και να επικαλεστεί και να προσκοµίσει σχετικά έγγραφα.

2. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και µε-
ταρρυθµίζει τη διάταξη. Αµέσως µετά την έκδοση της
διάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση, κατά το
άρθρο 148 παράγραφος 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα
διακήρυξη, την οποία προσαρµόζει στη διάταξη, τηρώ-
ντας τις διατυπώσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρ-
θρου. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και για κάθε περαι-
τέρω µείωση της τιµής πρώτης προσφοράς.»

12. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου
152 ως εξής:

«3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσµία αυτής δεν
αναστέλλουν την περαιτέρω διαδικασία της εκκαθάρι-
σης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής, µετά από αί-
τηση κάθε ενδιαφεροµένου που δικαιολογεί έννοµο συµ-
φέρον και αφού ακουσθεί ο σύνδικος, που προσκαλείται
να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως προ τριών (3) ηµε-
ρών.

4. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεω-
τικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της
και το δικαστήριο αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε α-
νακοπή ερηµοδικίας, έφεση ή αναίρεση. Το πτωχευτικό
δικαστήριο µε την απόφασή του που απαγγέλλει την α-
κύρωση, ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να επανα-
ληφθούν.»

13. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ του άρθρου 154 ως
εξής:

«(α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις οποιασδήπο-
τε φύσεως προς την επιχείρηση του οφειλέτη, προκειµέ-
νου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας και
των πληρωµών της, η διάσωσή της και η διατήρηση ή ε-
παύξηση της περιουσίας της, µε βάση τη συµφωνία εξυ-
γίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Το ίδιο προνόµιο
έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση τη συµ-
φωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες
προς το σκοπό συνέχισης της δραστηριότητας της επι-
χείρησης και των πληρωµών, για την αξία των αγαθών ή
των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προ-

νόµιο έχουν και απαιτήσεις από χρηµατοδότηση κάθε
φύσης και παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς την επι-
χείρηση του οφειλέτη που δίδονται για τους σκοπούς
του πρώτου εδαφίου και γεννώνται κατά το χρονικό διά-
στηµα των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη συµφω-
νίας εξυγίανσης, το οποίο δύναται να απέχει έως έξι (6)
µήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόµιο του προηγού-
µενου εδαφίου υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρω-
ση ή µη της συµφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι σκοποί
των χρηµατοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του
προνοµίου προβλέπονται ρητά στη συµφωνία εξυγίαν-
σης ή σε συµβάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα. Το προνόµιο των προηγούµενων εδα-
φίων δεν αφορά σε µετόχους ή εταίρους για τις εισφο-
ρές τους σε µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης
του κεφαλαίου του οφειλέτη.»

14. Αντικαθίσταται το άρθρο 156 ως εξής:

«Άρθρο 156
Συρροή προνοµίων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 154 υ-
πάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 155 αριθµ. 1(γ),
προτιµώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του
άρθρου 155 αριθµ. 1α) και 1β), τότε οι απαιτήσεις του άρ-
θρου 154 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο του προϊό-
ντος της πτωχευτικής εκποίησης που πρέπει να διανεµη-
θεί στους πιστωτές και τα δύο τρίτα διατίθενται για να ι-
κανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 155 αριθ. 1α)
και 1β). Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από το ένα τρί-
το ή τα δύο τρίτα, µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων
των άρθρων 154 και 155 αριθ. 1α) και 1β), κατά το προη-
γούµενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν,
οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόµενες δύο
κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυ-
τές που αναφέρονται στα άρθρα 154 ή 155, η απαίτηση
της προηγούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση
της επόµενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανο-
ποιούνται συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες α-
παιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 155
αριθ. 1β), ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σει-
ρά.

3. Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 154 υπάρ-
χουν και απαιτήσεις του άρθρου 155, καθώς και µη προ-
νοµιούχες απαιτήσεις, τότε, µετά την ολοσχερή ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154α, οι απαιτήσεις
του άρθρου 155 ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%), οι λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154
έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι µη προνοµι-
ούχες απαιτήσεις έως το δέκα τοις εκατό (10%) του πο-
σού του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης που πρέ-
πει να διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Από τα υ-
πόλοιπα που αποµένουν από το εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) ή από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κατατάσ-
σονται, ώσπου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκάστο-
τε άλλης από τις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες,
που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα που απο-
µένουν από την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανει-
στών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 155 και
του άρθρου 154 κατηγορίες β-ζ κατά τα οριζόµενα στο ε-
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δάφιο 2 της παραγράφου 1. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του
άρθρου 155 και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, οι πρώτες
ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι
δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του
προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης, που πρέπει να
διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Αν υπάρχουν α-
παιτήσεις του άρθρου 154 και µη προνοµιούχες απαιτή-
σεις, τότε, µετά την ολοσχερή ικανοποίηση των απαιτή-
σεων του άρθρου 154α, οι λοιπές απαιτήσεις του άρθρου
154 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης
που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές, ενώ οι µη
προνοµιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό
συµµέτρως.»

15.α. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 161
ως εξής:

«1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της τε-
λευταίας χρονολογικά δηµοσίευσης του άρθρου 153 πα-
ράγραφος 2, οποιοσδήποτε δικαιολογεί έννοµο συµφέ-
ρον, µπορεί να ασκήσει κατά του πίνακα διανοµής ανα-
κοπή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου για λόγους
που αναφέρονται στην κατάταξη των πιστωτών. Η ανα-
κοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου και κατά των πι-
στωτών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Η από-
φαση του δικαστηρίου υπόκειται σε όλα τα ένδικα µέσα,
πλην της ανακοπής ερηµοδικίας.»
β. Αναριθµείται η υπάρχουσα  παράγραφος  2 του άρ-

θρου 161 σε 3 και προστίθεται  παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρε-

ωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της
και η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία ε-
ξήντα (60) ηµερών από τη συζήτησή της.»

Άρθρο 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΑΤΟΥ

(«Απλοποιηµένη διαδικασία επί πτωχεύσεων
µικρού αντικειµένου»)

Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 162 ως
εξής:

«Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των λοιπών
Κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα, εκτός αν το πτωχευτι-
κό δικαστήριο κατά την κρίση του αποφασίσει τον τρόπο
και τους τύπους, σύµφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθεί
η πτωχευτική διαδικασία, ακόµη και κατά παρέκκλιση
των διατάξεών του.»

Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ 

(«Η περάτωση της πτώχευσης»)

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 164 ως εξής:

«Άρθρο 164
Γενικά

1. Η πτώχευση περατώνεται µε την επικύρωση του
σχεδίου αναδιοργάνωσης (άρθρο 125  παράγραφος 2),
µε την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού
της, καθώς και µε την παύση των εργασιών της λόγω της
έλλειψης ενεργητικού, λόγω της παρόδου του χρόνου
που ορίζεται στο άρθρο 166  παράγραφος 3 ή λόγω της
εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά το

κεφάλαιο και τόκους µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης. 
2. Η τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνω-

σης και η περάτωση της πτώχευσης λόγω εξόφλησης ό-
λων των πτωχευτικών πιστωτών συνιστούν λόγους ανα-
βίωσης του νοµικού προσώπου τηρουµένων των διατά-
ξεων του εταιρικού δικαίου».

2. Αντικαθίσταται η  παράγραφος  2 του άρθρου 165
ως εξής:

«2. Ο εισηγητής συγκαλεί εντός µηνός τη συνέλευση
των πιστωτών, ενώπιον των οποίων ο σύνδικος λογοδο-
τεί για τη διαχείρισή του. Στη συνέλευση αυτή καλείται
και δικαιούται να παραστεί και ο οφειλέτης. Οι πιστωτές
γνωµοδοτούν περί της διαχείρισης του συνδίκου. Συ-
ντάσσεται περί αυτού έκθεση από τον εισηγητή, στην ο-
ποία καταχωρούνται και οι παρατηρήσεις του οφειλέτη
και των πιστωτών. Αν η σύγκληση της συνέλευσης των
πιστωτών δεν καταστεί δυνατό να πραγµατοποιηθεί, µε-
τά από δεύτερη ατελέσφορη προσπάθεια, ο σύνδικος
λογοδοτεί ενώπιον µόνου του εισηγητή.»

3. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
166 ως εξής:

«1. Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν µπορούν να ε-
ξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρηµά-
των ή ευχερώς ρευστοποιήσιµης περιουσίας, το πτωχευ-
τικό δικαστήριο, µετά από έκθεση του εισηγητή και αφού
ακούσει τον σύνδικο, µπορεί, κατόπιν αίτησης του οφει-
λέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να
κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περατώνεται η
πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο ο-
φειλέτης αναλαµβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του.
Οι πιστωτές αναλαµβάνουν τα ατοµικά καταδιωκτικά µέ-
τρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύµφωνα µε
το άρθρο 169, παύει δε το λειτούργηµα του συνδίκου και
του εισηγητή. Τα αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µετά
πάροδο µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης της πα-
ραγράφου 1.»

4. Καταργείται το άρθρο 167.

Άρθρο 11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ 

(«Η αποκατάσταση του οφειλέτη»)

Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο ενδέκατο του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (άρθρα 168 έως 170α) εξ ολοκλήρου, ως ε-
ξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 167
Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια και
τις συνθήκες της πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθε-
ση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν
παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού
ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης είναι
συγγνωστός, αν αυτός επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά
την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της,
είναι συνεργάσιµος µε τα όργανα της πτώχευσης και η
πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν
µπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί αυτοί που καταδικά-
στηκαν για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 171 και
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172 του παρόντος ή για κάποια από τις κακουργηµατικές
πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογρα-
φίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεµής ποινική
δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, το πτωχευτικό
δικαστήριο µπορεί να αναβάλει την απόφασή του µέχρι
την αµετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η
απόφαση ανακαλείται αν επέλθει µεταβολή πραγµάτων
που να δικαιολογεί την ανάκληση.

2. Αν η πτώχευση περατώθηκε µε απόφαση που κη-
ρύσσει την παύση των εργασιών της, κατά την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 166, µε την ίδια απόφαση το πτωχευτι-
κό δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια και τις συνθήκες της
πτώχευσης και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται
ύστερα και από σχετική έκθεση του εισηγητή ότι ο οφει-
λέτης είναι συγγνωστός. 

3. Αν η πτώχευση περατώθηκε µε απόφαση που δια-
τάσσει την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου υπό
τις περιστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
παρόντος, το πτωχευτικό δικαστήριο ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη, εκτιµώντας τα αίτια και τις συνθήκες της
πτώχευσης και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται
ύστερα και από σχετική έκθεση του εισηγητή, ότι ο οφει-
λέτης είναι συγγνωστός. 

4. Αν ο οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσω-
ποκρατείται από τους πιστωτές της πτώχευσης, εκτός
αν ειδικοί νόµοι ορίζουν διαφορετικά, παύουν δε οι στε-
ρήσεις δικαιωµάτων οι οποίες συνέπειες της πτώχευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος. Η διάταξη της
απόφασης περί κηρύξεως του οφειλέτη συγγνωστού ση-
µειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων, καθώς και στο Γενι-
κό Εµπορικό Μητρώο. 

Άρθρο 168
Αίτηση περί απαλλαγής

Ο οφειλέτης υποβάλει µετά την παρέλευση δύο ετών
από την κήρυξη της πτώχευσης, άλλως µέχρι την περά-
τωσή της, αν αυτή επέρχεται ενωρίτερα, αίτηση περί της
απαλλαγής του.

Άρθρο 169
Απόφαση περί απαλλαγής

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποφασίζει επί της υπο-
βληθείσας σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, αίτησης
του οφειλέτη και, εφόσον τον κρίνει συγγνωστό σύµφω-
να µε το άρθρο 167, τον απαλλάσσει πλήρως από το υ-
πόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανο-
ποιείται από την πτωχευτική περιουσία. Η απόφαση επί
της αίτησης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από τη συζήτησή της.

2. Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που
δηµιουργήθηκαν από αδίκηµα που τελέσθηκε µε δόλο ή
βαρεία αµέλεια.

3. Αν η πτώχευση περατώνεται µε την επικύρωση του
σχεδίου αναδιοργάνωσης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται ά-
νευ ετέρου, εκτός εάν το σχέδιο ορίζει διαφορετικά.

4. Απαλλαγή του οφειλέτη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται µόνο µία φορά, ε-
κτός εάν πρόκειται για νεότερη απαλλαγή µε βάση σχέ-
διο αναδιοργάνωσης.»

Άρθρο 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

(«Ποινικές διατάξεις»)

Αντικαθίσταται η  παράγραφος 4 του άρθρου 171 ως ε-
ξής: 

«4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες
µόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση
απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιου-
σία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των ε-
ξόδων της διαδικασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου.»

Άρθρο 13

1. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρό-

ντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 63, 64, 80
και την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Πτωχευτικού
Κώδικα, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ενεργοποίη-
ση του Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, που θα
καταρτιστεί κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγ-
µατος για τη ρύθµιση του επαγγέλµατος του διαχειριστή
αφερεγγυότητας, το οποίο θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότη-
ση της παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ3 της παρ. Γ΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως τελικώς η ανω-
τέρω παράγραφος 22 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51
του ν. 4423/2016 (Α΄ 182).

2. Μεταβατικές διατάξεις
α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 84, η παράγραφος 11

του άρθρου 106β, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 106γ και τα άρθρα 167, 168 και 169 του Πτωχευ-
τικού Κώδικα, όπως αυτά τίθενται µε τον παρόντα νόµο,
εφαρµόζονται και επί εκκρεµών κατά τη θέση σε ισχύ
του παρόντος διαδικασιών.
β. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος, µε την ε-

πιφύλαξη των οριζοµένων στο προηγούµενο άρθρο, ε-
φαρµόζονται επί των διαδικασιών που αρχίζουν µετά την
έναρξη ισχύος του. Ως έναρξη διαδικασιών νοείται ότι η
κατάθεση αίτησης πτώχευσης ή αίτησης επικύρωσης
συµφωνίας εξυγίανσης.
γ. Η διάταξη του άρθρου 156 του Πτωχευτικού Κώδικα,

όπως αντικαθίσταται µε το παρόν, εφαρµόζεται και επί
αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από 19 Αυγούστου 2016.
δ. Οι προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύ-

ουν και να εφαρµόζονται επί των εκκρεµών διαδικασιών.            
ε. Μέχρι την ενεργοποίηση του Μητρώου διαχειριστών

αφερεγγυότητας, που προβλέπεται στο προηγούµενο
άρθρο, θα εφαρµόζονται οι προϊσχύσασες των άρθρων
63, 64, 79, 80 και 81 διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
Μετά την ενεργοποίηση του ως άνω Μητρώου και την έ-
ναρξη ισχύος των νέων διατάξεων των άρθρων 63, 64,
80 και 81 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα, αυτά
θα εφαρµόζονται επί των διαδικασιών που θα αρχίζουν
µετά την έναρξη ισχύος τους. Οι προϊσχύσασες αντί-
στοιχες διατάξεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και να ε-
φαρµόζονται επί των εκκρεµών διαδικασιών κατά τον ως
άνω χρόνο.

6. Οι διατάξεις άλλων νόµων που παραπέµπουν σε άρ-
θρα των καταργούµενων ή αντικαθιστώµενων διατάξεων
του ν. 3588/2007, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου θεωρούνται ότι παραπέµπουν σε αντίστοιχες δια-
τάξεις του.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 14
Τροποποίηση γενικών δικονοµικών κανόνων 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ.
18/1989 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα δικόγραφα της αίτησης ακυρώσεως, της προσφυ-
γής και της αίτησης αναιρέσεως, που ασκούνται από ι-
διώτη, υπογράφονται µόνο από δικηγόρο.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17
καταργείται. 

3. Στην τρίτη υποπαράγραφο της παρ. 2 του άρθρου 19
του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει µετά τις προσθήκες που έ-
γιναν µε το άρθρο 41 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), προστί-
θενται µετά το προτελευταίο εδάφιο τα εξής: 

«Η αυξηµένη δικαστική δαπάνη του προηγούµενου ε-
δαφίου επιβάλλεται επίσης στον διάδικο που ηττήθηκε,
εάν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το δικόγραφό του
υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο µέτρο εν όψει των τι-
θέµενων µε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο ζητηµάτων.» 

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21
του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε περίπτωση προσφυγής που ασκείται από υπάλ-
ληλο η κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή γίνεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.» 

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων περί ενδίκων 

βοηθηµάτων και µέσων 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 18/1989 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι κατά το άρθρο 103 του Συντάγµατος προσφυ-
γές υπαλλήλων ασκούνται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες
από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγµένη πλήρη γνώση
από αυτούς της προσβαλλόµενης απόφασης.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, όπως ι-
σχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), αντικαθίσταται ως
εξής: 

«3. Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται µόνον όταν προ-
βάλλεται από τον διάδικο, µε συγκεκριµένους ισχυρι-
σµούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι
δεν υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας
ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλοµένης αποφάσε-
ως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας
ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη α-
πόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Το απαράδεκτο του
προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται, εάν µέχρι την πρώ-
τη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει εγγράφως σε γνώ-
ση του δικαστηρίου µε πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόµη
και αν δεν γίνεται επίκλησή της στο εισαγωγικό δικόγρα-
φο, απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου
ανωτάτου δικαστηρίου είτε ανέκκλητη απόφαση διοικη-
τικού δικαστηρίου, που είναι αντίθετη προς την προ-
σβαλλόµενη απόφαση.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του

π.δ.18/1989, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από
την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Η έφεση επιτρέπεται µόνον όταν προβάλλεται από
τον διάδικο, µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς, που περιέ-
χονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νοµολο-
γία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντί-
θεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως προς τη νοµολο-
γία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου
δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού
δικαστηρίου. Το απαράδεκτο του προηγούµενου εδαφί-
ου καλύπτεται, εάν µέχρι την πρώτη συζήτηση της υπό-
θεσης περιέλθει εγγράφως σε γνώση του δικαστηρίου
µε πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόµη και αν δεν γίνεται
επίκλησή της στο εισαγωγικό δικόγραφο, απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστη-
ρίου είτε ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου,
που είναι αντίθετη προς την προσβαλλόµενη απόφαση.» 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3900/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα αιτήµατα των διαδίκων υπογράφονται επί ποινή α-
παραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύονται από παρά-
βολο τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ
του Δηµοσίου σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος.» 

Άρθρο 16
Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας 

Στο Μέρος Τρίτο του π.δ. 18/1989 προστίθεται µετά το
άρθρο 69 Κεφάλαιο Έβδοµο και νέο άρθρο 69Α, ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 69Α

1. Δικαστική απόφαση, για την οποία κρίθηκε µε από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώµα-
τος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που
τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Σύµβασης,
υπόκειται σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώ-
πιον του δικαστικού σχηµατισµού του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας που την εξέδωσε.

2. Δικαίωµα να ασκήσουν την κατά την προηγούµενη
παράγραφο αίτηση έχουν όσοι διατέλεσαν διάδικοι στη
δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιω-
µάτων του Ανθρώπου ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί
τους, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον.

3. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90)
ηµερών, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της οριστικής α-
πόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµά-
των του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρ-
θρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, τηρουµένης κατά τα λοιπά της ισχύου-
σας διαδικασίας. Αν κατά τη διάρκεια της παραπάνω
προθεσµίας υπάρξει διαδοχή του ενώπιον του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου διαδίκου, η
προθεσµία για τον διάδοχο αρχίζει από τότε που επήλθε
η διαδοχή. Ειδικώς στην περίπτωση κληρονοµικής διαδο-
χής, η προθεσµία για τον κληρονόµο αρχίζει από τη λήξη
της προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 17
Σχέση της διοικητικής µε την πολιτική 

και την ποινική δίκη

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα δικαστήρια δεσµεύονται από τις αποφάσεις των
πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, ισχύουν έναντι όλων. Δεσµεύονται, επί-
σης, από τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
των ποινικών δικαστηρίων ως προς την ενοχή του δρά-
στη, από τις αµετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, καθώς
και από τα αµετάκλητα αποφαινόµενα να µην γίνει η κα-
τηγορία βουλεύµατα, εκτός εάν η απαλλαγή στηρίχθηκε
στην έλλειψη αντικειµενικών ή υποκειµενικών στοιχείων
που δεν αποτελούν προϋπόθεση της διοικητικής παρά-
βασης.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονοµίας και συναφών διατάξεων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας απαλείφεται η φρά-
ση «Κατ’ εξαίρεση.»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«β) των φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφο-
ρών, των οποίων το αντικείµενο δεν υπερβαίνει τις εξή-
ντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθµό στο
µονοµελές πρωτοδικείο. Εάν το αντικείµενο υπερβαίνει
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και µέχρι
του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευ-
ρώ, ανήκει σε πρώτο βαθµό στο τριµελές πρωτοδικείο.
Εάν το αντικείµενο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πε-
νήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο και τε-
λευταίο βαθµό στο τριµελές εφετείο.»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου εφαρµόζονται στις εκκρεµείς υποθέσεις για τις ο-
ποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιµος.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής: 

«των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή
των άρθρων 13 και 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), των πα-
ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α΄
170), του άρθρου 153 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και των
περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 1406/1983 (Α΄ 182), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 51 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), ανήκει στον
πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο ο-
ποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως.»

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως ακολού-
θως: 

«Η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
δεν ισχύει στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγο-
νται στην αρµοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του

διοικητικού πρωτοδικείου, σύµφωνα µε την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων για την εξαίρεση δικαστών

1. Το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του
δικαστή για τον οποίο συντρέχει λόγος αποκλεισµού ή
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν συγκεκριµένοι
πραγµατικοί λόγοι που δικαιολογούν τη δηµιουργία αµ-
φιβολίας ως προς την αντικειµενική άσκηση των καθηκό-
ντων του, µε έγγραφη αίτηση, που υποβάλλεται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου ή στο ακροατήριο κατά τις
διακρίσεις της επόµενης παραγράφου. 

2. Η εξαίρεση προτείνεται από τον διάδικο πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατή-
ριο. Αργότερα, και έως το πέρας της συζήτησης στο α-
κροατήριο, αίτηση εξαίρεσης µπορεί να υποβληθεί, µόνο
εάν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαί-
ρεσης προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στον διάδικο µετά
την πάροδο της πενθήµερης προθεσµίας. 

3. Οι διάδικοι µε την ίδια αίτηση µπορούν επίσης να ζη-
τήσουν να κριθεί η νοµιµότητα διαδικαστικών πράξεων
που έχει ενεργήσει ο δικαστής του οποίου ζητείται η ε-
ξαίρεση ή που έχουν ενεργηθεί µε τη σύµπραξή του πριν
από την υποβολή της αίτησης. 

4. Η αίτηση υποβάλλεται είτε από τον διάδικο αυτο-
προσώπως είτε από πληρεξούσιο µε ειδική πληρεξουσιό-
τητα, πρέπει δε να περιέχει, κατά τρόπο σαφή και ορι-
σµένο, τους λόγους εξαίρεσης και τα στοιχεία από τα ο-
ποία αυτοί αποδεικνύονται, διαφορετικά είναι απαράδε-
κτη.

5. Είναι απαράδεκτη η αίτηση για την εξαίρεση όλων
των δικαστών των διοικητικών δικαστηρίων του Κρά-
τους.

6. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) όλων των µε-
λών του δικαστηρίου, στο οποίο υπηρετούν πραγµατικά
περισσότεροι από πέντε (5) δικαστές, β) µελών του δικα-
στηρίου το οποίο αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης
κατά το άρθρο 18, γ) περισσοτέρων των οκτώ (8) δικα-
στών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν πραγµα-
τικά τουλάχιστον δώδεκα (12) δικαστές, δ) περισσοτέ-
ρων των τεσσάρων (4) δικαστών για κάθε δικαστήριο στο
οποίο υπηρετούν πραγµατικά επτά (7) δικαστές και πε-
ρισσοτέρων των δύο (2) όταν υπηρετούν πραγµατικά λι-
γότεροι από επτά (7) δικαστές, ε) µελών του δικαστηρί-
ου το οποίο αποφασίζει για την παραποµπή της αίτησης
εξαίρεσης από δικαστήριο σε δικαστήριο κατά τα άρθρα
11 και 21. 

7. Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης αίτησης εξαί-
ρεσης από τον διάδικο κατά των ίδιων δικαστών, στο
πλαίσιο της ίδιας δίκης.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
19 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Με την απορριπτική απόφαση το δικαστήριο, εάν κρί-
νει ότι οι λόγοι εξαίρεσης είναι απαράδεκτοι ή προδήλως
αβάσιµοι, επιβάλλει σε εκείνον που υπέβαλε την αίτηση
και τις κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42.»  
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Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 27 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«α) κατά την εκδίκαση χρηµατικών διαφορών, όταν το
αντικείµενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) ευρώ, αν πρόκειται δε για φορολογική
εν γένει διαφορά που αφορά κύριο και πρόσθετο φόρο,
όταν ο κύριος φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.»

Άρθρο 21
Τροποποίηση των άρθρων 126 και 128 του 

Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας καταρ-
γούνται. Η ρύθµιση καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς δί-
κες.  

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
128 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε, µε µνεία
της χρονολογίας κατάθεσής του, επιδίδεται, µε τη φρο-
ντίδα της γραµµατείας, στους καθ’ ων τούτο στρέφεται,
εξήντα  (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.»

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 126Α του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 126Α προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Την κατά τα ανωτέρω εκδίκαση ενδίκου βοηθήµατος
ή µέσου µπορεί να προτείνει στον πρόεδρο και ο ορι-
σθείς κατά το άρθρο 127 ως εισηγητής.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφάσεις λαµβά-
νονται µόνον οµοφώνως και µετά την αποστολή του φα-
κέλου από τη διοίκηση, όταν τούτο κρίνεται απαραίτη-
το.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
126Α αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο τελευταίος µπορεί, µε αίτησή του, που κατατίθεται
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποί-
ηση, και πάντως όχι µετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µη-
νών από την έκδοση της απόφασης, να ζητήσει τη συζή-
τηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, καταβάλλοντας τρι-
πλάσιο του κατά το άρθρο 277 οριζόµενου παραβόλου ή,
όταν η υπόθεση έχει εισαχθεί µε το ένδικο βοήθηµα της
αγωγής, τριπλάσιο του οριζόµενου στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 277 παραβόλου για την
προσφυγή.» 

4. Στο άρθρο 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί αναρµοδίως µπο-
ρούν να παραπέµπονται στο αρµόδιο διοικητικό δικαστή-
ριο είτε µε πράξη του προέδρου του συµβουλίου διεύ-
θυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο είτε
µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. Με τον ίδιο τρόπο
παραπέµπεται και η τυχόν εκκρεµής αίτηση αναστολής.» 

Άρθρο 23
Εισαγωγή της ενδοδικαστικής συµβιβαστικής 

επίλυσης διαφορών 

1. Μετά το άρθρο 126Α στον Κώδικα Διοικητικής Δικο-
νοµίας προστίθεται νέο άρθρο 126Β ως εξής: 

«Άρθρο 126Β
Ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση σε συµβούλιο 

των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις 
από διοικητικές συµβάσεις 

1. Οι διαφορές από αγωγές για απαιτήσεις από την ε-
κτέλεση διοικητικών συµβάσεων αρµοδιότητας των διοι-
κητικών εφετείων υπόκεινται στη διαδικασία ενδοδικα-
στικής συµβιβαστικής επίλυσης σε συµβούλιο, σύµφωνα
µε τους όρους των επόµενων παραγράφων. 

2. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικα-
στής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο οριζόµενος από
αυτόν δικαστής, αµέσως µετά την κατάθεση του εισαγω-
γικού της δίκης δικογράφου, ορίζει µε πράξη του επ’ αυ-
τού το αρµόδιο τµήµα για την ενδοδικαστική επίλυση της
διαφοράς. Ο πρόεδρος του οικείου τµήµατος ορίζει ειση-
γητή δικαστή µε πράξη του, η οποία κοινοποιείται στους
διαδίκους. Εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίη-
ση, οι διάδικοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν στη
γραµµατεία του δικαστηρίου όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την επίλυση της διαφοράς. Ο εισηγητής επιµελείται
τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων από τους δια-
δίκους, από τους οποίους µπορεί να ζητά, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο, την προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων,
και οργανώνει την επικοινωνία µε αυτούς προς το σκοπό
επίλυσης της διαφοράς. Προς τούτο οι διάδικοι καλού-
νται σε κοινή συνάντηση από τον εισηγητή σε ηµεροµη-
νία που ορίζεται από τον ίδιο. Μετά την ολοκλήρωση της
ως άνω διαδικασίας, η υπόθεση εισάγεται στο συµβούλιο
και συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιέχει τις δηλώ-
σεις των διαδίκων και την απόφαση του συµβουλίου, µε
την οποία επιλύεται η διαφορά ή διαπιστώνεται η µη επί-
τευξη της ενδοδικαστικής επίλυσής της.

3. Η απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης, η οποία πε-
ριέχει το ύψος της απαίτησης χωρίς παράθεση του πραγ-
µατικού, το χρόνο έναρξης της τοκοφορίας και τον
προσδιορισµό του επιτοκίου, έχει τα αποτελέσµατα αµε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης και συνιστά εκτελεστό
τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 199 του παρόντος Κώ-
δικα.

4. Η διαδικασία ενδοδικαστικής επίλυσης διεξάγεται
κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. 

5. Οι διάδικοι, πλην του Δηµοσίου και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τους οποίους έχει ε-
φαρµογή η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του παρόντος
Κώδικα, εκπροσωπούνται στη διαδικασία του παρόντος
άρθρου από δικηγόρους, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικη-
γόρων, εφαρµοζόµενης και της διάταξης της περίπτω-
σης Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος
Κώδικα. Για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς α-
παιτείται ειδική πληρεξουσιότητα.» 

2. Οι διατάξεις του νέου άρθρου 126Β του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονοµίας, που τίθενται µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς
υποθέσεις. 
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Άρθρο 24
Εισαγωγή του θεσµού του εισηγητή δικαστή 

σε διαφορές ουσίας

1. Στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικα-
στής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τµή-
µατος, αµέσως µετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήµα-
τος ή µέσου, µε πράξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή τό-
σο για τις υποθέσεις τριµελούς όσο και µονοµελούς
σύνθεσης και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία
σε αυτόν. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διεύθυνσης ή ο
δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του
τµήµατος µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και προφορικώς,
να αντικαταστήσει τον εισηγητή σε περίπτωση κωλύµα-
τος. Εισηγητής δεν ορίζεται για το ένδικο βοήθηµα της
αγωγής ή για ένδικο µέσο κατά απόφασης που εκδίδεται
επί αγωγής. Σε περίπτωση σώρευσης περισσότερων εν-
δίκων βοηθηµάτων ή µέσων κατά το άρθρο 124, εισηγη-
τής ορίζεται, εφόσον τούτο απαιτείται, για ένα από τα
ένδικα βοηθήµατα ή µέσα που σωρεύονται στο ίδιο δικό-
γραφο.»

2. Μετά το άρθρο 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας προστίθεται άρθρο 128Α µε τίτλο «Καθήκοντα ειση-
γητή», ως εξής: 

«1. Ο εισηγητής, σε συνεργασία, εφόσον τούτο κρίνε-
ται απαραίτητο, µε τον πρόεδρο του συµβουλίου διεύ-
θυνσης ή τον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή τον
πρόεδρο του τµήµατος, φροντίζει για τη συγκέντρωση
κάθε στοιχείου χρήσιµου για τη διερεύνηση της υπόθε-
σης και για τη διενέργεια των επιδόσεων εκ µέρους της
γραµµατείας. 

2. Ο εισηγητής µπορεί να ανακοινώνει τη δίκη στους
δικαιούµενους σε παρέµβαση, να επικοινωνεί µε τους
διαδίκους, να τους ενηµερώνει για τυχόν τυπικές παρα-
λείψεις και να ζητά από αυτούς να προσκοµίσουν στοι-
χεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιµα. 

3. Οι αρχές, προς τις οποίες απευθύνεται ο εισηγητής
για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τη
διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν την υποχρέωση να α-
ποστέλλουν τα ζητούµενα στοιχεία και να παρέχουν τις
αναγκαίες πληροφορίες.

4. Όταν ανακύπτουν ζητήµατα που ερευνώνται αυτε-
παγγέλτως, ο εισηγητής συντάσσει συνοπτική έκθεση, η
οποία αναφέρεται αποκλειστικά στα ζητήµατα αυτά.
Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση επισυνάπτεται στο φά-
κελο το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συζήτη-
ση, προκειµένου να λάβουν γνώση οι διάδικοι. Σε περί-
πτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης της έκθεσης από τον ει-
σηγητή, ο διάδικος δύναται να ζητήσει αναβολή της εκ-
δίκασης της υπόθεσης.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
129 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Η έκθεση µε τον κατά την προηγούµενη παράγραφο
διοικητικό φάκελο διαβιβάζονται στο δικαστήριο τριάντα
(30) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη δικάσιµο.»

4. H παράγραφος 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η συνεδρίαση αρχίζει µε την προεκφώνηση των υ-
ποθέσεων από το πινάκιο, κατά τη σειρά της εγγραφής
τους σε αυτό. Την προεκφώνηση ακολουθεί η εκφώνηση
και η συζήτηση των υποθέσεων. Σε περίπτωση που έχει

συνταχθεί έκθεση κατά το άρθρο 128Α, η συζήτηση αρχί-
ζει µε την ανάγνωσή της από τον εισηγητή. Σε ειδική
στήλη του πινακίου, ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη
συνεδρίαση σηµειώνει, για κάθε περίπτωση, κατά µεν
την προεκφώνηση, αν τυχόν η υπόθεση αναβάλλεται ή
διαγράφεται, µετά δε την εκφώνηση και τη συζήτηση, αν
οι διάδικοι παραστάθηκαν και πως κατ’ αυτήν, καθώς και
ότι η υπόθεση συζητήθηκε. Οι διάδικοι µπορούν να συµ-
φωνήσουν ότι δεν θα εµφανισθούν στο ακροατήριο, αλ-
λά θα παραστούν µε κοινή δήλωση που υπογράφεται α-
πό τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλω-
ση µπορεί να γίνει και από έναν ή ορισµένους µόνο πλη-
ρεξουσίους. Η δήλωση που έχει γίνει από πληρεξούσιο
του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου δηµο-
σίου δικαίου δεν έχει καµία δικονοµική συνέπεια, αν δεν
διαβιβαστεί εµπρόθεσµα στο δικαστήριο ο διοικητικός
φάκελος. Η δήλωση αυτή παραδίδεται από τον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από
έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο στον αρµόδιο
γραµµατέα το αργότερο την παραµονή της δικασίµου και
σηµειώνεται αµέσως στο πινάκιο. Σε περίπτωση αναβο-
λής της συζήτησης ύστερα από αίτηση διαδίκου, δεν
κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιµο ο διάδικος που υπέβαλε
δήλωση.»

5. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στις εκκρεµείς υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ορι-
σθεί δικάσιµος.

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 142 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατάργηση διαπιστώνεται µε απόφαση του δικα-
στηρίου, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρά-
γραφο 7 του άρθρου 143, τα οποία, εφόσον δεν έχει ορι-
σθεί δικάσιµος, εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις α΄,
δ΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 194 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 194
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, το οποίο προστέθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Μόλις συµπληρωθεί το οκτάµηνο, ο Γενικός Επίτρο-
πος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστη-
ρίων επιλαµβάνεται και ερευνά αν είναι δικαιολογηµένη
ή µη η καθυστέρηση.» 

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 202 και κατάργηση του άρ-

θρου 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφο-
ρών µε χρηµατικό αντικείµενο, το δικαστήριο µπορεί, µε
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την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλε-
σµα δεν καταλαµβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων α-
ναγκαστικών µέτρων είσπραξης ή διοικητικών µέτρων,
για τον εξαναγκασµό ή τη διασφάλιση της είσπραξης
της οφειλής, επί συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχεί-
ων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφα-
ση.» 

2. Στο άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: 

«6. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής, µερι-
κής ή ολικής, η υπόθεση προσδιορίζεται κατά προτεραιό-
τητα, εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επί της
αίτησης αναστολής και, στις φορολογικές και τελωνεια-
κές διαφορές, εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της α-
πόφασης.»

3. Το άρθρο 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 3900/2010, κα-
ταργείται.

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 276 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονοµίας

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 276 του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Η απαλλαγή χορηγείται ύστερα από αίτηση του
διαδίκου. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει την προθε-
σµία για την άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήµατος ή
µέσου, η οποία αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίη-
σης της επ’ αυτής απόφασης στον αιτούντα. Σε περίπτω-
ση ήδη εκκρεµούς ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, η αίτη-
ση υποβάλλεται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν α-
πό την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης. Η αίτηση πρέπει
σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από τα σχετικά έγ-
γραφα αποδεικτικά στοιχεία. 

5. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της κατά την προη-
γούµενη παράγραφο αίτησης, αποφαίνεται ο πρόεδρος
του συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή ο ανα-
πληρωτής του ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο
ή ο οριζόµενος από αυτούς πρόεδρος του δικαστηρίου,
στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί ή εκκρεµεί η υπόθεση,
µε πράξη του, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα δέκα
(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη συζήτηση
του ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου. Η διαδικασία διεξάγε-
ται ατελώς και δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση µε
δικηγόρο. Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης εί-
ναι το οικείο ένδικο βοήθηµα ή µέσο να µην κρίνεται
προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιµο. Για την έν-
δεια αρκεί η πιθανολόγηση. Η αποδοχή ή η απόρριψη της
αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Νέα αίτηση µπο-
ρεί να υποβληθεί µόνο µία φορά, σε περίπτωση µεταβο-
λής των πραγµατικών περιστατικών.» 

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 277 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 277
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, το οποίο προστέθη-
κε µε την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 3994/2011 (Α΄
165), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ως αντικείµενο της διαφοράς θεωρείται η διαφορά
του κύριου φόρου, δασµού, τέλους, εισφοράς ή προστί-
µου και, επί προσβολής πλειόνων συναφών πράξεων µε
κοινή προσφυγή, το άθροισµα του αντικειµένου αυτών.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Άρθρο 30
Αρµοδιότητα για υποθέσεις προ του 2013

Εκκρεµή ένδικα βοηθήµατα επί υποθέσεων των περι-
πτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, αρµοδιότητας µονοµε-
λούς διοικητικού πρωτοδικείου, τα οποία ασκήθηκαν µέ-
χρι 31.12.2012, χωρίς να έχει ορισθεί δικάσιµος, εκδικά-
ζονται σε πρώτο βαθµό από πρόεδρο πρωτοδικών, εξαι-
ρουµένων των προέδρων τριµελών συµβουλίων διεύθυν-
σης διοικητικών πρωτοδικείων, και σε δεύτερο βαθµό α-
πό εφέτη µονοµελούς διοικητικού εφετείου. Οι διατάξεις
του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ε-
φαρµόζονται και για την εκδίκαση των υποθέσεων του
προηγούµενου εδαφίου. 

Άρθρο 31
Μετατροπή θέσεων Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – 

Χειριστών Η/Υ

Ο αριθµός των οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Δα-
κτυλογράφων (ήδη Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Χειρι-
στών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) του Τοµέα υπαλλή-
λων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενι-
κής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, ορίζεται σε εβδοµήντα δύο (72). Πενήντα
δύο (52) κενές οργανικές θέσεις του ίδιου Κλάδου ΔΕ
Δακτυλογράφων, του ίδιου Τοµέα, µετατρέπονται σε: α)
τριάντα πέντε (35) θέσεις Κλάδου ΠΕ Γραµµατέων, β) ο-
κτώ (8) θέσεις Κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων - Λογιστών,
γ) τρεις (3) θέσεις Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέ-
ων και δ) έξι (6) θέσεις Κλάδου ΥΕ Φυλάκων.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου του παρόντος νό-
µου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του, ε-
κτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις
του. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ,
ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟ-

ΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 33
Κατάργηση δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές

αγωγές

1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 3994/2011
(Α΄ 165) και το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α΄51), αντι-
καθίσταται ως εξής:
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«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγω-
γές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και
προσηµείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση
πλειστηριασµού.»

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµό-
ζεται στις εκκρεµείς αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και
στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον µετα-
τραπούν σε αναγνωριστικές µετά τη δηµοσίευσή του.

Άρθρο 34
Μεταρρύθµιση δικαστικού ενσήµου στις 

καταψηφιστικές αγωγές των εργατικών διαφορών

Στο άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόµου του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ε-
ξής:

«Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, για τις οποίες
καταβάλλεται δικαστικό ένσηµο, αυτό καθορίζεται σε
ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του α-
ντικειµένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υπο-
βάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υ-
πόκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατά-
ξεις.»

Άρθρο 35
Τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά µε τα παράβολα

και τα τέλη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

1. Στο άρθρο 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν
αιτήµατος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση, υπέρ του Ταµείου Χρηµα-
τοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.):
α) ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονοµελούς Πρωτοδι-

κείου παραβόλου ποσού είκοσι (20) ευρώ,
β) ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου παραβόλου

ποσού τριάντα (30) ευρώ,
γ) ενώπιον του Εφετείου παραβόλου ποσού σαράντα

(40) ευρώ.
Στις περιπτώσεις που το αίτηµα υποβάλλεται από το

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούµενου
εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου.
Αν υποβάλλεται κοινό αίτηµα από περισσότερους δια-

δίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες,
που επιµερίζεται ισοµερώς σε αυτούς.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως διαµορφώ-
θηκε µε το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015
(Α΄ 87), αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της έφεσης, της α-
ναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούται να κατα-
θέσει παράβολο, που επισυνάπτεται στην έκθεση που
συντάσσει ο γραµµατέας, ως εξής:
Α. Για το ένδικο µέσο της έφεσης:
α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού ε-

βδοµήντα πέντε (75) ευρώ,
β) κατά απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου παρά-

βολο ποσού εκατό (100) ευρώ,
γ) κατά απόφασης Πολυµελούς Πρωτοδικείου παρά-

βολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Β. Για το ένδικο µέσο της αναίρεσης:

α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
β) κατά απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου παρά-

βολο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ,
γ) κατά απόφασης Πολυµελούς Πρωτοδικείου παρά-

βολο ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
δ) κατά απόφασης Εφετείου παράβολο ποσού τετρα-

κοσίων πενήντα (450) ευρώ.
Γ. Για το ένδικο µέσο της αναψηλάφησης:
α) κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, µονοµελών και πο-

λυµελών πρωτοδικείων παράβολο ποσού τετρακοσίων
(400) ευρώ,
β) κατά αποφάσεων Εφετείου και του Αρείου Πάγου

παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 505 του Κώδικα Πολι-

τικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο ανακόπτων οφείλει να προκαταβάλει στη γραµ-

µατεία του δικαστηρίου κατά την κατάθεση της ανακο-
πής το παράβολο που όρισε η ερήµην απόφαση και ανέρ-
χεται για κάθε ανακόπτοντα:
α) σε ποσό που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ε-

κατόν είκοσι (120) ευρώ και µεγαλύτερο από διακόσια
(200) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο,
β) σε ποσό που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ε-

κατόν πενήντα (150) ευρώ και µεγαλύτερο από διακόσια
πενήντα (250) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το Μονοµε-
λές Πρωτοδικείο, ή
γ) σε ποσό που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δια-

κόσια (200) ευρώ και µεγαλύτερο από τριακόσια (300)
ευρώ, όταν εκδίδεται από το Πολυµελές Πρωτοδικείο ή
το Εφετείο. 
Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή από-

φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Σε περίπτωση
που δεν κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο µέσο απορρί-
πτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο. Σε περίπτωση
ολικής ή µερικής νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο
µε την απόφασή του διατάσσει να επιστραφεί το παρά-
βολο σε αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δηµό-
σιο ταµείο.»

4. Στο άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής:

«Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αι-
τήµατος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση υπέρ του Ταµείου Χρηµατο-
δότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) παραβόλου πο-
σού πενήντα (50) ευρώ. Στις περιπτώσεις που το αίτηµα
υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο
του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δη-
µοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτηµα από περισσότε-
ρους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αι-
τούντες, που επιµερίζεται ισοµερώς σε αυτούς.»

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 36
Τροποποιήσεις στο π.δ. 18/1989

1. Στο άρθρο 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν
αιτήµατος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση, παραβόλου υπέρ του Τα-
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µείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ύψους πενή-
ντα (50) ευρώ. Στις περιπτώσεις που το αίτηµα υποβάλ-
λεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του
προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσί-
ου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτηµα από περισσότερους
διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτού-
ντες, που επιµερίζεται ισοµερώς σε αυτούς.»

2. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το ένδικο µέσο που ασκείται στο Συµβούλιο της Ε-
πικράτειας απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν µέσα σε έ-
να µήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου
της δίκης δεν καταβληθεί παράβολο. Το παράβολο ορίζε-
ται, όταν πρόκειται για αίτηση ακυρώσεως, υπαλληλική
προσφυγή, αίτηση αναιρέσεως σε διαφορές κοινωνικής
ασφάλισης ή τριτανακοπή σε εκατόν πενήντα (150) ευ-
ρώ, όταν πρόκειται για έφεση σε διακόσια (200) ευρώ, ό-
ταν πρόκειται για αναστολή εκτελέσεως, αίτηση ασφαλι-
στικών µέτρων, αίτηση ερµηνείας και αίτηση διόρθωσης
σε πενήντα (50) ευρώ και όταν πρόκειται για αίτηση α-
ναιρέσεως, πλην εκείνων που αφορούν διαφορές κοινω-
νικής ασφάλισης, σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.»

Άρθρο 37
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

1. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, όπως ισχύει) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο ιδιώτης διάδικος ή ο νόµιµος αντιπρόσωπος ή
ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του υποπέ-
σει σε παράβαση των κανόνων της προηγούµενης παρα-
γράφου, το δικαστήριο, µε την οριστική του απόφαση, ε-
πιβάλλει σε αυτόν χρηµατική ποινή από εκατόν πενήντα
(150) έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, όπως ισχύει) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Προκειµένου για χρηµατικού αντικειµένου φορο-
λογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, ο εκκαλών
οφείλει να καταβάλει µέχρι την ηµεροµηνία της αρχικής
δικασίµου, µε ποινή απαραδέκτου της έφεσης, ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόµενου, σύµφωνα µε
την πρωτόδικη απόφαση, κύριου φόρου, δασµού ή τέ-
λους εν γένει, εκτός αν έχει χορηγηθεί αναστολή σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 206 επ.. Το καταβλητέο ποσό υπολο-
γίζεται από την αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή,
η οποία συντάσσει ατελώς, µετά από αίτηση του εκκα-
λούντος, ειδικό σηµείωµα, µε το οποίο βεβαιώνεται και η
καταβολή του.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν
αιτήµατος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση παραβόλου υπέρ του Ταµεί-
ου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως
εξής: α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του µονοµε-
λούς πρωτοδικείου, β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώ-
πιον του τριµελούς πρωτοδικείου και γ) ποσού πενήντα
(50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου. Στις περιπτώσεις που
το αίτηµα υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το
παράβολο του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται υ-
πέρ του Δηµοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτηµα από πε-
ρισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από

τους αιτούντες, που επιµερίζεται ισοµερώς σε αυτούς.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοι-

κητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, όπως ισχύει) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Το παράβολο ορίζεται:
α) για την ένσταση κατά τα άρθρα 246 και 269, την α-

ντένσταση κατά το άρθρο 256, την προσφυγή και την α-
νακοπή κατά το άρθρο 217 σε εκατό (100) ευρώ και για
τις αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστα-
σίας και την αίτηση διόρθωσης ή ερµηνείας σε πενήντα
(50) ευρώ,
β) για την ανακοπή ερηµοδικίας και την τριτανακοπή

σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για την έφεση και για την
αντέφεση σε διακόσια (200) ευρώ και για την αίτηση α-
ναθεώρησης σε τριακόσια (300) ευρώ. 
Εξαιρετικά το παράβολο της προσφυγής σε διαφορές

από άσκηση προσφυγής ασφαλισµένου σε φορέα κοινω-
νικής ασφάλισης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ευρώ.»

5. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, ό-
πως ισχύει) αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις χρηµατικού περιεχοµένου φορο-
λογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβο-
λο για την προσφυγή, την έφεση και την αντέφεση ορί-
ζεται σε ποσοστό ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%) του α-
ντικειµένου της διαφοράς και µέχρι του ποσού των δεκα-
πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Αν το παράβολο υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιά-

δων (3.000) ευρώ, καταβάλλεται το ποσό αυτό, το επι-
πλέον δε τυχόν οφειλόµενο και µέχρι του ορίου των δε-
καπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, καταλογίζεται, αν συ-
ντρέχει περίπτωση, µε την οριστική απόφαση του δικα-
στηρίου επί της προσφυγής ή της έφεσης.»

6. Στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, όπως ισχύει) προστίθεται παράγραφος 12,
ως εξής:

«12. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρό-
ντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για το παράβολο που κα-
τατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 135 παράγραφος 3 εδά-
φιο γ΄, το οποίο εκπίπτει πάντοτε υπέρ εκείνου για τον
οποίο έχει εκδοθεί.»

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις στο ν. 4129/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το παράβολο ορίζεται: α) για τις εφέσεις, αιτήσεις
αναστολής, αιτήσεις αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής
και τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερµηνείας
στις συνταξιοδοτικές διαφορές σε είκοσι (20) ευρώ, β)
για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές διαφο-
ρές σε εβδοµήντα (70) ευρώ, γ) για τις αιτήσεις ανάκλη-
σης κατά των πράξεων των Κλιµακίων του άρθρου 35
του παρόντος ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, καθώς και τις αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά των απο-
φάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων αυτών σε εκα-
τό (100) ευρώ, δ) για τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατά
καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρη-
µατικού αντικειµένου διαφορές σε ποσοστό ένα τοις ε-
κατό (1%) του αµφισβητούµενου ποσού, χωρίς τις τυχόν
προσαυξήσεις. Το αναλογικό παράβολο δεν µπορεί να
είναι κατώτερο των εβδοµήντα (70) ευρώ. Αν υπερβαίνει
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το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καταβάλ-
λεται το ποσό αυτό και το τυχόν επιπλέον οφειλόµενο
παράβολο καταλογίζεται µε την απόφαση, σε περίπτωση
απόρριψης ή εν µέρει αποδοχής του ενδίκου βοηθήµα-
τος ή µέσου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά ή τα
ποσοστά των παραβόλων.»

Άρθρο 39
Τροποποίηση στην παρ. 2 του  άρθρου 45 
του ν. 3959/2011 (Προστασία Ελεύθερου

Ανταγωνισµού)

Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Η προσφυγή, η αίτηση αναίρεσης, η ανακοπή, η αί-
τηση αναθεώρησης και η παρέµβαση, που ασκούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου στα διοι-
κητικά δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνοδεύονται,
µε ποινή το απαράδεκτο αυτών, από γραµµάτιο καταβο-
λής παραβόλου επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Ως
προς την απόδοση του παραβόλου εφαρµόζονται οι πα-
ράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας και της παραγράφου 4 του άρθρου
36 του π.δ. 18/1989. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσ-
σεται το Δηµόσιο.»

Γ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 40
Τροποποιήσεις παραβόλων και τελών στον 

Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

1. Η µόνη παράγραφος του άρθρου 18 του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονοµίας αριθµείται σε παράγραφο 1 και προστί-
θεται παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη αν δεν συνο-
δεύεται από παράβολο πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επι-
στρέφεται αν γίνει αυτή ολικά ή µερικά δεκτή. Το ύψος
του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»

2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο µηνυτής, κατά την υποβολή της µήνυσης ενώπιον
κάθε αρµόδιας αρχής, καταθέτει, µε ποινή το απαράδε-
κτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού εβδοµή-
ντα (70) ευρώ.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα
απολύτως κατ’ έγκληση διωκόµενα εγκλήµατα, ενώπιον
κάθε αρµόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δη-
µοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του ποσού α-
ναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί παράβολο η έγκληση α-
πορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται από την κατά-
θεση παραβόλου οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, όπως

αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004.
Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήµατα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήµατα κατά
της ενδοοικογενειακής βίας και τα εγκλήµατα ρατσιστι-
κών διακρίσεων (άρθρα 81Α και 361Β του Ποινικού Κώδι-
κα) και τα εγκλήµατα παραβιάσεων της ίσης µεταχείρι-
σης. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δη-
µοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των α-
νατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων, ο παθών υποβάλ-
λει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παρα-
βόλου.»

4. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο
υπέρ του Δηµοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευ-
ρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει
ο πιο πάνω γραµµατέας.»

5. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως τέλος πολιτικής αγωγής, µε ποινή το απαράδεκτο
αυτής, ορίζεται το ποσό των σαράντα (40) ευρώ, που κα-
ταβάλλεται εφάπαξ µε παράβολο υπέρ του Δηµοσίου εί-
τε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία
και καλύπτει την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντα µέ-
χρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης.»

6. Η µόνη παράγραφος του άρθρου 192 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας αριθµείται σε παράγραφο 1 και προ-
στίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη αν δεν συνο-
δεύεται από παράβολο πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επι-
στρέφεται αν γίνει αυτή ολικά ή µερικά δεκτή. Το ύψος
του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο κατηγορούµενος που κλητεύθηκε απευθείας µε
κλητήριο θέσπισµα στο ακροατήριο του τριµελούς πληµ-
µελειοδικείου έχει δικαίωµα, αφού ενηµερωθεί για την
προανάκριση, να προσφύγει στον αρµόδιο εισαγγελέα
εφετών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση του
κλητήριου θεσπίσµατος· η προθεσµία δεν παρεκτείνεται
εξαιτίας της απόστασης. Γι’ αυτή την προσφυγή συντάσ-
σεται έκθεση ενώπιον του γραµµατέα της εισαγγελίας
πρωτοδικών ή του γραµµατέα του ειρηνοδικείου της δια-
µονής του, ο οποίος έχει υποχρέωση να το αναφέρει τη-
λεγραφικά στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών υποβάλ-
λοντας ταυτόχρονα την έκθεση που συντάχθηκε. Ο προ-
σφεύγων, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Σε
περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότε-
ρους κατηγορουµένους, κατατίθεται µόνο ένα παράβο-
λο. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή από-
φαση των υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί
το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
από τον εισαγγελέα εφετών. Σε περίπτωση που ο εισαγ-
γελέας εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή διατάσσει και
την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυ-
τό.»
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Άρθρο 41
Τροποποιήσεις χρηµατικών ποινών και προστίµων 

στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν απορριφθεί η αίτηση, καταδικάζεται ο αιτών
στην πληρωµή των εξόδων, αν ταυτόχρονα αποδειχθούν
εντελώς ψευδείς οι λόγοι εξαίρεσης που προβλήθηκαν,
εκτός από την πληρωµή των εξόδων, καταδικάζεται επί-
σης και σε χρηµατική ποινή πενήντα (50) έως διακόσια
πενήντα (250) ευρώ.»

2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 163
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και ι-
δίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογρα-
φίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική υπόθεση επι-
βάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή
επίπληξης ή προστίµου πενήντα (50) έως εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέ-
πουν οι πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, α-
νάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς του.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 201 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο πραγµατογνώµονας που δεν παρέδωσε την έκ-
θεσή του µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, καθώς
και εκείνος που έδειξε αµέλεια κατά τη διεξαγωγή της
πραγµατογνωµοσύνης, απειλούνται µε πρόστιµο τριάντα
(30) έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ, καθώς και µε την
πληρωµή των εξόδων και των τυχόν ζηµιών.»

4. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 229 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν αυτός είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης
ή πταισµατοδίκης, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει το
µάρτυρα που δεν εµφανίστηκε από απείθεια την ορισµέ-
νη ηµέρα σε πρόστιµο είκοσι (20) έως εκατό (100) ευρώ
και στην πληρωµή των τελών.»

5. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 231
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν κάποιος από τους µάρτυρες ή τους πραγµατογνώ-
µονες που κλητεύθηκε νόµιµα στο ακροατήριο δεν εµ-
φανιστεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο µε πρόταση
του εισαγγελέα ή του δηµόσιου κατήγορου ή και αυτε-
παγγέλτως σε πρόστιµο σαράντα (40) έως ογδόντα πέ-
ντε (85) ευρώ, εάν κλητεύθηκε σε µονοµελές δικαστήριο
που δικάζει πληµµελήµατα, πενήντα (50) έως εκατόν ο-
γδόντα (180) ευρώ, εάν κλητεύθηκε σε πολυµελές δικα-
στήριο που δικάζει πληµµελήµατα, ογδόντα πέντε (85) έ-
ως διακόσια τριάντα (230) ευρώ, εάν κλητεύθηκε σε άλ-
λο δικαστήριο, ως και στην πληρωµή των τελών της απο-
φάσεως ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης.»

Δ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 42
Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

1. Η υποπερίπτωση η΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«η) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του κατα-
βαλλοµένου εκάστοτε ποσού λόγω δικαστικού ενσήµου,
αγωγής ή άλλου δικογράφου, υποβαλλοµένου ενώπιον
πάντων των δικαστηρίων του Κράτους, υποκειµένου δε
σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις. Με κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Υπουργού
Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται το ποσοστό του
προηγουµένου εδαφίου, µε σκοπό την αναπροσαρµογή
των πόρων του ταµείου για τη διασφάλιση της πραγµα-
τοποίησης της αποστολής του ταµείου.»

2. Οι υποπεριπτώσεις α΄ έως ζ΄ της περίπτωσης Α΄
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄209), ό-
πως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 παρ. 10 του
ν. 4043/2012 (Α΄25), αντικαθίστανται ως εξής:

«α) ευρώ 4 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρω-
τοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Δι-
οικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινι-
κή ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέµβαση και σε όλα
τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή σηµειώ-
µατα ή δικόγραφα ενδίκων µέσων, αιτήσεις ή προσφυγές
στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές,
β) ευρώ 6 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουρ-

γιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έ-
φεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ’ εφέτες Αρχής,
γ) ευρώ 18 για τις ίδιες πράξεις στο Συµβούλιο της Ε-

πικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο,
δ) ευρώ 3 για τις ίδιες πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή

Πταισµατοδικείο ή παρ’ αυτά δικαστικής Αρχής,
ε) ευρώ 3 σε κάθε µήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται

στον Εισαγγελέα ή στον Δηµόσιο Κατήγορο και σε κάθε
ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπό-
µνηµα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υ-
πηρεσία αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δικηγορικούς ή Συµ-
βολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών
Επιµελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητι-
κών Ποινικού Μητρώου. Οι αιτήσεις και τα υποµνήµατα
των απόρων κρατουµένων υποβάλλονται ατελώς,
στ) ευρώ 1 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης

για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, ευρώ 4 σε κά-
θε φύσεως συµβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες
καταβάλλονται αναλογικά τέλη και ευρώ 2 για την έκδο-
ση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσµατος αυτών,
ζ) ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκ-

δίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νοµικό πρόσω-
πο δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Δικηγορικούς Συλλόγους, Συµβολαιογραφικούς Συλλό-
γους και Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των
πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»

3. Μετά την υποπερίπτωση ι΄ της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄209), όπως
ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ια΄ ως εξής:

«ια) το παράβολο που κατατίθεται από τον διάδικο ε-
νώπιον κάθε δικαστηρίου κατά την υποβολή αιτήµατος
αναβολής, όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε τις α-
ντίστοιχες ειδικές διατάξεις όπου αυτό προβλέπεται.»

4. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Άρθρο 43

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συστήνεται νοµοπαρα-
σκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση της νοµοθε-
σίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και, εν γένει, τη
δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων
των δικαιοδοσιών.

2. Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διατηρεί-
ται ηλεκτρονική εφαρµογή µε την οποία δύναται να υπο-
λογιστεί το κόστος των δικαστικών τελών, παραβόλων,
µεγαροσήµων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία και εί-
δος ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου ή διαδικαστικής πρά-
ξης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζεται κάθε λεπτο-
µέρεια σχετικά µε τη διαχείριση και τη λειτουργία της η-
λεκτρονικής εφαρµογής. 

3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Δικαστικές Αρχές ο-
φείλουν να τηρούν στην επίσηµη ιστοσελίδα τους ενη-
µερωµένους πίνακες των δικαστικών τελών, παραβόλων,
µεγαροσήµων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία και εί-
δος ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου ή διαδικαστικής πρά-
ξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις

Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλη-
τέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσά,
όπως διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον τελευταίο, κατα-
βάλλονται για τα ένδικα βοηθήµατα, τα ένδικα µέσα, τις
αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται µετά
την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατά-
ξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος Μέρους τρίτου

Χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος Μέρους ορίζε-
ται ένας µήνας µετά τη δηµοσίευσή του, εκτός αν σε ει-
δικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου

«Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου»

1.α. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επω-
νυµία «Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου» (Ι.Κ.Δ.), το οποίο
συνεστήθη µε τον ν. 1999/1991 (Α΄ 206), µε έδρα τα Χα-

νιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καταρ-
γείται. 
β. Οι σκοποί και τα αντικείµενα έρευνας του Ι.Κ.Δ., ό-

πως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του ν. 1999/1991,
περιέρχονται στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.

2. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Κ.Δ. µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µεταφέρεται
αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µε την ίδια σχέ-
ση εργασίας, µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχει, στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.

3.α. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων υπεισέρχεται
στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρε-
µείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του
Ι.Κ.Δ.. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων συνεχίζει και τις
εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους
και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση
για τη συνέχισή τους. 
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της κινητής περιουσίας του Ι.Κ.Δ. περιέρχονται στον
Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την επιφύλαξη των συ-
νταγµατικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και
κληροδοσιών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα. Με απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων συγκροτείται, µέσα σε έναν µήνα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής επι-
τροπή αποτελούµενη από δύο υπαλλήλους της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας ή υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων και έναν υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου
Χανίων για τη διενέργεια απογραφής της κινητής περι-
ουσίας του Ι.Κ.Δ. που κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου περιέρχεται στην κυριότητα του Δικηγορικού
Συλλόγου Χανίων. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων. 
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών του Ι.Κ.Δ. και τυχόν αδιάθετο ποσό της κρατι-
κής επιχορήγησης, µεταφέρονται µέσα σε έναν µήνα α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε εντολή του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, σε ξεχωριστό λογαριασµό του Δικηγορικού
Συλλόγου Χανίων και αποτελούν πόρους του, χρησιµο-
ποιούµενους αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των σκο-
πών του Ι.Κ.Δ. που περιέρχονται σε αυτόν σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. 

4. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων υ-
ποβάλλει κάθε έτος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων προϋπολογισµό και
απολογιστική έκθεση για τις δράσεις του που εντάσσο-
νται στο πλαίσιο των σκοπών και αντικειµένων που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του παρό-
ντος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορούν να ρυθµίζο-
νται και ειδικότερα και λεπτοµερειακά θέµατα σχετικά
µε την κατάργηση του Ι.Κ.Δ. και την εφαρµογή των ανω-
τέρω διατάξεων. 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τα άρθρα 1 και 4 έως 8 του ν. 1999/1991. 
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Άρθρο 47
Τροποποιήσεις του νόµου για την παροχή 

νοµικής βοήθειας 

H παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Αρµόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητι-
κών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλ-
λων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταµείο Χρηµα-
τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοί-
κηση του αρµόδιου Δικαστηρίου.»

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κάθε περιόδου συ-
γκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές και οµάδες, µαζί µε
τους αντίστοιχους γραµµατείς, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των.» 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4194/2013, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: 

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών και των γραµµατέ-
ων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτι-
κών Επιτροπών των Εφετείων και των Οµάδων Βαθµολό-
γησης.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του Κώδικα Συµβολαιογράφων 
και κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 

του ν.δ. 3082/1954

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 2830/2000 (Α΄ 96) «Κώδικας Συµβολαιογράφων» προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται µετάθεση συµβολαιογράφου εντός
της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας.» 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257)
καταργείται. 

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

για τις δηµόσιες συµβάσεις 

Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του
ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» αντικαθίστανται ως εξής: 

«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),
για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των δι-
καστηρίων αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 31η Μαρ-
τίου 2017. 

8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),
διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή πα-
ραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την
31η Μαρτίου 2017.» 

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) 

για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί
συστάσεως Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτι-
ρίων» προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής:

«ιθ. για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας του νο-
µικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Ινστιτούτο Διεθνούς
και Αλλοδαπού Δικαίου» εποπτευοµένου από το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων µε το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
ετησίως.» 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συ-
στάσεως Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτι-
ρίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
µετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Οικονοµικού.»   

Άρθρο 52
Συµµετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων

σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) κα-
ταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου α-
ντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος µε ε-
παγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών,
εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσω-
πος ορίζεται µε αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγο-
ρικό Σύλλογο της έδρας της. 

4. Εφόσον πρόκειται για σωµατεία που έχουν την έδρα
τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου,
δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικεί-
ου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της πα-
ραγράφου 3 εφαρµόζονται ανάλογα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το α-
περχόµενο Διοικητικό Συµβούλιο και απαρτίζονται από
δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό
Σύλλογο και µέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους
µεµονωµένους και τους συνδυασµούς υποψηφίων κατά
τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6
του παρόντος. Εφόσον οι µεµονωµένοι και οι συνδυα-
σµοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούµενο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του πα-
ρόντος, αριθµό µελών του ΟΕΕΕ για τη συγκρότηση των
Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συµπληρώνονται
µε µέλη του Επιµελητηρίου που διορίζονται κατά την κρί-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου.» 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει
δικηγόρος µε επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τεσ-
σάρων (4) ετών και συµµετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή
τα µέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά µέλη
της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασµούς που περιλαµβά-
νουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τα-
κτικό µέλος της ΚΕΕ αυτής της κατηγορίας, διορίζονται
και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωµατικά εφόσον έ-
χουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασµό.»
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4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθί-
σταται ως εξής:  

«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκρο-
τούνται υποχρεωτικά από τα µέλη του ΟΕΕΕ που προτά-
θηκαν σαν τακτικά µέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συν-
δυασµούς που περιλαµβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον
υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό µέλος κάθε
ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωµατικό, που έ-
χει προταθεί από τον ίδιο συνδυασµό.» 

5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών των οργά-
νων του συνεταιρισµού διενεργεί εφορευτική επιτροπή
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών και
αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Στις εκλο-
γές συνεταιρισµών µε πάνω από πεντακόσια (500) µέλη
ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία µπορούν να βρίσκο-
νται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων
και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικα-
στικός αντιπρόσωπος, διοριζόµενος από το Δικηγορικό
Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέ-
ντρα.» 

6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχι-
στον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τα Επιµελητήρια
Αθηνών και Πειραιά και µε απόφαση του οικείου Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιµελητήρια
της χώρας και αποτελείται από τους εξής:
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας

του Επιµελητηρίου µε τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έ-
δρας του Επιµελητηρίου. 
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης µε τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους
αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης µε τους ανα-
πληρωτές τους, ως µέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιµελητηρίου εκ των οποί-

ων ο ένας µέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιµελητη-
ρίου που προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από
το Διοικητικό Συµβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του
Επιµελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόµενο στην εκλογική επιτροπή µέλος του Επι-

µελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ.. Χρέη
γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Επιµελητηρίου, που
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.. Χρέη ειση-
γητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τµήµατος µητρώου του Ε-
πιµελητηρίου.» 

7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του διοικη-
τικού και εποπτικού συµβουλίου του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νοµικά
πρόσωπα που συµµετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας
προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό
Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισµού. Αν τα
µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού είναι λιγότερα από
τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρου-
σία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από
το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθµός των

µελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το
καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφο-
ρευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υ-
ποψηφίων να εκλεγούν µέλη του διοικητικού και εποπτι-
κού συµβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό
των γυναικών µελών του Αγροτικού Συνεταιρισµού. Τυ-
χόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη
ακέραια µονάδα.» 

8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισµούς Εργα-
σίας για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού και του
Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων
για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριµε-
λή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενι-
κή συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει
δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλ-
λογο της έδρας του συνεταιρισµού.» 

Άρθρο 53

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε. δέχεται καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς
στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και καταγγελίες για
υποθέσεις παρατυπιών, υπόνοιας απάτης και απάτης στα
συγχρηµατοδοτούµενα, διακρατικά και λοιπά προγράµ-
µατα, µε την ιδιότητά της ως Αρµόδιας Αρχής (AFCOS),
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρούσας. 
στ. προτείνει, επεξεργάζεται και σχεδιάζει δράσεις

συγχρηµατοδοτούµενων, διακρατικών και λοιπών προ-
γραµµάτων, στα οποία συµµετέχει η Γενική Γραµµατεία ή
οι εποπτευόµενοι από αυτήν φορείς.»

Άρθρο 54

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 9 του ν. 4320/2015, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 32 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: 

«Ο συντονισµός ερευνών και ελέγχων για την καταπο-
λέµηση οικονοµικών παραβάσεων, εγκληµάτων και λοι-
πών παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε βάρος
των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε. διενεργείται α-
πό το παρόν γραφείο.»

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4320/2015,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του ν. 4325/2015,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Δια-
φθοράς στελεχώνεται: α) µε µετατασσόµενους ή απο-
σπώµενους µόνιµους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοι-
πών φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόµου και β) µε τους
ειδικούς συµβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες που
προβλέπονται στο άρθρο 17Α.»

3. Μετά την περίπτωση γ΄ του έκτου εδαφίου του άρ-
θρου 9 του ν. 4320/2015, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 32 του ν. 4325/2015, προστίθενται περιπτώσεις δ΄,
ε΄ και στ΄ ως εξής:

«δ. Γραφείο καταγγελιών. Το Γραφείο καταγγελιών
λαµβάνει καταγγελίες αναφορικά: αα) µε υποθέσεις δια-
φθοράς στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ββ) µε υπο-
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θέσεις απάτης στα συγχρηµατοδοτούµενα, διακρατικά
και λοιπά προγράµµατα. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραµ-
µατέα καθορίζεται η διαδικασία υποδοχής, καταχώρισης,
επεξεργασίας, αξιολόγησης και διαβίβασης των καταγ-
γελιών στα αρµόδια ελεγκτικά σώµατα, όπως και ο τρό-
πος παρακολούθησης της πορείας αυτών. Στη Γενική
Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς απο-
σπάται, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, ένας
εισαγγελικός λειτουργός µε βαθµό Αντεισαγγελέα Εφε-
τών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Με όµοια απόφαση η α-
πόσπαση µπορεί να παραταθεί για µία ακόµα τριετία. Ο
εισαγγελικός λειτουργός εκτελεί τα καθήκοντά του µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ελέγχει τη νοµιµό-
τητα λειτουργίας του Γραφείου Καταγγελιών και επο-
πτεύει την διαδικασία καταχώρισης, επεξεργασίας, αξιο-
λόγησης και διαβίβασης των καταγγελιών στους αρµόδι-
ους φορείς. Σε περίπτωση προαγωγής, η απόσπαση του
εισαγγελικού λειτουργού παραµένει σε ισχύ µέχρι τη
λήξη της θητείας του.
ε. Γραφείο Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασµού Καταπο-

λέµησης της Διαφθοράς µε αρµοδιότητα την υλοποίηση
των αναφεροµένων στο άρθρο 10 προγραµµάτων.
στ. Γραφείο Συντονισµού Πολιτικών Καταπολέµησης

της Απάτης. Το Γραφείο αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, υ-
λοποιεί δράσεις και συντονίζει τους εµπλεκόµενους ε-
θνικούς φορείς και υπηρεσίες για την εκπλήρωση των υ-
ποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Επιπλέον, το Γραφείο συνεργάζεται και µε ευρω-
παϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισµούς στο πεδίο
της αρµοδιότητάς του.»

Άρθρο 55

1. Από την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4320/2015 διαγράφεται η φράση «και διωκτικούς».

2. Από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης  β΄ της παρ. 1
του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 διαγράφεται η φράση «ή
επιµέρους».

Άρθρο 56

1. Το άρθρο 17 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«Άρθρο 17

Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και
διοριζόµενων υπαλλήλων στην αναφερόµενη στον πα-
ρόντα νόµο Γενική Γραµµατεία ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθµός
των µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργατών
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).»

2. Το άρθρο 17Α του ν. 4320/2015, όπως προστέθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4325/2015, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 17Α

Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και
προσλαµβανόµενων υπαλλήλων στην αναφερόµενη

στον παρόντα νόµο Γενική Γραµµατεία για την Καταπο-
λέµηση της Διαφθοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
πενήντα (50), εκ των οποίων ο αριθµός των ειδικών συµ-
βούλων και συνεργατών που προσλαµβάνονται κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δεκαπέντε (15).»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Άρθρο 57
Ρύθµιση για την υποβολή δηλώσεων

1. Φορολογούµενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δή-
λωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, µπο-
ρούν από τη δηµοσίευση του παρόντος µέχρι και τις
31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρε-
ωστικές ή µηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύ-
πτει φόρος για καταβολή. Η ρύθµιση του ανωτέρω εδα-
φίου καταλαµβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή
εισφορά εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 2 και στο Πα-
ράρτηµα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και οποιαδή-
ποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η προθεσµία για την υποβολή της αρχικής δή-
λωσης είχε λήξει µέχρι τις 30.9.2016. 

2. Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλε-
κτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλωσης
διενεργείται, κατά περίπτωση, άµεσος, διοικητικός ή
διορθωτικός προσδιορισµός του οφειλόµενου κύριου
φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου
φόρου εκπρόθεσµης υποβολής των άρθρων 1 και 2 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179), ή του προστίµου εκπρόθεσµης υ-
ποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτω-
ση, και υπολογισµός του τόκου του άρθρου 53 του
ν. 4174/2013. 
Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος,

τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται το πρόστιµο του άρ-
θρου 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013. 

3. Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υπο-
βάλλονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του πα-
ρόντος άρθρου µέχρι και τις 31.3.2017, ο τυχόν οφειλό-
µενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) ορίζεται στο οκτώ τοις εκατό (8%)
του κυρίου φόρου.
Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλ-

λονται µετά τις 31.3.2017 και µέχρι το πέρας της προθε-
σµίας της παραγράφου 1, ο τυχόν οφειλόµενος πρόσθε-
τος φόρος ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του κυρί-
ου φόρου. 

4. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φό-
ρος αναπροσαρµόζεται περαιτέρω βάσει των συντελε-
στών αναπροσαρµογής του κατωτέρω πίνακα αναλόγως
του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσµία υποβο-
λής της αρχικής δήλωσης, ως ακολούθως:
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ΕΤΟΣ                   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Έως 2001    25,00%

2002    23,00%

2003    20,00%

2004    16,00%

2005    15,00%

2006    12,00%

2007   10,00%

2008   6,00%

2009   5,00%

2010 και µετά  0,00%

Άρθρο 58
Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθµιση

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδα-
φίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4174/2013, στις διατάξεις του άρθρου 57 µπο-
ρούν να υπαχθούν και φορολογούµενοι για τους οποί-
ους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το
πέρας της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 57, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο. 

2. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντο-
λή ελέγχου µέχρι το πέρας της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, ο φορολο-
γούµενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57, οποτε-
δήποτε µέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρό-
σκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγ-
χου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών εφαρµό-
ζεται η επόµενη παράγραφος.

3.α. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρό-
σκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013 κοινοποιείται µετά την κατάθεση του παρό-
ντος στη Βουλή και έως το πέρας της προθεσµίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 57, οι φορολογούµενοι µπο-
ρούν να υποβάλουν δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 57 για φορολογικά αντικείµενα που αναφέρονται
στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός
προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών από την κοινοποίηση
της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πλη-
ροφοριών στον φορολογούµενο, εφαρµοζοµένων των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57. 
β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει

προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου ή προστί-
µων µόνο µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας
των ενενήντα (90) ηµερών. Ο φορολογούµενος δύναται
να υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείµενα
που αναφέρονται στη σχετική εντολή και µετά την πάρο-

δο των ενενήντα (90) ηµερών και µέχρι το πέρας της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57. Για δηλώ-
σεις υποβαλλόµενες σύµφωνα µε το προηγούµενο εδά-
φιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκα-
τό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα
δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο
προσωρινός προσδιορισµός φόρου ή προστίµων, και σε
τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο µε-
ταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισµός. 

4.α. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρό-
ντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή
πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013, οι φορολογούµενοι µπορούν να υποβά-
λουν δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για
φορολογικά αντικείµενα που αναφέρονται στην εντολή.
Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε δέκα τρία τοις
εκατό (13%) του κυρίου φόρου. 
β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει

προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου ή προστί-
µων µόνο µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας
των εξήντα (60) ηµερών. Ο φορολογούµενος δύναται να
υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείµενα που
αναφέρονται στην εντολή και µετά την πάροδο των εξή-
ντα (60) ηµερών και µέχρι το πέρας της προθεσµίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 57. Για δηλώσεις υποβαλλό-
µενες σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ο πρόσθε-
τος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του
κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έ-
χει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο προσωρινός
προσδιορισµός φόρου ή προστίµων και σε τριάντα τοις
εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο µεταξύ έχει κοι-
νοποιηθεί προσωρινός προσδιορισµός.

5. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρό-
ντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορ-
θωτικός προσδιορισµός φόρου ή προστίµων, ο φορολο-
γούµενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Η Φορολογική Διοίκηση
δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου ή επιβολής προστίµων µόνο µετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας. Οριστικές πράξεις
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή επιβολής προστί-
µων που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή
δεν έχουν κοινοποιηθεί, κοινοποιούνται µόνο µετά την
πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας των τριάντα (30) ηµε-
ρών, αφού τροποποιηθούν, µε πράξη του οργάνου που
τις εξέδωσε, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο τυχόν
υποβληθείσας δήλωσης κατά τον παρόντα νόµο. Το πο-
σοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις ε-
κατό (25%) του κυρίου φόρου.

6. Για τις υποβαλλόµενες δηλώσεις σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 57 και οι συντελεστές πρόσθετου φόρου του
παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζονται περαιτέρω κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 57.

7. Δηλώσεις για φορολογητέα ύλη και αντικείµενα που
δεν έχουν περιληφθεί σε εντολή ελέγχου, προσωρινό
προσδιορισµό ή οριστικό προσδιορισµό φόρου ή πράξη
επιβολής προστίµων, υποβάλλονται οποτεδήποτε µέχρι
το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου
57, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57. 
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Άρθρο 59
Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση

1. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται
τα πρόστιµα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013
ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129) ή του άρθρου 6
του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορο-
λογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και µέτρα τόσο
για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω
υποβαλλόµενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές
παραβάσεις που αποκαθίστανται µε τις δηλώσεις αυτές.
Ειδικώς, τυχόν επιβληθέντα διασφαλιστικά µέτρα αίρο-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του
ν. 4174/2013, και στην περίπτωση που από τα αποτελέ-
σµατα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφο-
ροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις υ-
ποβληθείσες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις, τα µέτρα αίρο-
νται µετά την καταβολή της οφειλής κατά τα οριζόµενα
στις ως άνω διατάξεις.

2. Η υποβολή δηλώσεων κατά τις ανωτέρω διατάξεις
δεν συνιστά από µόνη της κριτήριο επιλογής προς έλεγ-
χο σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 60
Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθµιση

1. Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων του κεφα-
λαίου αυτού δεν έχουν εφαρµογή:
α) Στις περιπτώσεις στις οποίες, µέχρι την ηµεροµηνία

κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή έχουν κοινοποιηθεί
πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισµού φόρων ή
επιβολής προστίµων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φό-
ρων ή προστίµων µε βάση τις, προϊσχύσασες του
ν. 4174/2013, διατάξεις, ως προς φορολογητέα ύλη που
έχει περιληφθεί σε αυτές.
β) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µε ε-

πιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες
προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το µέρος αυτό.
γ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις οποί-

ες δηλώνεται ζηµία της χρήσης στην οποία αφορά η δή-
λωση.
δ) Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόµε-

να από εγκληµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του
ν. 3691/2008 (Α΄166), εκτός του αδικήµατος της υποπε-
ρίπτωσης α΄ της περίπτωσης ιη΄ του ίδιου άρθρου και
νόµου.

2. Στις ανωτέρω ρυθµίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν
πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει:

(i) πρωθυπουργοί,
(ii) αρχηγοί πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται

ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο,

(iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί,
(iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές,

(v) διαχειριστές των οικονοµικών των πολιτικών κοµ-
µάτων,

(vi) γενικοί και ειδικοί γραµµατείς της Βουλής και της
Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και

(vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παρα-
γράφου αυτής, εξ αίµατος ή και εξ αγχιστείας µέχρι και
β΄ βαθµού, σε ευθεία γραµµή και εκ πλαγίου.

Άρθρο 61
Λοιπά ζητήµατα

1. Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλ-
λονται δυνάµει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις
διατάξεις των προηγούµενων άρθρων δεν επιστρέφο-
νται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται.

2. Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός
τριάντα (30) ηµερών από τον προσδιορισµό του φόρου,
του τέλους ή της εισφοράς,  ενώ ο οφειλέτης µπορεί να
υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών κατά τις κείµε-
νες διατάξεις µέχρι την παρέλευση της κατά τα ως άνω
νόµιµης προθεσµίας καταβολής. Σε περίπτωση µη κατα-
βολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθµισης, ο φο-
ρολογούµενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθµίσεων του
παρόντος κεφαλαίου και διενεργείται, κατά περίπτωση,
νέος άµεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισµός,
δυνάµει του οποίου επιβάλλονται σε βάρος του η διαφο-
ρά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιµα εκπρόθε-
σµης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του
στις διατάξεις του παρόντος. Ως προς την επιβολή των
προστίµων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013
ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του
ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων,
η δήλωση θεωρείται ως µηδέποτε υποβληθείσα, εφαρµο-
ζοµένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του
ν. 4174/2013. Το δικαίωµα του Δηµοσίου να εκδώσει τις
πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν
την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσµίας
καταβολής της οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε
πρόγραµµα ρύθµισης, από την ηµεροµηνία απώλειας της
ρύθµισης.

3. Τα ποσοστά πρόσθετου φόρου που προκύπτουν από
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του
παρόντος στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέ-
ραιη µονάδα. 

4.  Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων µπορεί να ρυθµίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υ-
ποβολής δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των άρθρων 57 έως 61.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ A΄ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 62
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α. «καταναλωτής», κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ε-

νεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορι-
κή, επιχειρηµατική, ή επαγγελµατική του δραστηριότητα
σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2015/751.
β. «πληρωτής», το φυσικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί

λογαριασµό πληρωµών και επιτρέπει εντολή πληρωµής
από αυτόν τον λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει λογαρια-
σµός πληρωµών, το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή
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πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του
ν. 3862/2010 (Α΄ 113). 
γ. «δικαιούχος πληρωµής», το φυσικό ή νοµικό πρόσω-

πο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών πο-
σών τα οποία αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρω-
µής, σύµφωνα µε µε την περίπτωση 13 του άρθρου 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.
δ. «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών» οι επιχειρήσεις

που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών και οι
οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:

(α) πιστωτικά ιδρύµατα,
(β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος,
(γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών,
(δ) ιδρύµατα πληρωµών,
(ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές Κε-

ντρικές Τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως νοµισµατικές ή άλλες δηµόσιες αρχές,

(στ) το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα άλλα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότη-
τά τους ως δηµόσιες αρχές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 4 του ν. 3862/2010.
ε. «σύστηµα πληρωµών», το σύστηµα µεταφοράς χρη-

µατικών ποσών το οποίο διέπεται από επίσηµες τυποποι-
ηµένες διαδικασίες και κοινούς κανόνες για την επεξερ-
γασία, το συµψηφισµό ή/και το διακανονισµό πράξεων
πληρωµών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4
του ν. 3862/2010.
στ. «σύστηµα καρτών πληρωµής», ένα ενιαίο σύνολο

κανόνων, πρακτικών, προτύπων και/ή κατευθυντήριων
γραµµών εφαρµογής για την εκτέλεση πράξεων πληρω-
µής µε κάρτα και το οποίο είναι διαχωρισµένο από κάθε
υποδοµή ή σύστηµα πληρωµής που υποστηρίζει τη λει-
τουργία του και συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε ειδικό
όργανο, οργανισµό ή οντότητα λήψης αποφάσεων που
φέρει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος, σύµφω-
να µε την περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/751.
ζ. «τετραµερές σύστηµα καρτών πληρωµής», ένα σύ-

στηµα καρτών πληρωµής στο οποίο οι πράξεις πληρω-
µών µε κάρτα πραγµατοποιούνται από τον λογαριασµό
πληρωµών ενός πληρωτή στον λογαριασµό πληρωµών
δικαιούχου πληρωµής µέσω της διαµεσολάβησης του
συστήµατος, ενός εκδότη (από την πλευρά του πληρω-
τή) και ενός αποδέκτη (από την πλευρά του δικαιούχου
πληρωµής) , σύµφωνα µε την περίπτωση 17 του άρθρου
2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.
η. «τριµερές σύστηµα καρτών πληρωµής», ένα σύστη-

µα καρτών πληρωµής στο οποίο το ίδιο το σύστηµα πα-
ρέχει υπηρεσίες απόκτησης και έκδοσης και οι πράξεις
πληρωµής µε κάρτα πραγµατοποιούνται από τον λογα-
ριασµό πληρωµής ενός πληρωτή στον λογαριασµό πλη-
ρωµής ενός δικαιούχου πληρωµής στο πλαίσιο του συ-
στήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση 18 του άρθρου 2
του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.
θ. «χρεωστική κάρτα», µια κατηγορία µέσου πληρωµής

που επιτρέπει στον πληρωτή να κινήσει συναλλαγή µε
χρεωστική κάρτα µε εξαίρεση των συναλλαγών µε προ-
πληρωµένες κάρτες, σύµφωνα µε την περίπτ. 33 του άρ-
θρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.

ι. «πιστωτική κάρτα», µια κατηγορία µέσου πληρωµής

που επιτρέπει στον πληρωτή να κινήσει συναλλαγή µε
πιστωτική κάρτα, σύµφωνα µε την περίπτωση 34 του άρ-
θρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.
ια. «προπληρωµένη κάρτα», µια κατηγορία µέσου πλη-

ρωµής στην οποία είναι αποθηκευµένο το ηλεκτρονικό
χρήµα, όπως ορίζεται στην περίπτωση 6 του άρθρου 10
του ν. 4021/2011 (Α΄ 218).
ιβ. «εταιρική κάρτα», µια κατηγορία εργαλείου πληρω-

µής που εκδίδεται σε επιχειρήσεις ή οντότητες του δη-
µόσιου τοµέα ή αυτοαπασχολούµενα φυσικά πρόσωπα
και έχει περιορισµένη χρήση για επαγγελµατικά έξοδα,
όταν οι εν λόγω πληρωµές χρεώνονται άµεσα στον λο-
γαριασµό της επιχείρησης ή οντότητας του δηµόσιου το-
µέα ή του αυτοαπασχολούµενου φυσικού προσώπου.
ιγ. «ηλεκτρονικό χρήµα», οποιαδήποτε αποθηκευµένη

– σε ηλεκτρονικό και µαγνητικό υπόθεµα – νοµισµατική
αξία αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδό-
τη ηλεκτρονικού χρήµατος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν
παραλαβής χρηµατικού ποσού για τον σκοπό της πραγ-
µατοποίησης πράξεων πληρωµής και η οποία καθίσταται
αποδεκτή από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, πέραν
του εκδότη, σύµφωνα µε την περίπτωση 1 του άρθρου 10
του ν. 4021/2011 (Α΄218).
ιδ. «µέσο πληρωµών», κάθε εξατοµικευµένος µηχανι-

σµός ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µε-
ταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών και τα οποία χρησιµοποιεί ο χρή-
στης υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να κινήσει ε-
ντολή πληρωµής, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρ-
θρο 4 του ν. 3862/2010.
ιε. «µέσο πληρωµής µε κάρτα» νοείται οποιοδήποτε

µέσο πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της κάρτας (πι-
στωτικής, χρεωστικής, προπληρωµένης), κινητού τηλε-
φώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης τεχνολογικής
συσκευής που περιλαµβάνει την κατάλληλη εφαρµογή
πληρωµής διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον
πληρωτή να κινήσει πράξη πληρωµής µε κάρτα (πιστωτι-
κή, χρεωστική, προπληρωµένη), η οποία δεν αποτελεί
µεταφορά πίστωσης ή άµεση χρέωση κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012. 
ιστ. «εφαρµογή πληρωµών» νοείται λογισµικό ηλε-

κτρονικού υπολογιστή ή αντίστοιχο, το οποίο χρησιµο-
ποιείται σε µια συσκευή παρέχοντας τη δυνατότητα της
κίνησης πράξεων πληρωµής µε κάρτα και επιτρέποντας
στον πληρωτή να εκδίδει εντολές πληρωµών.
ιζ. «τερµατικό αποδοχής καρτών πληρωµών και µέσων

πληρωµής µε κάρτα» στις οποίες κινείται η πράξη πλη-
ρωµής, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις διαθέσιµες συ-
σκευές, µεθόδους και Εφαρµογές Πληρωµών που µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο
µε φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική πα-
ρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως). 
Ειδικά:
(α) στην περίπτωση των πωλήσεων εξ αποστάσεως ή

των συµβάσεων εξ αποστάσεως, το τερµατικό αποδοχής
είναι η διεύθυνση του σταθερού τόπου επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, στον οποίο ο δικαιούχος ασκεί τις ε-
µπορικές δραστηριότητές του ανεξάρτητα από τις τοπο-
θεσίες του ιστοτόπου ή του εξυπηρετητή, µέσω των ο-
ποίων πραγµατοποιείται η πράξη πληρωµής,
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(β) στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει µό-
νιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση, το τερµατικό αποδο-
χής είναι η διεύθυνση για την οποία ο δικαιούχος διαθέ-
τει έγκυρη άδεια άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας και µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η πράξη πλη-
ρωµής,

(γ) στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει µό-
νιµη εγκατάσταση ούτε έγκυρη άδεια άσκησης επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας, το τερµατικό αποδοχής είναι η
διεύθυνση για την αλληλογραφία που συνδέεται µε την
καταβολή των φόρων για την εµπορική δραστηριότητα,
µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η πράξη πληρωµής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/751.
ιη) Ως «Επαγγελµατικός Λογαριασµός» ορίζεται ο λο-

γαριασµός που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρω-
µών του ν. 3862/2010, µέσω του οποίου διενεργούνται
συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα του κατόχου.

Άρθρο 63
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του Τµήµατος Α΄ εφαρµόζονται σε πρά-
ξεις πληρωµής µε κάρτα και µέσα πληρωµής µε κάρτα
που έχουν εκδοθεί από τετραµερές σύστηµα πληρωµής,
καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωµές εν γένει, όταν ο
πληρωτής ενεργεί στο πλαίσιο της συναλλαγής µε την ι-
διότητα του καταναλωτή.

Άρθρο 64
Εξαιρέσεις

1. Οι διατάξεις του Τµήµατος Α΄ δεν εφαρµόζονται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. συναλλαγές µε εταιρικές κάρτες, 
β. αναλήψεις µετρητών σε αυτόµατες ταµειολογιστι-

κές µηχανές («ATM») ή στο ταµείο του παρόχου υπηρε-
σιών πληρωµών,
γ. συναλλαγές µε κάρτες πληρωµής που έχουν εκδο-

θεί από τριµερή συστήµατα καρτών πληρωµής,
δ. λόγω περιορισµών που αποσκοπούν στη διασφάλι-

ση των συναλλαγών, όπως επιβάλλονται από τα τετρα-
µερή συστήµατα καρτών πληρωµής στους φορείς παρο-
χής υπηρεσιών πληρωµών που αποδέχονται µέσα πλη-
ρωµής µε κάρτες, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

2. Όταν ένα τριµερές σύστηµα καρτών πληρωµής α-
δειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωµής για
την έκδοση µέσων πληρωµής µε κάρτα ή την αποδοχή
πράξεων πληρωµών µε κάρτα ή και για τα δύο ή εκδίδει
µέσα πληρωµής µε κάρτα µε εταίρο του ίδιου εµπορικού
σήµατος ή µέσω πράκτορα, θεωρείται τετραµερές σύ-
στηµα καρτών πληρωµής. 

3. Κάθε τριµερές σύστηµα καρτών πληρωµής που εµπί-
πτει στην κατηγορία της προηγούµενης παραγράφου ε-
ξαιρείται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα
Τµήµατα Α΄ και Β΄ του παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι τις 9
Δεκεµβρίου 2018 εφόσον:
α. εφαρµόζεται αποκλειστικά για τις εγχώριες πράξεις

πληρωµής και 
β. το σύνολο των πράξεων εγχώριων πληρωµών µε

κάρτα που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του αντίστοι-

χου συστήµατος δεν υπερβαίνει ετησίως το 3 % της α-
ξίας όλων των πράξεων εγχώριων πληρωµών µε κάρτα.

Άρθρο 65
Υποχρέωση αποδοχής µέσων πληρωµής µε κάρτα

1. Οι δικαιούχοι πληρωµής, στο πλαίσιο των συναλλα-
γών τους µε καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισµέ-
νης προθεσµίας και ανάλογα µε τον κύριο Κωδικό Αριθ-
µό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται µέσα
πληρωµής µε κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων
πληρωµής. 

2. Για την αποδοχή µέσων πληρωµής µε κάρτα, οι δι-
καιούχοι πληρωµής συµβάλλονται υποχρεωτικά µε νοµί-
µως αδειοδοτηµένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωµών,
κατά το οριζόµενα στο ν. 3862/2010 (A΄ 113). Για την α-
ποδοχή µέσων πληρωµής µε κάρτα και µετρητά, καθώς
και την είσπραξη για λογαριασµό τρίτου εν γένει, οι δι-
καιούχοι πληρωµής απαγορεύεται να συµβάλλονται µε
οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νοµίµως αδειοδοτη-
µένους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών ή Αντιπροσώ-
πους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ι-
σχύουσα νοµοθεσία. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Οικονοµικών, ορίζονται τα εξής: 
α. οι υπόχρεοι συµµόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, 
β. η προθεσµία συµµόρφωσης, 
γ. Οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των τη-

ρούµενων Επαγγελµατικών Λογαριασµών στους Παρό-
χους Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010,
δ. οι διαδικασίες και τα δεδοµένα παρακολούθησης

καθώς και η σύνταξη αναφορών, που καταγράφουν τη
συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του Νόµου, 
ε. οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παρα-

βίασης των ανωτέρω υπό Α΄ έως δ’ υποχρεώσεων, 
στ. η επέκταση της υποχρέωσης της παραγράφου 1

και σε άλλα µέσα πληρωµής, και
ζ. οι αρµόδιες αρχές και τα µέσα προσφυγής και δικα-

στικής προστασίας κατά την εφαρµογή των διατάξεων
του Τµήµατος Α΄. 

Άρθρο 66
Υποχρέωση ενηµέρωσης καταναλωτή

1. Οι δικαιούχοι πληρωµής, οι οποίοι αποδέχονται κάρ-
τες πληρωµών ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά
µε την αποδοχή καρτών και µέσων πληρωµής του συστή-
µατος καρτών πληρωµής, µε σαφή τρόπο που δεν επιδέ-
χεται παρερµηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να α-
ναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήµατος
και στο ταµείο.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούµενης
παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους χι-
λίων (1.000) ευρώ. 

3. Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνα-
νται να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις της
παραγράφου 1, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Γραµ-
µατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

4. Αρµόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την
επιβολή του προστίµου της παραγράφου 2 ορίζεται η Δι-
εύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων και Εποπτείας Αγοράς
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Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τµή-
µατα Εµπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περι-
φερειακών Ενοτήτων της χώρας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διε-
νέργεια του ελέγχου, τον τρόπο επιβολής των προστί-
µων που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος.

6. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος εισπράττο-
νται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), και αποδίδονται, µε
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/
2001 (Α΄ 224), στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

7. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου του πα-
ρόντος υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση
της, η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκ-
δοθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, και ε-
νώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση,
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προ-
σφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την κατάθεση της προσφυγής.

8. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπό-
κειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε
την απόφαση επιβολής προστίµου, µέσα στην προθεσµία
της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας. 

9. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου
µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της
σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση
της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προ-
βεί σε καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνε-
πάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από
κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης
επιβολής προστίµου.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
την 1η Φεβρουαρίου 2017, εκτός από τη διάταξη της πα-
ραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 67
Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωµών προς
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή σχετικά µε τιµολογιακά δεδοµένα

1. Κάθε αδειοδοτηµένος πάροχος υπηρεσιών πληρω-
µών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ηµεδαπός ή
αλλοδαπός, υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τιµο-
λογιακά στοιχεία για ορισµένα βασικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες που αυτός προσφέρει. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Οικονοµικών, ορίζεται:
α. Το ακριβές περιεχόµενο των στοιχείων που γνωστο-

ποιούνται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή.
β. Η διαδικασία και η περιοδικότητα γνωστοποίησης

των στοιχείων.
γ. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παρα-

βίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 68
Μειώσεις φόρου µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3.α) Προκειµένου να διατηρηθεί η µείωση φόρου σύµ-
φωνα µε το άρθρο αυτό, ο φορολογούµενος απαιτείται
να πραγµατοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λή-
ψης υπηρεσιών στην ηµεδαπή ή σε κράτη-µέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξο-
φληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως, ενδεικτι-
κά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και µέσα πληρωµής µε
κάρτες, πληρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών Παρό-
χων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010, χρήση ηλε-
κτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των ο-
ποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου
εισοδήµατός του, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
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β) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών µέσων
πληρωµής για την πραγµατοποίηση των δαπανών της
περίπτωσης α΄ εξαιρούνται φορολογούµενοι εβδοµήντα
(70) ετών και άνω, άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδό-
ντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικα-
στική συµπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
στην Ελλάδα και φορολογούνται µε την κλίµακα από µι-
σθωτή εργασία και συντάξεις. Για τους φορολογούµε-
νους του προηγούµενου εδαφίου, απαιτείται η προσκό-
µιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύµφωνα µε την κλίµακα
της προηγούµενης περίπτωσης.
γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούµενο ποσό

της παραπάνω κλίµακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται
κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά µε-
ταξύ του απαιτούµενου και του δηλωθέντος ποσού, πολ-
λαπλασιαζόµενης µε συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό
(22%).
δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-

κών µέσων πληρωµής και προσκόµισης αποδείξεων για
την πραγµατοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιµη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαµέ-
νουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα και
οι φυλακισµένοι.
ε) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

σόδων καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απα-
ραίτητων δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωµών. 
στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-

ζονται οι εξαιρούµενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες
φορολογουµένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση
πραγµατοποίησης των δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούµενους
που υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα ποσοστά ελάχιστης
δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας.»

2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει από το φορο-
λογικό έτος 2017 και µετά. 

3. Στο άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται
νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Οι ως άνω αναφερόµενες ιατρικές δαπάνες συνυ-
πολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού µείωσης
φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
µε τη χρήση µέσων πληρωµής µε κάρτα ή άλλου ηλε-
κτρονικού µέσου πληρωµής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

οι εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 69
Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα υποκείµενα σε φόρο φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α΄
167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση
δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
τα δεδοµένα των εκδιδόµενων λογιστικών αρχείων -
στοιχείων, ανεξαρτήτως της µεθόδου έκδοσης αυτών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακο-
σίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση α-
γαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται α-
πό τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπη-
ρεσιών, αποκλειστικώς µε τη χρήση µέσων πληρωµής µε
κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής, όπως εν-
δεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έµβασµα, πλη-
ρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών, χρήση ηλεκτρονι-
κού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοι-
χείων αυτών µε µετρητά.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται η έκταση εφαρµογής και οι ειδικότερες υποχρεώ-
σεις των φορολογούµενων της παραγράφου 1, οι εξαι-
ρέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη
διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδο-
µένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη διαβίβασή τους.»

Άρθρο 70
Πρόγραµµα Δηµοσίων Κληρώσεων (Λοταρία)

1. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση
µέσων πληρωµής µε κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου
πληρωµής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρε-
σιών, λαµβάνονται υπόψη για τη συµµετοχή σε πρόγραµ-
µα δηµοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), µέσω του οποίου,
οι τυχεροί, επιβραβεύονται µε χρηµατικά ή και σε είδος
έπαθλα. Το συνολικό διανεµόµενο χρηµατικό ποσό κατά
τις διενεργούµενες κληρώσεις επιβαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισµό και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των δώδεκα (12) εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ έτος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται
οποιοδήποτε σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια α-
ναφορικά µε το ως άνω πρόγραµµα κληρώσεων, όπως
ενδεικτικά η διάρκεια του προγράµµατος, η διαδικασία
και η συχνότητα των κληρώσεων, τα κριτήρια και η διαδι-
κασία συµµετοχής, τα µέσα καταχώρισης των συναλλα-
γών που συµµετέχουν στις κληρώσεις, ο καθορισµός
των χρηµατικών ή και σε είδος βραβείων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης
λεπτοµέρεια.

Άρθρο 71
Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών 

και Λογαριασµών Πληρωµών στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου 

Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Συστήνεται «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογα-
ριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και
Λ.Π.) των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ιδρυµάτων πληρω-
µών και των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που λει-
τουργούν στην Ελλάδα, καθώς και των παρόχων υπηρε-
σιών πληρωµών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών
πληρωµών (card acquirers) µε έδρα το εξωτερικό και οι ο-
ποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας
επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια, µε σκοπό τη δι-
ευκόλυνση της διαβίβασης των αιτηµάτων παροχής πλη-
ροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών,
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την Οικονοµική Αστυνοµία, τον Οικονοµικό εισαγγελέα,
τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, την Αρχή Κα-
ταπολέµησης της νοµιµοποίησης των εσόδων από ε-
γκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιου-
σιακής κατάστασης. Τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών
αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που τηρούνται
στους ως άνω αναφερόµενους Παρόχους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την άρση του
τραπεζικού και επαγγελµατικού απορρήτου, καθώς και
του απορρήτου των στοιχείων έναντι των παραπάνω αρ-
χών και υπηρεσιών του δηµοσίου και της αυτοµατοποιη-
µένης πρόσβασής τους σε αυτό. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ορίζονται

ως υπόχρεα πρόσωπα τα πιστωτικά ιδρύµατα του
ν. 4261/2014, συµπεριλαµβανοµένων και των υποκατα-
στηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα ιδρύµα-
τα πληρωµών του ν. 3862/2010 και τα ιδρύµατα ηλεκτρο-
νικού χρήµατος του ν. 4021/2011, τα οποία δραστηριο-
ποιούνται στην ελληνική επικράτεια, µε ή χωρίς φυσική
εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας
της Ελλάδος, καθώς και οι φορείς αποδοχής και εκκαθά-
ρισης συναλλαγών µε τη χρήση καρτών πληρωµών (card
acquirers) που δραστηριοποιούνται µε έδρα το εξωτερικό
ή την Ελλάδα και εξυπηρετούν επιχειρήσεις στην Ελλη-
νική επικράτεια. Οι αρχές και υπηρεσίες του Δηµοσίου
του πρώτου εδαφίου φέρουν την ευθύνη επιβεβαίωσης
της νοµιµότητας και σκοπιµότητας των διαβιβαζόµενων
αιτηµάτων παροχής πληροφοριών. Η πρόσβαση των λοι-
πών αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δηµοσίου στο
Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. επιτρέπεται µόνο αν προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία η άρση του απορρήτου του πρώ-
του εδαφίου της παρούσας.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από

τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 µέσω του
Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. αφορούν τις υποχρεώσεις των παρό-
χων αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3691/2008
κατά την τελευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία υπο-
βολής κάθε αιτήµατος παροχής πληροφοριών προς το
Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π..»

2. Στο άρθρο 62 του ν. 4170/2013, προστίθενται νέες
παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

«7. Δηµιουργείται στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων, δηµόσιο µητρώο που περιλαµβάνει τα υπόχρεα
πρόσωπα της παραγράφου 1 , τα οποία έχουν ενεργο-
ποιήσει την πρόσβασή τους στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.. Το µη-
τρώο είναι προσβάσιµο ηλεκτρονικά µέσω του συστήµα-
τος TAXISNET.

8. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελληνική επικράτεια και είναι τελικοί αποδέ-
κτες χρηµατικών ποσών, τα οποία αποτελούν αντικείµε-
νο πράξης πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 2, σηµείο 13 του Κανονισµού 2015/751, υποχρεού-
νται στη δήλωση του συνόλου των υπόχρεων προσώπων
της παραγράφου 1 µε τα οποία συνεργάζονται, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την δηµιουργία του µητρώου
της παραγράφου 7 ή την εκκίνηση της όποιας νέας συ-
νεργασίας τους. Η δήλωση των σχετικών στοιχείων γί-
νεται ηλεκτρονικά µέσω TAXISNET.

9. Για το σκοπό της συνεκτικής και ορθής αποτύπωσης
των δεδοµένων των συναλλαγών των φυσικών και νοµι-
κών προσώπων της παραγράφου 8, µε ενιαίο τρόπο, τα
υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1, που αποκτούν

πρόσβαση στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. αποκτούν πρόσβαση
στα δεδοµένα της «Υπηρεσίας Διαδικτύου Πληροφοριών
Μητρώου για Φυσικά και Mη Φυσικά Πρόσωπα» όπως ε-
κάστοτε ισχύει, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο εφαρµογής του
ν. 3979/2011.»

3. Μετά το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 62Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 62Α
Αυξηµένη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη

1. Στις περιπτώσεις συναλλαγών µε χρήση ηλεκτρονι-
κών µέσων πληρωµής, όπως ενδεικτικά µέσω µεταφο-
ράς από λογαριασµό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-
banking), µέσω χρήσης κάρτας πληρωµής καθώς και µέ-
σω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρω-
µών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ηλεκτρονι-
κό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήµα, κουπόνι, voucher, κα-
θίσταται υποχρεωτική η ονοµαστικοποίηση του ηλεκτρο-
νικού µέσου πληρωµής, µε ταυτοποίηση του κατόχου
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3691/2008 για την
«Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων α-
πό εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότη-
σης της τροµοκρατίας» όπως ισχύει, και της Οδηγίας
2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίη-
σης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο-
ποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η χρήση µη-ονοµα-
στικοποιηµένων, µη-ταυτοποιηµένων ηλεκτρονικών µέ-
σων πληρωµής κατά την πραγµατοποίηση συναλλαγών
µε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, λαµβα-
νοµένης υπόψη της παραγράφου 2 του παρόντος.
Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται στο σύνολο των πα-

ρόχων υπηρεσιών πληρωµών που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµέ-
νων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ι-
δρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 4261/2014 (Α΄107), τα ιδρύµατα πληρωµών του
ν. 3862/2010 (Α΄ 113), και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος του  ν. 4021/2011 (Α΄ 218) που είτε έχουν α-
δειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν
αλλοδαπά Ιδρύµατα κράτους µέλους του ΕΟΧ και παρέ-
χουν υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

2. Με απόφασή του, ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται
να εξαιρεί από την απαγόρευση χρήσης µη-ταυτοποιηµέ-
νων και µη-ονοµαστικοποιηµένων ηλεκτρονικών µέσων
πληρωµής κατά την πραγµατοποίηση συναλλαγών, δρα-
στηριότητες δικαιούχων που κατηγοριοποιούνται σε συ-
γκεκριµένους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας, και
οι οποίες δεν παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για τη νοµι-
µοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, φο-
ροδιαφυγή και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
οι παράγοντες κινδύνου αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ,
Άρθρο 16, παράγραφος 3, Παραρτήµατος ΙΙΙ της «ΟΔΗ-
ΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 20ης Μάϊου 2015.

3. Απαγορεύεται ρητά η διανοµή και η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο διάθεση ηλεκτρονικού χρήµατος καθώς και η εί-
σπραξη έναντι τρίτου εν γένει, µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής και µετρητά, από παντός είδους οντότητες
του ν. 4308/2014, που δεν αποτελούν νοµίµως αδειοδο-
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τηµένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωµών ή Αντιπροσώ-
πους ή υποκαταστήµατα αυτών, βάσει των οριζόµενων
στο ν. 3862/2010 και το ν. 4021/2011. Η Αντιπροσώπευση
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών αφορά µόνο στα Ιδρύµα-
τα Πληρωµών και στα Ιδρύµατα Ηλεκτρονικού Χρήµατος,
εξαιρουµένων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, όπως προβλέ-
πεται στον ν. 3862/2010 και ν. 4021/2011.

4. Στην περίπτωση ακύρωσης, επιστροφής, αποζηµίω-
σης ή απόδοσης κέρδους που προκύπτει ως αποτέλεσµα
µιας συναλλαγής µε ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής, η πί-
στωση του πληρωτή διενεργείται από την οντότητα του ν.
4308/2014 υποχρεωτικά στο ίδιο ηλεκτρονικό µέσο πλη-
ρωµής και δια µέσου του ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών Πλη-
ρωµών, από το οποίο πραγµατοποιήθηκε η αρχική συναλ-
λαγή.

5. Οντότητες του ν. 4308/2014 µε υποχρεώσεις αυξηµέ-
νης δέουσας επιµέλειας των πελατών τους, σύµφωνα µε
τους ν. 3691/2008 και ν. 3932/2011, κατά την πραγµατο-
ποίηση συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής,
συλλέγουν τα στοιχεία ταυτοποίησης και δέουσας επιµέ-
λειας των πληρωτών ανά συναλλαγή, υποχρεωτικώς δια
µέσου των συνεργαζόµενων Παρόχων Υπηρεσιών Πλη-
ρωµών του ν. 3862/2010.»

4. Η ισχύς των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου 62Α του
ν. 4170/2013 αρχίζει τρείς (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 72
Μη εκπίπτουσες επιχειρηµατικές δαπάνες

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα παρά-
γραφος ιδ΄,  ως εξής:

«ιδ) Oι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τµηµατική ή ολική
εξόφληση δεν έχει πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ηλε-
κτρονικού µέσου πληρωµής ή µέσω παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών.»

Άρθρο 73
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 όπως ι-
σχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄, ως εξής:

«ιγ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).
ιδ) δεν υποβάλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, ανα-

φορικά µε τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του               ν.
4170/2013 υποχρεώσεις του.»

2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περι-
πτώσεις ε΄, ι, ζ΄, η΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1».

3. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013, η φράση «και στ΄ της παραγράφου 1,» αντι-
καθίσταται µε τη φράση «στ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1,».

Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

1. Η παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«13. Η οντότητα µπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανι-
κής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση δια-

κοπής του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή
διακοπής της λειτουργίας του µέσου έκδοσης παραστα-
τικών, λόγω τεχνικού προβλήµατος. Σε περίπτωση µη
λειτουργίας του εξοπλισµού έκδοσης παραστατικών λό-
γω τεχνικού προβλήµατος, η οντότητα λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την αποκατάσταση της λειτουρ-
γίας του εξοπλισµού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήµατος.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
της παραγράφου 9 δύναται να ρυθµίζονται θέµατα εφαρ-
µογής της παραγράφου αυτής, καθώς και να επιβάλλεται
υποχρέωση ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Δηµο-
σίων Εσόδων.»

2. Στο άρθρο 12 του ν. 4308/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 16, ως εξής:

«16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Παρόχων
Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ε-
λέγχου των τιµολογίων και των στοιχείων λιανικής πώ-
λησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται µε την
χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιµολό-
γησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 75
Έλεγχος δαπανών από τις οικονοµικές 

υπηρεσίες  των φορέων 

1. Ο έλεγχος των δαπανών του Δηµοσίου, που προ-
βλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 91
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και ασκείται από τις οικονοµι-
κές υπηρεσίες των φορέων σύµφωνα µε την παράγραφο
β΄ του άρθρου 69Γ του ίδιου νόµου, συνίσταται στην ε-
ξέταση από τις οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων των
νοµίµων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση
του κατά πόσον η δαπάνη:
α. προβλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λει-

τουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας ή συντελεί στην εκ-
πλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται
από τις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις του φο-
ρέα και υπάρχει για αυτή διαθέσιµη πίστωση (έλεγχος
νοµιµότητας),
β. έχει νόµιµα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει

παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητι-
κά (έλεγχος κανονικότητας) και κατά τον ασκούµενο έ-
λεγχο εξετάζονται και τα παρεµπιπτόντως αναφυόµενα
ζητήµατα επιφυλασσοµένων των διατάξεων για το δεδι-
κασµένο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (παρε-
µπίπτων έλεγχος).

2. Ως νόµιµα δικαιολογητικά θεωρούνται τα προβλεπό-
µενα, κατά περίπτωση, από τις κείµενες διατάξεις, τις
εκδιδόµενες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οι-
κονοµικών και τις οδηγίες του Υπουργού Οικονοµικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα
και χωρίς αλλοιώσεις. Ειδικά για τη δικαιολόγηση απορ-
ρήτων δαπανών ισχύουν οι προβλεπόµενες, κατά περί-
πτωση, ειδικές διατάξεις. Κατ` εξαίρεση όταν τα πρωτό-
τυπα υποβάλλονται υποχρεωτικά ή φυλάσσονται σε άλ-
λη δηµόσια αρχή, γίνονται δεκτά αντίγραφα επικυρωµέ-
να από την αρχή αυτή.

3. Τα οριζόµενα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη συ-
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γκεντρώνονται µε ευθύνη των αρµοδίων υπηρεσιών και
διαβιβάζονται στην αρµόδια για τον έλεγχο υπηρεσία
του φορέα µε έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνο-
µα του δικαιούχου, ο αριθµός της πράξης ανάληψης υπο-
χρέωσης, ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός Αριθµός Εξό-
δου (ΚAΕ), το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση του
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος (ΧΕ) και πλήρης κατά-
λογος µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. Κατά τη διενέρ-
γεια του ελέγχου δύναται η αρµόδια για τον έλεγχο υ-
πηρεσία του φορέα να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία
ή στοιχείο. 

4. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπι-
στώνονται θεραπεύσιµες ελλείψεις, καλείται η κατά πε-
ρίπτωση αρµόδια υπηρεσία που τα απέστειλε να τις συ-
µπληρώσει σε εύλογη προθεσµία. 

5. Αν προκύψει διάσταση απόψεων µεταξύ διατάκτη
και προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών ως προς τη
συνδροµή εν όλω ή εν µέρει των προϋποθέσεων της πα-
ραγράφου 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 4270/2014. 

6. Αν κατά τον ασκούµενο έλεγχο γεννηθούν βάσιµες
αµφιβολίες ως προς το ουσιαστικό µέρος της δαπάνης,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και επόµενα
του παρόντος Κεφαλαίου. 

Άρθρο 76
Εκκαθάριση δαπανών

1. Αν από τον έλεγχο του προηγούµενου άρθρου δεν
διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή παρατυ-
πίες ή δοθεί εντολή από την αρµόδια αρχή για εκτέλεση
της δαπάνης κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
26 του ν. 4270/2014, συντάσσεται επί των δικαιολογητι-
κών πράξη εκκαθάρισης, στην οποία αναγράφεται ολο-
γράφως και αριθµητικώς το εκκαθαριζόµενο υπέρ του πι-
στωτή του Δηµοσίου χρηµατικό ποσό. Η πράξη αυτή µο-
νογράφεται από το υπηρεσιακό όργανο που συνέπραξε
στον έλεγχο και υπογράφεται από τους κατά περίπτωση
αρµόδιους για την εκκαθάριση προϊσταµένους/επικεφα-
λής γραφείων. 

2. Σε περίπτωση διορθώσεων στην πράξη εκκαθάρι-
σης, οι διορθωτέοι αριθµοί διαγράφονται µε µία και µόνη
ερυθρά γραµµή και η αναγραφή του ορθού αριθµού γίνε-
ται µε παραποµπή η παρεγγραφή. Οι διορθώσεις αυτές
µονογράφονται από τον υπάλληλο που εκκαθαρίζει τη
δαπάνη.

3. Στην περίπτωση ενιαίας εκκαθάρισης για περισσότε-
ρες των µια απαιτήσεων, ενός ή περισσοτέρων δικαιού-
χων, και µόνο για δαπάνες που εξοφλούνται µέσω της Ε-
νιαίας Αρχής Πληρωµής (ΕΑΠ), επισυνάπτεται στα δικαι-
ολογητικά συγκεντρωτική κατάσταση µε τα αναλυτικά
κατά περίπτωση και στο σύνολο ποσά. Στην κατάσταση
αυτή συντάσσεται η πράξη της εκκαθάρισης.

4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενεργείται σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία που το διέπει.

Άρθρο 77
Έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων

1. Μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών
εκδίδονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του
φορέα χρηµατικά εντάλµατα (ΧΕ) για την πληρωµή τους.

2. Τα ΧΕ εκδίδονται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιο-
νοµικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), σε τρία (3) αντίτυπα, το
πρώτο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ), στο οποίο επισυνάπτονται τα δι-
καιολογητικά εξόφλησης, το δεύτερο (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), στο
οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που υποστηρί-
ζουν τη δαπάνη και το τρίτο (ΣΤΕΛΕΧΟΣ), το οποίο πα-
ραµένει στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία συνοδευόµενο α-
πό πλήρη φάκελο µε αντίγραφα όλων των ανωτέρω δι-
καιολογητικών της δαπάνης και της εξόφλησης.

3. Στα ΧΕ αναγράφονται: 
α. Ο αύξων αριθµός του εντάλµατος και ο αριθµός

πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του παρόντος.
β. Το οικονοµικό έτος.
γ. Ο τίτλος και ο κωδικός αριθµός του φορέα και του

ειδικού φορέα, σε βάρος του προϋπολογισµού του οποί-
ου εκδίδονται και ο κωδικός αριθµός εξόδου στον οποίο
καταλογίζεται η δαπάνη.
δ. Η υπηρεσία που εκδίδει το ΧΕ.
ε. Ο αύξων αριθµός της αναληφθείσας υποχρέωσης. 
στ. Το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθµητικώς.
ζ. Το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, η διεύθυνση, το

επάγγελµα, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου αυτού και
όταν ο δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο, η ακριβής επω-
νυµία και η έδρα του.
η. Πλήρης αιτιολογία της πληρωµής και ο αριθµός του

τιµολογίου ή ισοδύναµου εγγράφου.
θ. Ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης.
ι. Το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και η ανά-

λυση των σχετικών κρατήσεων και φόρων. 
ια. Ο τίτλος της θέσεως και το ονοµατεπώνυµο των

αρµόδιων οργάνων που υπογράφουν.
4. Στα Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ), ό-

πως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 4270/2014, αναγράφονται τα στοιχεία της προηγούµε-
νης παραγράφου, πλην της περίπτωσης ι΄ και η προθε-
σµία απόδοσης λογαριασµού. Στα προσωρινά Χρηµατικά
Εντάλµατα (ΧΕ) αναγράφονται τα στοιχεία της προη-
γούµενης παραγράφου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
105 του ν. 4270/2014, πλην των περιπτώσεων γ΄, ε΄ και
ι΄.

5. Στα ΧΕ δεν επιτρέπονται προσθήκες, αλλοιώσεις,
διαγραφές και παρεγγραφές.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενός µόνο ΧΕ για κοινές οµο-
ειδείς απαιτήσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων,
µόνο στην περίπτωση που αυτό εξοφλείται µέσω της
ΕΑΠ.

7. Επιτρέπεται η έκδοση ΧΕ βάσει δικαιολογητικών
που έχουν επισυναφθεί σε άλλο. Στην περίπτωση αυτή
γίνεται σηµείωση παραποµπής στο ΧΕ στο οποίο επισυ-
νάφθηκαν τα δικαιολογητικά.

8. Τα ΧΕ εκδίδονται από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργα-
να που διενήργησαν τον έλεγχο και την εκκαθάριση της
δαπάνης, µονογράφονται από αυτά και υπογράφονται α-
πό τους κατά περίπτωση αρµόδιους προϊσταµένους/επι-
κεφαλής γραφείων. Για την αναπλήρωση των προϊσταµέ-
νων των αρµόδιων για την εκκαθάριση και ενταλµατο-
ποίηση δαπανών υπηρεσιακών µονάδων της οικονοµικής
υπηρεσίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87
του ν. 3528/2007 (Α΄26), τηρουµένων και των σχετικών
κανόνων περί ασυµβίβαστων καθηκόντων. Τα ΧΕ αριθ-
µούνται και καταχωρούνται στα βιβλία της οικονοµικής
υπηρεσίας.
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Άρθρο 78
Αποστολή ΧΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο

1.α. Για τα ΧΕ που δεν εξοφλούνται µέσω της ΕΑΠ α-
παιτείται, µετά την πληρωµή της δαπάνης, η αποστολή
του πρωτοτύπου και των δικαιολογητικών εξόφλησης
στην αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα
στο τελευταίο δεκαήµερο του επόµενου από την εξό-
φληση µήνα, για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγ-
χου. Τα ΧΕ συνοδεύονται από κατάσταση στην οποία πε-
ριλαµβάνονται ιδίως τα εξής:
αα) Αριθµός χρηµατικού εντάλµατος.
ββ) Ονοµατεπώνυµο δικαιούχου.
γγ) Ποσό χρηµατικού εντάλµατος.
β. Για τα ΧΕ που εξοφλούνται µέσω της ΕΑΠ, εφαρ-

µόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής. 

2. Τα αντίγραφα των τακτικών ΧΕ, όπως αυτά ορίζο-
νται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 92 του ν. 4270/2014,
µαζί µε τα συνηµµένα σ’ αυτά δικαιολογητικά αποστέλ-
λονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου µέσα στο τελευταίο δεκαήµερο του επόµενου από
την εξόφλησή τους µήνα και συνοδεύονται από κατά-
σταση, στην οποία αναγράφονται, κατά φορέα και ειδικό
φορέα, ο αριθµός ΧΕ, το ονοµατεπώνυµο του δικαιού-
χου και το ποσό του ΧΕ.

3. Τα πρωτότυπα και αντίγραφα των ΧΕΠ και τα αντί-
γραφα των Επιτροπικών Ενταλµάτων (ΕΕ), όπως αυτά ο-
ρίζονται στο άρθρο 82 του παρόντος, µαζί µε τις εγκριτι-
κές αποφάσεις του διατάκτη, αποστέλλονται στην αρµό-
δια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα στην προ-
θεσµία της προηγούµενης παραγράφου από την εξόφλη-
ση των ΧΕΠ και την ολοκλήρωση µεταφοράς της πίστω-
σης, αντίστοιχα, και συνοδεύονται από κατάσταση, στην
οποία αναγράφονται για µεν τα ΧΕΠ τα στοιχεία της
προηγούµενης παραγράφου και η προθεσµία απόδοσης
λογαριασµού, για δε τα ΕΕ ο αριθµός του επιτροπικού, ο
δευτερεύων διατάκτης και το ποσό.

4. Οι καταστάσεις των προηγούµενων παραγράφων
συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται
στην αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υ-
πηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρατά το ένα (1) α-
ντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο στην αποστέλλουσα
υπηρεσία αυθηµερόν, µε πράξη επί της κατάστασης που
βεβαιώνει την παραλαβή των τακτικών ΧΕ, των ΧΕΠ και
των ΕΕ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 79
Ακύρωση ΧΕ

Τα ΧΕ ακυρώνονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΔΠ. Τα
αντίτυπα των ακυρωθέντων ΧΕ παραµένουν στο αρχείο
της υπηρεσίας, µε την χειρόγραφη ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» και
επισηµειωµατική πράξη του Προϊστάµενου της αρµόδιας
για την εκκαθάριση της δαπάνης οργανικής µονάδας.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση ΧΕ µετά την αποστολή αιτή-
µατος στη ΔΟΥ για διενέργεια συµψηφισµού απαιτήσε-
ων – οφειλών.

Άρθρο 80
Εξόφληση Χρηµατικών Ενταλµάτων

1.α. Μετά την έκδοση του ΧΕ δίνεται από την αρµόδια
για την εξόφληση του ΧΕ οργανική/υπηρεσιακή µονάδα
της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα, ηλεκτρο-
νική εντολή µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς
την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξόφληση του
οικείου ΧΕ, µε πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λο-
γαριασµού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούµενου
στην ΤτΕ λογαριασµού του Δηµοσίου «Ελληνικό Δηµό-
σιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωµών».
β. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το Δη-

µόσιο ή/και προς ασφαλιστικό φορέα διενεργείται αυτο-
δικαίως συµψηφισµός απαίτησης - οφειλών µέσω ηλε-
κτρονικών διεπαφών, για µεν τις οφειλές προς το Δηµό-
σιο από την οικεία ΔΟΥ, για δε τις οφειλές προς τον α-
σφαλιστικό φορέα από την αρµόδια για την εξόφληση υ-
πηρεσία. Αν µετά τον συµψηφισµό αποµένει υπόλοιπο
της απαίτησης δίνεται εντολή µεταφοράς και πίστωσης
λογαριασµού προς την ΤτΕ. Μετά τον προαναφερόµενο
συµψηφισµό τα χρηµατικά εντάλµατα δεν ακυρώνονται.
γ. Σε περίπτωση µη χορήγησης αποδεικτικού φορολο-

γικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄ 43) και
της ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398), όπως ισχύουν, τα χρηµα-
τικά εντάλµατα δεν εξοφλούνται.

2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηµατικής απαίτησης
εις χείρας του Δηµοσίου ως τρίτου και σε περίπτωση εκ-
χώρησης απαίτησης κατά του Δηµοσίου, η πληρωµή του
οικείου χρηµατικού εντάλµατος διενεργείται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 µε πίστωση του τραπεζικού λογα-
ριασµού του κατάσχοντος ή του υπέρ ου η εκχώρηση
(εκδοχέα) κατά περίπτωση, τηρούµενης της παρ. 9 του
άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει.
β. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται µετά

την αποστολή των στοιχείων του εντάλµατος στην οι-
κεία ΔΟΥ για τυχόν συµψηφισµούς.

3. Η απόδοση των κρατήσεων στους δικαιούχους διε-
νεργείται ανά ΧΕ µε την ίδια εντολή µεταφοράς και πί-
στωσης λογαριασµού, µε την οποία εξοφλείται το ΧΕ.

4. Η ΤτΕ για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της εντο-
λής µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού, αποστέλλει
ηλεκτρονικά αρχεία επιβεβαίωσης στο ΟΠΣΔΠ µέσω του
οποίου εκτυπώνεται σχετικό αποδεικτικό.

5. Οι δικαιούχοι των χρηµατικών ενταλµάτων ενηµε-
ρώνονται, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, για την πί-
στωση του τραπεζικού λογαριασµού τους και την εξό-
φληση των οικείων ΧΕ..

Άρθρο 81
Έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλµάτων

1. Η µεταβίβαση στους δευτερεύοντες διατάκτες, οι ο-
ποίοι ορίζονται µε απόφαση του κύριου διατάκτη, των α-
ναγκαίων κάθε φορά πιστώσεων, ενεργείται από τις αρ-
µόδιες οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοι-
πών φορέων Κεντρικής Διοίκησης, µε Επιτροπικά Εντάλ-
µατα (ΕΕ) που εκδίδονται ύστερα από εγκριτική απόφα-
ση του κύριου διατάκτη µέσω ΟΠΣΔΠ και στα οποία ανα-
γράφονται:

α. Ο αύξων αριθµός.
β. Το οικονοµικό έτος.
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γ. Ο τίτλος και ο κωδικός αριθµός του φορέα σε βά-
ρος του προϋπολογισµού του οποίου εκδίδονται.

δ. Η υπηρεσία που εκδίδει το ΕΕ.
ε. Ο δευτερεύων διατάκτης στον οποίο µεταβιβάζε-

ται η πίστωση.
στ. Ο τίτλος και ο κωδικός αριθµός του ειδικού φο-

ρέα, καθώς και ο κωδικός αριθµός εξόδου και η κατονο-
µασία της πίστωσης που µεταβιβάζεται.

ζ. Ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης και
η. Ο τίτλος της θέσης και το ονοµατεπώνυµο των αρ-

µοδίων οργάνων που υπογράφουν.
2. Τα ΕΕ συντάσσονται σε τέσσερα αντίτυπα ειδικού ε-

ντύπου οµοιόµορφου για όλα τα Υπουργεία και µονο-
γράφονται και υπογράφονται από τα υπηρεσιακά όργανα
της παραγράφου 8 του άρθρου 78 του παρόντος νόµου.

3. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο,
του ΕΕ, αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, το
δεύτερο και τρίτο αντίτυπο αποστέλλονται στις αρµό-
διες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου του δευτε-
ρεύοντα και κύριου διατάκτη αντίστοιχα, για κατασταλτι-
κό έλεγχο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 79
του παρόντος και το τέταρτο παραµένει στο αρχείο της
αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που το εκδί-
δει. Όταν µε την ίδια εντολή κατανέµονται πιστώσεις σε
περισσότερους του ενός δευτερεύοντες διατάκτες τα α-
νωτέρω αντίτυπα συνοδεύονται από αριθµηµένο διανε-
µητικό πίνακα.

Άρθρο 82
ΧΕ δευτερεύοντα διατάκτη – Μηνιαίες καταστάσεις

1. Για την πληρωµή δαπανών του Δηµοσίου που διε-
νεργούνται µε εντολή του δευτερεύοντα διατάκτη, η αρ-
µόδια οικονοµική υπηρεσία εκδίδει ΧΕ σε βάρος των πι-
στώσεων που µεταβιβάστηκαν στους διατάκτες αυτούς
µέσω ΟΠΣΔΠ, µετά από εγκριτική απόφαση του κύριου
διατάκτη.

2. Οι πιστώσεις που µεταβιβάζονται διαδοχικά στον
δευτερεύοντα διατάκτη για το ίδιο οικονοµικό έτος και
τον ίδιο φορέα και ΚΑΕ, αθροίζονται και αποτελούν µία
και την αυτή πίστωση.

3. Οι οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων παρακο-
λουθούν µέσω του ΟΠΣΔΠ την πορεία των πιστώσεων, οι
οποίες µεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες
που έχουν έδρα σε νοµό. 
Μέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα η αρµόδια οι-

κονοµική υπηρεσία του φορέα στο νοµό καταρτίζει και α-
ποστέλλει κατάσταση στην κατά περίπτωση αρµόδια οι-
κονοµική υπηρεσία των Υπουργείων και λοιπών φορέων
Κεντρικής Διοίκησης, µε βάση τις εγγραφές που έγιναν
τον προηγούµενο µήνα στα βιβλία του δευτερεύοντα
διατάκτη, στην οποία αναγράφονται σε ιδιαίτερες στή-
λες τα εξής στοιχεία:
α. Οι κατά φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου πιστώσεις

που µεταβιβάσθηκαν αναλυτικά κατά ΕΕ.
β. Το σύνολο των πιστώσεων που µεταβιβάσθηκαν.
γ. Το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν.
δ. Το υπόλοιπο των πιστώσεων που µεταβιβάσθηκαν.
ε. Τα ποσά για τα οποία εκδόθηκαν εντάλµατα µέσα

στο µήνα, κατά φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου.
στ. Ο αριθµός του ΧΕ του δευτερεύοντα διατάκτη. 
ζ. Το σύνολο των ποσών για τα οποία εκδόθηκαν ε-

ντάλµατα µέσα στο µήνα, κατά φορέα και κωδικό αριθµό
εξόδου.

η. Το σύνολο των ποσών για τα οποία εκδόθηκαν ε-
ντάλµατα µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα, κατά
φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου.
θ. Το γενικό σύνολο των ποσών για τα οποία εκδόθη-

καν εντάλµατα, κατά φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου. 
ι. Τα ποσά που έχουν ακυρωθεί µέσα στο µήνα κατά

φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου.
ια. Τα ποσά για τα οποία εκδόθηκαν εντάλµατα κατά

φορέα και κωδικό αριθµό εξόδου, µετά την αφαίρεση
των ποσών που έχουν ακυρωθεί και
ιβ. Το σύνολο των ποσών για τα οποία εκδόθηκαν ε-

ντάλµατα κατά ειδικό φορέα.
4. Κάθε αριθµητικό λάθος το οποίο διαπιστώνεται στα

βιβλία της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα
στο νοµό, µετά την αποστολή της µηνιαίας κατάστασης
της προηγούµενης παραγράφου, διορθώνεται µε την α-
νάλογη εγγραφή, την ηµέρα που διαπιστώθηκε και ενη-
µερώνεται σχετικά η αρµόδια Γενική Διεύθυνση Οικονο-
µικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου.

Άρθρο 83
Ανάκληση Επιτροπικών Ενταλµάτων

1. Κάθε πίστωση που µεταβιβάζεται σε δευτερεύοντα
διατάκτη, αν δεν ανακληθεί, ισχύει µέχρι 31 Δεκεµβρίου
του έτους, στο οποίο αναφέρεται.

2. Μέσα στο πρώτο δεκαήµερο από τη λήξη της παρα-
πάνω προθεσµίας, η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του
φορέα στο νοµό περιορίζει τις πιστώσεις που έχουν µε-
ταβιβασθεί στον δευτερεύοντα διατάκτη µε σχετικές
πράξεις της, τις οποίες καταχωρίζει στα βιβλία της, στο
ύψος των ποσών για τα οποία εκδόθηκαν και εξοφλήθη-
καν εντάλµατα. Στη συνέχεια συντάσσει και αποστέλλει
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρµόδια οικονοµική υ-
πηρεσία του φορέα την ετήσια απολογιστική κατάσταση
για ενηµέρωση των βιβλίων τους.

3. Αν για οποιαδήποτε αιτία δεν πρόκειται να γίνει
χρήση του συνόλου ή µέρους της πίστωσης που µεταβι-
βάσθηκε, αυτή ανακαλείται πριν τη λήξη του οικονοµικού
έτους, µε έκδοση ανακλητικού ΕΕ, µετά από πρόταση
του κύριου ή του δευτερεύοντα διατάκτη.

4. Τα ανακλητικά επιτροπικά εντάλµατα συντάσσονται
και εκδίδονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και τα επιτροπικά.
Σε περίπτωση µη ανάκλησης κατά τη διάρκεια του έτους
η ανάκληση διενεργείται αυτοµάτως στις 31 Δεκεµβρίου
χωρίς καµία διατύπωση ή περαιτέρω ενέργεια.

Άρθρο 84
Τηρούµενα βιβλία από τις οικονοµικές 

υπηρεσίες των φορέων

1. Οι οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων τηρούν υπο-
χρεωτικά τα παρακάτω βιβλία µέσω του ΟΠΣΔΠ:
α. Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής, στο οποίο

καταχωρίζονται σε ιδιαίτερες στήλες κατά ειδικό φορέα
και ΚAΕ, οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από τους
διατάκτες, τα εκδιδόµενα ΧΕ, τα ΕΕ και οι ενεργούµενες
πληρωµές βάσει άλλων τίτλων.
β. Ηµερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ αύξο-

ντα αριθµό και χρονολογική σειρά τα εκδιδόµενα ΧΕ και
ΕΕ και οι ενεργούµενες κατά µήνα πληρωµές. 
γ. Βιβλίο λογαριασµού δευτερευόντων διατακτών, στο

οποίο καταχωρίζονται κατά διατάκτη και κατά ειδικό φο-
ρέα και ΚAΕ οι µεταβιβαζόµενες σε αυτούς πιστώσεις,
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τα κατά µήνα εκδιδόµενα ΧΕ και οι εξοφλήσεις τους. 
δ. Βιβλίο υπολόγων ΧΕΠ και προσωρινών ΧΕ, στο ο-

ποίο καταχωρίζονται κατά υπόλογο τα εκδιδόµενα ΧΕΠ.
ε. Ηµερολόγιο εκδιδοµένων προσωρινών ΧΕ.
στ. Ηµερολόγιο ΧΕ που εκδίδονται σε βάρος λογαρια-

σµών εκτός προϋπολογισµού.
ζ. Βιβλίο προκαταβολών που χορηγούνται από τον Υ-

πουργό Οικονοµικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου
114 του ν. 4270/2014.
η. Ηµερολόγιο Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης λο-

γαριασµού των εξοφλουµένων, µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος, χρηµατικών ενταλµάτων.
θ. Μητρώο Δικαιούχων.
2. Επιπρόσθετα τηρούνται από τις αρµόδιες οικονοµι-

κές υπηρεσίες χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά και τα ακόλου-
θα:
α. Μητρώο Κατασχέσεων.
β. Μητρώο Εκχωρήσεων.
γ. Μητρώο, που εµφανίζει αριθµητικά το πάσης φύσε-

ως προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο και ιδιότητα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται

να ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 85
Αρµόδια Όργανα και ευθύνη αυτών

1. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο, την εκκαθάριση,
την ενταλµατοποίηση των δαπανών, καθώς και την τήρη-
ση των βιβλίων είναι κατά περίπτωση: 

α. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας οικονοµικής υπηρε-
σίας.

β. Ο Προϊστάµενος/Επικεφαλής του αρµόδιου τµήµα-
τος/γραφείου.

γ. Οι υπάλληλοι που ασχολούνται µε τον έλεγχο, την
εκκαθάριση, την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων, κα-
θώς και την τήρηση των βιβλίων.
Αν προκύψει διαφωνία µεταξύ των ανωτέρω συναρµό-

διων οργάνων ως προς τη νοµιµότητα και την κανονικό-
τητα της δαπάνης, αυτή διατυπώνεται εγγράφως σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΥΚ, όπως κάθε
φορά ισχύει. 

2. Αρµόδια όργανα για την εξόφληση και συµψηφισµό
των ΧΕ είναι:
α. Ο Προϊστάµενος/Επικεφαλής του αρµόδιου για την

εξόφληση των ΧΕ Τµήµατος /Γραφείου της οικείας οικο-
νοµικής υπηρεσίας, κατά το µέρος που αφορά στην πι-
στή και ακριβή τήρηση των στοιχείων των πιστωτών του
Δηµοσίου, των κατασχέσεων και εκχωρήσεων.
β. Ο Προϊστάµενος της οικείας ΔΟΥ και του Τµήµατος

εσόδων αυτής, κατά το µέρος που αφορά στον έλεγχο
φορολογικής ενηµερότητας και στη διαδικασία συµψηφι-
σµού της απαιτήσεως του δικαιούχου µε οφειλές αυτού
προς το ελληνικό δηµόσιο, που λαµβάνει χώρα στη ΔΟΥ.
γ. Ο Προϊστάµενος/Επικεφαλής του αρµόδιου για την

εξόφληση των ΧΕ Τµήµατος/Γραφείου της οικείας οικο-
νοµικής υπηρεσίας για τη διενέργεια κατασχέσεων, εκ-
χωρήσεων και συµψηφισµών (αποστολή στοιχείων ΧΕ
στη ΔΟΥ για τη διενέργεια του συµψηφισµού) και για την
ορθή έκδοση των εντολών µεταφοράς προς την Τράπεζα
της Ελλάδος, καθώς και για την τήρηση του Ηµερολογί-
ου Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού.
δ. Οι υπάλληλοι των οικονοµικών υπηρεσιών και των

ΔΟΥ που εµπλέκονται στην όλη διαδικασία εξόφλησης

και συµψηφισµού του ΧΕ κατά λόγο αρµοδιότητας.
ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος για την εκτέλεση των Εντο-

λών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού και για την
πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.

3. Τα όργανα της προηγούµενης παραγράφου ευθύνο-
νται ως εξής:

α. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας οικονοµικής υπηρε-
σίας και οι συνυπογράφοντες την εκκαθάριση και τα ΧΕ
ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι του Δηµοσίου µαζί µε
τους αχρεωστήτως λαβόντες για κάθε θετική ζηµία που
προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψή τους κατά τον έ-
λεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση των σχετικών ε-
νταλµάτων, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία α-
µέλεια.
Παράλληλα, υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
β. Ο Προϊστάµενος/Επικεφαλής του αρµόδιου για την

εξόφληση των ΧΕ Τµήµατος/Γραφείου της οικείας οικο-
νοµικής υπηρεσίας, καθώς και οι συµπράττοντες στην ό-
λη διαδικασία εξόφλησης του ΧΕ ευθύνονται εις ολό-
κληρον έναντι του Δηµοσίου µαζί µε τους αχρεωστήτως
λαβόντες για κάθε θετική ζηµία που προκαλείται από ε-
νέργεια ή παράλειψή τους κατά την εξόφληση των σχε-
τικών ενταλµάτων, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή
βαρεία αµέλεια. Παράλληλα υπέχουν ποινική και πειθαρ-
χική ευθύνη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

γ. Οµοίως ευθύνονται και τα αρµόδια όργανα των
ΔΟΥ.

δ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά
και µόνο για τη σωστή εκτέλεση των εντολών µεταφο-
ράς και την πίστωση των εντελλόµενων ποσών στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων.

Άρθρο 86
Έννοια και αντικείµενο επιτόπου ελέγχου

1. Αν από τον έλεγχο που διενεργούν οι οικονοµικές
υπηρεσίες των φορέων επί της νοµιµότητας και κανονι-
κότητας της δαπάνης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρ-
θρα ή βάσει των ισχυουσών διατάξεων για τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, ανακύψουν σοβαρές αµφιβο-
λίες για το ουσιαστικό µέρος αυτής, δύναται να ζητηθεί
η διενέργεια επιτόπου ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός συνί-
σταται σε συλλογή αποδεικτικού υλικού ή οποιουδήποτε
άλλου στοιχείου µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κυρίως µε
αυτοψία ή και πραγµατογνωµοσύνη στο αντικείµενο της
δαπάνης.

2. Ο επιτόπου έλεγχος ασκείται σε δαπάνες που αφο-
ρούν σε:

α. Δηµόσια έργα, για εξακρίβωση ιδίως της κατα-
σκευής τους σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους, τη µε-
λέτη και τις προδιαγραφές, την ακρίβεια των πρωτοκόλ-
λων, των επιµετρήσεων, των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
εργασιών και λοιπών σχετικών στοιχείων, τη συµφωνία
των µεγεθών κάθε λογαριασµού, και µάλιστα του τελι-
κού, προς τα αναγραφόµενα στις επιµετρήσεις.

β. Προµήθειες/υπηρεσίες, για διαπίστωση αν αυτές
έχουν πράγµατι παραληφθεί και εάν είναι σύµφωνες µε
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής
σύµβασης.

γ. Δαπάνες που αφορούν µετακινήσεις εκτός έδρας,
υπερωριακή εργασία κ.λπ., για διαπίστωση της πραγµα-
τοποίησης αυτών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχε-
τικά δικαιολογητικά και σε
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δ. κάθε άλλη περίπτωση, όταν υπάρχουν σοβαρές
αµφιβολίες για την πραγµατοποίηση της δαπάνης.

3. Η άσκηση του επιτόπου ελέγχου αναστέλλει την
πληρωµή των συγκεκριµένων δαπανών, εκτός αν δοθεί
εντολή για την πληρωµή τους από τον αρµόδιο Υπουρ-
γό, ή αντιστοίχως από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο δι-
οίκησης για τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής Διοίκη-
σης και Γενικής Κυβέρνησης, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του. Η αρµοδιότητα αυτή είναι µη µεταβιβάσιµη.

Άρθρο 87
Ανάθεση του επιτόπου ελέγχου – αρµόδια όργανα

1. Η ανάθεση του επιτόπου ελέγχου διενεργείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από έκθεση
του Προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας
προς τη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµο-
γής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), εφόσον ανακύψουν σοβα-
ρές αµφιβολίες για το ουσιαστικό µέρος των δαπανών
κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Ελεγκτι-
κά όργανα για την άσκηση του επιτόπου ελέγχου είναι οι
υπάλληλοι των Δηµοσιονοµικών Υπηρεσιών Εποπτείας
και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και, σε περίπτωση που δεν επαρ-
κούν, λοιποί υπάλληλοι του ΓΛΚ. 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που αναρτάται
στο Πρόγραµµα «Διαύγεια» και δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αναλυτικά
το αντικείµενο του ελέγχου, ο χρόνος διάρκειας αυτού,
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, το ύψος της αποζηµίωσής
τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για ζητήµατα
τεχνικής φύσης δύναται µε την ίδια απόφαση να ορίζεται
η συµµετοχή εµπειρογνώµονα υπαλλήλου του Δηµοσίου
ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της οικείας ειδικότη-
τας ή εµπειρίας, ο οποίος δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο µε τη διαδικασία πραγµατοποίησης της δαπά-
νης.

3. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται µέσα σε εύλογη προ-
θεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) η-
µέρες από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της έκθεσης
της παρ. 1 στο ΓΛΚ.

Άρθρο 88
Έκθεση ελέγχου

1. Τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του προηγούµενου
άρθρου τεκµηριώνουν τις παρατηρήσεις και το πόρισµά
τους σε έκθεση ελέγχου που συντάσσουν. Η έκθεση µα-
ζί µε το σχετικό φάκελο της υπόθεσης υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονοµικών και κοινοποιείται στον ελεγ-
χόµενο, στον Προϊστάµενο της οικείας οικονοµικής υπη-
ρεσίας και στο οικείο όργανο διοίκησης.

2. Στην έκθεση ελέγχου περιλαµβάνονται οι διαπιστώ-
σεις και προσδιορίζεται η ευθύνη των ελεγχθέντων ορ-
γάνων και των φεροµένων ως δικαιούχων, αν συντρέχει
περίπτωση.

3. Αν κατά την πρόοδο της διαδικασίας του ελέγχου
διαπιστωθούν παρατυπίες ή απάτες, τα ελεγκτικά όργα-
να προβαίνουν σε πρόταση καταλογισµού, το δε πόρι-
σµα του ελέγχου ανακοινώνεται στην αρµόδια Εισαγγε-
λική Αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγ-
χων του ΓΛΚ, στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκη-
σης και στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Δι-
οίκησης.

Άρθρο 89
Ειδικές διατάξεις

1. Όταν πρόκειται για τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών, γίνονται δεκτά και ε-
πικυρωµένα από αυτές αντίγραφα δικαιολογητικών δα-
πανών, εφόσον τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν υ-
ποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Κράτους διαπί-
στευσης για την επιστροφή του ΦΠΑ και δεν έχουν επι-
στραφεί από αυτές εντός τριµήνου από της υποβολής
τους. Η υποβολή των επικυρωµένων αντιγράφων συνο-
δεύεται από βεβαίωση του Προϊσταµένου της Αρχής πε-
ρί καταθέσεως των πρωτοτύπων παραστατικών προς ε-
πιστροφή ΦΠΑ, καθώς και βεβαίωση της Γενικής Επιθεώ-
ρησης του Υπουργείου Εξωτερικών περί των προϋποθέ-
σεων που ισχύουν στο Κράτος διαπίστευσης για την επι-
στροφή του ΦΠΑ.

2. α. Οι δαπάνες αποδοχών του προσωπικού όλων των
κλάδων, µονίµων και µε σύµβαση, του Υπουργείου Εξω-
τερικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, ελέγχονται και
εκκαθαρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, η οποία εκδίδει τα σχετικά Χ.Ε. το
προϊόν των οποίων µετατρέπεται σε συνάλλαγµα κατά
τις ισχύουσες διατάξεις.  
β. Η πληρωµή των απορρήτων εθνικών δαπανών του

Υπουργείου Εξωτερικών, διενεργείται σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στα άρθρα 39 και 164 του ν. 3566/2007 «Κύρω-
ση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερι-
κών» (Α΄117), µε την έκδοση από την οικονοµική υπηρε-
σία ΧΕΠ µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των
άρθρων 1 και 2 του π.δ. 136/1998 (Α΄107). Ο έλεγχος
των δικαιολογητικών πληρωµής των δαπανών αυτών γί-
νεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. Για την τακτο-
ποίηση των υπολόγων των ΧΕΠ αποστέλλονται στην οι-
κονοµική υπηρεσία: α) η απόφαση που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 164 του ν. 3566/2007 και β)
πρακτικό τριµελούς επιτροπής ή σε περίπτωση αδυνα-
µίας σύστασης επιτροπής, βεβαίωση του Προϊσταµένου
της Υπηρεσίας ή Αρχής που προκάλεσε την απόρρητη
δαπάνη, για το ύψος του ποσού που διατέθηκε. Με την
αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών ο υπόλογος α-
παλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

3. α. Η υπ’ αριθµ. 2/107929/0026/1.12.2013 κ.υ.α.
(Β΄3172), όπως έχει τροποποιηθεί, µε την οποία ρυθµί-
ζονται η διαδικασία και οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την
πληρωµή των δηµόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δη-
µοσιονοµικού Ελέγχου (εφεξής ΥΔΕ), εξακολουθεί να ι-
σχύει και µετά την 1.1.17, για την πληρωµή των δηµό-
σιων δαπανών που διενεργείται από τις οικονοµικές υπη-
ρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, πλην του
άρθρου 7 αυτής το οποίο και καταργείται από την ίδια η-
µεροµηνία.
β. Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται «Υπη-

ρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου», «Τµήµα/Γραφείο Λογι-
στικού» και «λογιστής», νοούνται «η Οικονοµική Υπηρε-
σία του φορέα», «το αρµόδιο για την εξόφληση
Τµήµα/Γραφείο αυτής» και «ο υπάλληλος του αρµόδιου
για την εξόφληση Τµήµατος/Γραφείου», αντίστοιχα.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται

να ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα για την πληρωµή των
δηµόσιων δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου. 
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4. Διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία πληρωµής δα-
πανών που διενεργείται από Κεντρικές Υπηρεσίες του
ΓΛΚ και του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις

1. Είναι δυνατή η χειρόγραφη προσθήκη επί των αντι-
τύπων του ΧΕ ενός επιπλέον τίτλου θέσης και ονοµατε-
πώνυµου αρµόδιου οργάνου, για την υπογραφή αυτών,
όπου αυτό προβλέπεται, µέχρι την ολοκλήρωση σχετι-
κής προσαρµογής του ΟΠΣΔΠ.

2. Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών
διεπαφών του ΟΠΣΔΠ µε τα πληροφοριακά συστήµατα
των ασφαλιστικών φορέων πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διαδικασία
της παρ. 1β του άρθρου 81 του παρόντος εφαρµόζεται
µόνο για οφειλές του δικαιούχου προς το Δηµόσιο και το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 91
Καταργούµενες διατάξεις

Οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 151/1998
(Α΄116) και 155/2013 (Α΄245) καταργούνται.

Άρθρο 92
Αναδιοργάνωση Αποκεντρωµένων Διοικήσεων

1. Αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της
περίπτωσης 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 8 των προεδρικών
διαταγµάτων 135/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228), 136/2010 «Οργανισµός
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229),
138/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231), 139/2010
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232), 141/2010
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234) και 142/2010 «Οργανι-
σµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης» (Α΄ 235), ως εξής:

«α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφο-
ρών και Πληρωµών, το οποίο είναι αρµόδιο ιδίως για:
αα) την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισµού της

Αποκεντρωµένης Διοίκησης, την παρακολούθηση και ε-
ποπτεία των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές
χρηµατοδότησης, 
ββ) την αποτελεσµατική διαχείριση και το συντονισµό

των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην
κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
που περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµο-
σιονοµικές προβλέψεις,
γγ) την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων

και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετι-
κά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του
προϋπολογισµού σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά
τη διάρκεια του έτους, 
δδ) θέµατα πληρωµών, όπως την παραγωγή στο Ολο-

κληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς
και πίστωσης λογαριασµού προς την Τράπεζα της Ελλά-

δος για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ε-
νταλµάτων µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών
των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων
κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη µέριµνα για τη
διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και
στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαι-
ούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενηµέρωση
των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατι-
κών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων, την
καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατα-
σχέσεων και Εκχωρήσεων.»

«γ) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρ-
µόδιο ιδίως για:
αα) τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων

και την τήρηση του µητρώου δεσµεύσεων,
ββ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πλη-

ρωµής των δαπανών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ε-
ντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ευρωπαϊκό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των
στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του
µητρώου αυτών, 
γγ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων

προπληρωµής και την έκδοση εντολών προς τους οικεί-
ους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των απο-
δοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την από-
δοση λογαριασµού, καθώς και την εισήγηση στο Ελε-
γκτικού Συνέδριο για τον καταλογισµό του υπερήµερου
υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
δδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και 
εε) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπο-

λογισµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης την εφαρµογή
των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχε-
τικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του φορέα.»

«δ) Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατι-
κών Οχηµάτων, το οποίο είναι αρµόδιο ιδίως για την κα-
τάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράµµα-
τος προµηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήµατα προµη-
θειών αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων,
τη µέριµνα για τη στέγαση και µεταστέγαση των Υπηρε-
σιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και την εξασφάλι-
ση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδοµών
τους, καθώς και για  θέµατα στέγασης δηµοσίων υπηρε-
σιών, για θέµατα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυ-
τοκινήτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην κατ’ ε-
ξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλή-
λους που έχουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια
οδήγησης, θέµατα που αφορούν σε τροχαία ατυχήµατα
προκαλούµενα από µηχανοκίνητα οχήµατα της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, την τήρηση µητρώου για όλα τα
οχήµατα και αυτοκινούµενα µηχανήµατα των Υπηρεσιών
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τη µέριµνα για την
κίνηση των οχηµάτων αυτής.»

2. Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ.
2 του άρθρου 21 των προεδρικών διαταγµάτων 136/2010
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης»
(Α΄ 229), 139/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Α΄ 232) και οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 22 των  προεδρικών διαταγµάτων 135/2010 «Οργα-
νισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄
228), 138/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοί-
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κησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231),
141/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234) και 142/2010
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας – Θράκης» (Α΄ 235), ως εξής:

«2. Προϊστάµενοι Τµηµάτων της Διεύθυνσης Οικονοµι-
κού:
α. Στο Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Ανα-

φορών και Πληρωµών προΐσταται υπάλληλος των κλά-
δων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Οικονοµικού ή ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού.
β. Στο Τµήµα Εκκαθάρισης Αποδοχών προΐσταται υ-

πάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ
Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
γ. Στο Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης προΐσταται υ-

πάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ
Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
δ. Στο Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρα-

τικών Οχηµάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητι-
κού Λογιστικού ή ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων ή ΤΕ
Μηχανικών όλων των κλάδων.»

3. Το άρθρο 8 του π.δ 143/2010 «Οργανισµός της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236) τροποποιείται
ως εξής: 
α) Η υποπερίπτωση δ΄ των περιπτώσεων 2 και 3 της

παρ. Α΄ καταργείται.
β) Οι οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης είναι αρµόδιες για την ανάρτηση των αποφάσεων
που εκδίδουν στο διαδίκτυο («πρόγραµµα Διαύγεια»)
στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία. Το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρ-
µόδιο για τη µελέτη και παρακολούθηση της εφαρµογής
µέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την
ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Α-
ποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου και στους φορείς που ε-
ποπτεύονται από αυτή. Το Τµήµα Σχεδιασµού και Υπο-
στήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης
Εσωτερικών είναι αρµόδιο για να σχεδιάζει, αναπτύσσει
και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέ-
χονται µέσω του διαδικτύου στον πολίτη, οργανώνει και
αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδοµένα της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης που είναι αναγκαία ή ζητούνται α-
πό άλλους δηµόσιους φορείς, παρέχει ηλεκτρονικές υ-
πηρεσίες ή υπηρεσίες µίας στάσης στον πολίτη και τις ε-
πιχειρήσεις, µεριµνά σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρ-
µόδιες Διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο
µετασχηµατισµό και την απλούστευση διοικητικών διαδι-
κασιών, µέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόµενες α-
πό το νόµο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και
τις επιχειρήσεις. Επίσης, έχει την ευθύνη εκπλήρωσης
του έργου των «Κοµβικών Σηµείων Επαφής» (ΚΟΣΕ) της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου όπως προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις και σε συνεργασία µε τις καθ’
ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης.
γ) η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 2 της παρ. Β΄

καταργείται. 
δ) Οι αρµοδιότητες τήρησης µητρώου κληροδοτηµά-

των, ιδρυµάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονο-
µιών, τήρησης του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινω-
φελών Περιουσιών, διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας

της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, τήρησης και ε-
νηµέρωσης του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και ενηµέρωσης
των πολιτών για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης
Κοινωφελών Περιουσιών ασκούνται από το Τµήµα Γραµ-
µατείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Διεύθυνσης Ε-
σωτερικών.
ε) Η περίπτωση 2 της παρ. Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση Εσωτερικών έχει έδρα τον Πειραιά

και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Προσωπικού
β) Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφο-

ρών και Πληρωµών
γ) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού
ε) Τµήµα Σχεδιασµού και Υποστήριξης Πληροφορια-

κών Συστηµάτων
στ) Τµήµα Γραµµατείας και Πληροφόρησης Πολιτών.»
στ) Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 3 της παρ. Α΄

αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφο-

ρών και Πληρωµών, το οποίο είναι αρµόδιο ιδίως για:
αα) την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισµού της

Αποκεντρωµένης Διοίκησης, την παρακολούθηση και ε-
ποπτεία των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές
χρηµατοδότησης, 
ββ) την αποτελεσµατική διαχείριση και το συντονισµό

των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην
κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
που περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµο-
σιονοµικές προβλέψεις, 
γγ) την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων

και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετι-
κά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του
προϋπολογισµού σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά
τη διάρκεια του έτους, 
δδ) Αρµοδιότητες πληρωµών όπως την παραγωγή στο

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµι-
κής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφο-
ράς και πίστωσης λογαριασµού προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατι-
κών ενταλµάτων µε πίστωση των τραπεζικών λογαρια-
σµών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργού-
µενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη µέριµνα
για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµό-
σιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενηµέρω-
ση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρη-
µατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων,
την καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.»
ζ) Στην περίπτωση 3 της παρ. Α΄ προστίθενται υποπε-

ριπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρ-

µόδιο ιδίως για:
αα) τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων

και την τήρηση του µητρώου δεσµεύσεων,
ββ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πλη-

ρωµής των δαπανών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ε-
ντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ευρωπαϊκό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των
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στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του
µητρώου αυτών, 
γγ) την εκκαθάριση των αποδοχών και κάθε είδους α-

ποζηµιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και την έκδοση σχετικών βε-
βαιώσεων,
δδ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων

προπληρωµής και την έκδοση εντολών προς τους οικεί-
ους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των απο-
δοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την από-
δοση λογαριασµού, καθώς και την εισήγηση στο Ελε-
γκτικού Συνέδριο για τον καταλογισµό του υπερήµερου
υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
εε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, 
στστ) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋ-

πολογισµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, την εφαρ-
µογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλεί-
ας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και
τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού, το οποίο

είναι αρµόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθη-
ση εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών, καθώς και
για λοιπά ζητήµατα προµηθειών αρµοδιότητας της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση
τηλεφωνικών συνδέσεων, τη µέριµνα για τη στέγαση και
µεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λει-
τουργικών υποδοµών τους, καθώς και για θέµατα στέγα-
σης δηµοσίων υπηρεσιών.»
η) Οι υποπεριπτώσεις γ΄ και ε΄ της περίπτωσης 3 της

παραγράφου Α΄ αναριθµώνται σε ε΄ και στ΄.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 143/2010 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«1. Προϊστάµενοι Τµηµάτων της Διεύθυνσης Εσωτερι-

κών:
α. Στο Τµήµα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος των

κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
β. Στο Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Ανα-

φορών και Πληρωµών προΐσταται υπάλληλος των κλά-
δων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Οικονοµικού ή ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού.
γ. Στο Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης προΐσταται υ-

πάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ
Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
δ. Στο Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού

προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οι-
κονοµικού, ΠΕ Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικη-
τικού Λογιστικού.
ε. Στο Τµήµα Σχεδιασµού και Υποστήριξης Πληροφο-

ριακών Συστηµάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
στ. Στο Τµήµα Γραµµατείας και Πληροφόρησης Πολι-

τών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή ΔΕ Προσωπι-
κού Η/Υ.»

Άρθρο 93
Ανάκληση δέσµευσης πίστωσης και λοιπές

τακτοποιητικές ενέργειες οικονοµικού έτους 2016

1. Όσον αφορά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους
2016, οι Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγ-
χου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύµφωνα και µε το εδάφιο β΄ υποπερί-

πτωση αα΄, περίπτωση α΄ του άρθρου 31 του
ν. 4270/2014, διενεργούν όλες τις απαραίτητες πράξεις
και παραλαµβάνουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την ε-
φαρµογή των διατάξεων των άρθρων 79 παρ. 3, περι-
πτώσεις ε΄ και ι΄, 103 παρ. 1, 104 παρ. 1, 2 και 4, 114,
115 και 161 παρ. 1 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, καθώς
και του άρθρου 31, παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄.47). 

2. Επιπρόσθετα, η προθεσµία του άρθρου 161 παρ. 1
του ν. 4270/2014, σχετικά µε τη διενέργεια τακτοποιητι-
κών λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση εσόδων και
εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2016, παρατείνεται
κατά ένα µήνα.

3. Ειδικά, οι πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέω-
σης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται µε ηµεροµη-
νία την 31η Δεκεµβρίου 2016 και οι οποίες ισχύουν από
την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραµµα
«Διαύγεια» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2017,
διενεργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 4
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

4. Για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων οι
Δ.Υ.Ε.Ε. έχουν την ίδια καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµο-
διότητα που έχουν οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγ-
χου (Υ.Δ.Ε.) µέχρι 31.12.2016.

5. Οι Δ.Υ.Ε.Ε. εντός του πρώτου δεκαηµέρου µηνός Ια-
νουαρίου 2017 αποστέλλουν στις οικονοµικές υπηρεσίες
των φορέων, καταστάσεις µε τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα
εκχωρήσεων και κατασχέσεων εις χείρας του Δηµοσίου
ως τρίτου, καθώς και αντίγραφα των αναγγελιών εκχω-
ρήσεων και κατασχετηρίων.

6. Οι διενεργηθείσες κατά το έτος 2016 κάθε είδους
δαπάνες του Υπουργείου Οικονοµικών ή δαπάνες που
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονο-
µικών, καθώς και του ειδικού φορέα 23760, θεωρούνται
νόµιµες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης
υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών του τρέ-
χοντος και του εποµένου οικονοµικού έτους.

7. Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανά-
κλησης πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, οικονοµικού έτους 2014, δεν κατέστη
δυνατόν να εκδοθούν µέχρι 31.12.2014, δύναται να πλη-
ρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και
του επόµενου οικονοµικού έτους κατά την προβλεπόµε-
νη διαδικασία, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Άρθρο 94
Διαδικασία πληρωµής αποδοχών ετών 2016 και 2017

1. Οι Υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης
µε αρµοδιότητα τη µέριµνα για την ανάληψη υποχρεώ-
σεων για εκτέλεση δαπανών τακτικής µισθοδοσίας του
προσωπικού που πληρώνεται µε τη διαδικασία του άρ-
θρου 10 της υπ’ αριθµ. 2/37345/0004/4.6.2010 κ.υ.α.
(Β΄784) αποκτούν πλήρη πρόσβαση στο ΟΠΣΔΠ εντός
µηνός Δεκεµβρίου 2016, προκειµένου να εκτελέσουν τις
απαιτούµενες ενέργειες και πράξεις για την πληρωµή
των ανωτέρω δαπανών που αφορούν στον προϋπολογι-
σµό του 2017.

2. Για υποχρεώσεις που αφορούν δαπάνες για υπερω-
ριακή εργασία, αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζηµίωση για απα-
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σχόληση πλέον του πενθηµέρου την εβδοµάδα, υπερω-
ριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγµατο-
ποιούνται εντός του τελευταίου διµήνου του οικονοµι-
κού έτους 2016 και για την πληρωµή τους έχουν προβλε-
φθεί πιστώσεις στον προϋπολογισµό του εποµένου οικο-
νοµικού έτους, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της
παρ. 3β του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α΄220), εφό-
σον η ανωτέρω πρόβλεψη εγγραφής των πιστώσεων στο
επόµενο οικονοµικό έτος βεβαιώνεται ειδικά από τον οι-
κείο Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ή τον
Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 95
Κύριοι διατάκτες προϋπολογισµού

Υπουργείου Οικονοµικών

1.α. Οι προϊστάµενοι των Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν σε έ-
δρα περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.
3852/2010 (Α΄87), καθίστανται κύριοι διατάκτες κατά
την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 και για τις πι-
στώσεις που διατίθενται από τον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµικών στις Δ.Υ.Ε.Ε. που λειτουργούν
στους λοιπούς νοµούς οι οποίοι ανήκουν στα γεωγραφι-
κά όρια της οικείας περιφέρειας.
β. Ειδικά για τις πιστώσεις που αφορούν στις Δ.Υ.Ε.Ε.

στις νοµαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κύριοι
διατάκτες καθίστανται οι προϊστάµενοι των Δ.Υ.Ε.Ε. στις
νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιά αντίστοιχα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 96
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 76-93 αρχίζει από
1.1.2017, ενώ των άρθρων 94-96 αρχίζει από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 97
Παράταση προθεσµιών παραγραφής δικαιώµατος 

Δηµοσίου για έκδοση πράξης

1. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 61 του
ν. 4410/2016 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για τις λοιπές υ-
ποθέσεις της Ε.Γ. ΣΔΟΕ που περιέρχονται στην αρµο-
διότητα της Γ.Γ.Δ.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων της περίπτωσης 1α της υποπαρα-
γράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94).»

2. Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του
Δηµοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιµώµενου
ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών,
που λήγουν την 31.12.2016 παρατείνονται κατά ένα (1)
έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έ-
χουν εκδοθεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ή θα
εκδοθούν µέχρι την 31.12.2016 εισαγγελικές παραγγε-
λίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντο-

λές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολο-
γική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπο-
λέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµο-
κρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κα-
τάστασης.

Άρθρο 98
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται
παράγραφος 49 ως εξής: 

«49. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
4 του ν. 2523/1997 εφαρµόζονται και για ενδοοµιλικές
συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε περιόδους που
άρχισαν πριν από την 1.1.2012, εφόσον η υπόθεση είναι
εκκρεµής κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ενώπιον
της Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου

56 του ν. 4174/2013 είναι ευνοϊκότερες για τον υπόχρεο,
εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτές, ανεξάρτητα από το
χρόνο πραγµατοποίησης των ενδοοµιλικών συναλλα-
γών.»

Άρθρο 99
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργα-
ζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διά-
στηµα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως
ποσοστό της Λιανικής Τιµής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του ο-
χήµατος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσ-

σερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει-
σόδηµα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό

επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει-
σόδηµα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό

δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ε-
τήσιο εισόδηµα, 
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετή-
σιο εισόδηµα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκο-

σι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο
εισόδηµα, ανεξάρτητα αν το όχηµα ανήκει στην επιχεί-
ρηση ή είναι µισθωµένο µε οποιονδήποτε τρόπο στα α-
νωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήµα-
τος δεν επιµερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. 
Η αξία της παραχώρησης του οχήµατος µειώνεται βά-

σει παλαιότητας ως εξής:
i) 0-2 έτη καµία µείωση
ii) 3-5 έτη µείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη µείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και µετά µείωση πενήντα τοις εκατό

(50%). 
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Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήµα-
τα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελµατι-
κούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιµή Πώλησης προ Φό-
ρων έως 12.000 ευρώ.»
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για

εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016
και µετά.

2.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, το ποσό που
διανέµεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε πε-
ρίπτωση ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζηµιών.»
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν

εφαρµογή για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2017 και µετά. 

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 η φρά-
ση «της λογιστικής αξίας τους» αντικαθίσταται µε τη
φράση «της φορολογητέας αξίας τους».

4.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 4172/2013, όπως αυτό προστέθηκε µε την περίπτωση
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189),
καταργείται.
β. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 προστί-

θεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται

για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που καταβάλλουν
η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα
εξαρτήµατα αυτών.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4172/2013,

όπως αυτό προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 4
του άρθρου 22 του ν. 4283/2014, καταργείται.
δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν

για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος αναστέλλε-
ται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017.»

6.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν.
4364/2016 (Α΄ 13) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως
εξής:

«Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες φορολογίας εισοδήµα-
τος παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του
ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί τήρησης επαρκών τεχνικών α-
ποθεµάτων και οι κατ’ εφαρµογή του εκδοθείσες υπουρ-
γικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποιούνται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζο-

νται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µετά.

Άρθρο 100

Μετά την παράγραφο 35 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 35Α, ως
εξής:

«35.Α. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογου-
µένων κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το
ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν

ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία α-
παιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατοµι-
κή αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό, εξαιρου-
µένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπεραξία
µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέµενη διαφορά
τεκµηρίων, φορολογούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγµα-
τικό εισόδηµα της προηγούµενης παραγράφου υπερβαί-
νει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορο-
λογείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους
φορολογούµενους που διέκοψαν την επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα που απέκτησαν
µετά τη διακοπή της.»

Άρθρο 101
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 39β του ν. 2859/2000 (Κύρωση
του Κώδικα ΦΠΑ Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του πα-
ρόντος Κώδικα, οι υποκείµενοι των οποίων ο ετήσιος κύ-
κλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ, µπορούν να επιλέξουν την εφαρµογή
του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου. Για τους
υποκείµενους που δεν έχουν λειτουργήσει επί ένα πλή-
ρες φορολογικό έτος, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπο-
λογίζεται µε αναγωγή του ήδη πραγµατοποιηθέντος κύ-
κλου εργασιών σε 12µηνη περίοδο.»

2. Στο άρθρο 39β προστίθεται παράγραφος 2α, ως ε-
ξής:

«2.α. Οι εφαρµοζόµενοι συντελεστές είναι, σε κάθε
περίπτωση, οι ισχύοντες κατά το χρόνο που νοµίµως εκ-
δίδεται το φορολογικό στοιχείο.»

3. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 39β ο α-
ριθµός «28β» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «28».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 39β αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ένταξη στο καθεστώς πραγµατοποιείται µε υποβο-
λή δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόµενης φορολο-
γικής περιόδου και δεν µπορεί να παύσει πριν το πέρας
του επόµενου φορολογικού έτους. Η δήλωση ένταξης
στο ειδικό καθεστώς µπορεί να ανακληθεί µε υποβολή
δήλωσης εξόδου, µέχρι την τελευταία ηµέρα πριν την έ-
ναρξη της φορολογικής περιόδου για την οποία ισχύει». 

5. Η παρ. 6 του άρθρου 39β αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Στο ειδικό καθεστώς δεν µπορεί να ενταχθεί υπο-

κείµενος στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγµένα κατά τη
διάρκεια των δύο προηγούµενων φορολογικών ετών δεν
έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήµατος.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 39β αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο υποκείµενος στον φόρο δεν µπορεί να παραµεί-

νει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπλη-
ρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό. Στην
περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει αι-
τιολογηµένα τον υποκείµενο για την έξοδό του από το
καθεστώς, καθώς και για τη φορολογική περίοδο υπαγω-
γής του στους κανόνες του κανονικού καθεστώτος. 
Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου που προβλέπε-

ται στην παράγραφο 1, ο υποκείµενος οφείλει να υπο-
βάλλει στη Φορολογική Διοίκηση αίτηση εξόδου από το
καθεστώς. Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς θα ισχύει α-

51



πό το φορολογικό έτος που ακολουθεί το φορολογικό έ-
τος εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω υ-
πέρβαση.
Ο υποκείµενος στο φόρο µπορεί να ζητήσει την έξοδό

του µε δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση
και η έξοδος ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπε-
ται της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλ-
λεται η εν λόγω δήλωση εξόδου, υπό την προϋπόθεση ό-
τι έχει εξαντληθεί το χρονικό διάστηµα της υποχρεωτι-
κής παραµονής στο ειδικό καθεστώς. 
Οι υποκείµενοι στο φόρο που εξέρχονται από το ειδικό

καθεστώς οφείλουν, µε τη δήλωση της τελευταίας πριν
την έξοδό τους, φορολογικής περιόδου, να αποδώσουν
το φόρο για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία
που έχουν εκδώσει, µε αντίστοιχη άσκηση δικαιώµατος
έκπτωσης των ανεξόφλητων φορολογικών στοιχείων
που έχουν λάβει από µη ενταγµένους στο ειδικό καθε-
στώς προµηθευτές τους. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται
το δικαίωµα έκπτωσης των πελατών των ανωτέρω προ-
σώπων για τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έ-
χουν λάβει από τα πρόσωπα αυτά, µέχρι το τέλος της
φορολογικής αυτής περιόδου.»

Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3091/2002

1. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄της
παραγράφου 3 εφαρµόζονται και στην περίπτωση που τα
φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις µετοχές, µερί-
δια ή µερίδες εταιρειών µε καταστατική έδρα στην Ελλά-
δα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - εφόσον
τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα µη συνεργάσιµα κράτη,
όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος - οι οποίες είχαν αποκτήσει ακί-
νητα µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2009, υπό την προϋ-
πόθεση ότι τα φυσικό πρόσωπα ήταν, κατά το χρόνο φο-
ρολογίας, φορολογικοί κάτοικοι κρατών-µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.) - εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα
µη συνεργάσιµα κράτη, όπως ορίζονται στις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος - και διέ-
θεταν αριθµό φορολογικού µητρώου του κράτους αυτού.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται
εφόσον τα πρόσωπα αυτά απέκτησαν αριθµό φορολογι-
κού µητρώου στην Ελλάδα µετά το χρόνο φορολογίας
και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζονται τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δι-
καιολογητικά για την εφαρµογή των διατάξεων του άρ-
θρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

2. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται και για υποθέσεις οι οποίες κατά την κατάθεση
του παρόντος είναι εκκρεµείς ενώπιον της Φορολογικής
Διοίκησης ή των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για
υποθέσεις για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης
ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου.
Επίσης, εφαρµόζονται και για υποθέσεις για τις οποίες
κατά την κατάθεση του παρόντος οι σχετικές πράξεις έ-
χουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί, οπότε και
τροποποιούνται µε πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε.

Για τη χορήγηση της εξαίρεσης στις περιπτώσεις αυ-
τές επιβάλλεται το πρόστιµο της περίπτωσης ε΄ της παρ.
2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για κάθε έτος καθυ-
στέρησης απόκτησης του αριθµού φορολογικού µητρώ-
ου.

Άρθρο 103
Τροποποιήσεις διατάξεων του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα

1. Στο άρθρο 39 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α΄ 265) προστίθεται νέα παράγραφος 8
ως εξής: 

«8. α) Επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων
δύνανται να λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συ-
γκροτήµατα µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθο-
ρίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων. 
β) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

σόδων καθορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση και
επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων
Τελωνειακών Συγκροτηµάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών
Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η βεβαίωση και η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα προϊόντα του άρ-
θρου 53 του παρόντα Κώδικα, ενεργείται από την αρµό-
δια Αρχή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του παρόντος
άρθρου και των άρθρων 110 και 111 του παρόντα Κώδι-
κα.»

3. α. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001
προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Στις περιπτώσεις εφοδιασµού αεροσκαφών µε
καύσιµα τα οποία εξέρχονται από φορολογικές αποθή-
κες και δεν παρέχεται απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε α-
πό Φ.Π.Α., οι αναλογούντες κατά περίπτωση φόροι βε-
βαιώνονται και εισπράττονται έως την εικοστή (20ή) η-
µέρα του επόµενου µήνα από το µήνα παράδοσης των
καυσίµων.» 
β. Η παράγραφος 8 αναριθµείται σε 9.

Άρθρο 104
Τροποποίηση διάταξης του ν. 2960/2001 (Α΄265)

Το δεύτερο εδάφιο του σηµείου στ΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 25 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνεια-
κός Κώδικας» καταργείται.

Άρθρο 105
Ρυθµίσεις ζητηµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Δηµοσίων Εσόδων και της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δηµοσίων Εσόδων

1. Μετατρέπεται µία (1) κενή θέση του κλάδου Διοικη-
τικού - Οικονοµικού, κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραµµα-
τείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών
σε θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή, η οποία πληρού-
ται από δικηγόρο απασχολούµενο µε πάγια αντιµισθία
στο Δηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ι-
διωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, µε επιστηµονική
εξειδίκευση και τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία στο φο-
ρολογικό δίκαιο, για την υποβοήθηση του γραφείου του
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Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και την ενασχό-
ληση εν γένει µε τα ζητήµατα των λειτουργικών αρµο-
διοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
διατηρουµένης σε κάθε περίπτωση της αρµοδιότητας
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ο δικηγόρος το-
ποθετείται στην αντίστοιχη θέση για ορισµένο ή αόριστο
χρόνο, µε Κοινή Απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υ-
πουργού και του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
(ΓΓΔΕ), κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ει-
δικών διατάξεων. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης για
ορισµένο χρόνο, µετά την παρέλευση αυτού, ο δικηγό-
ρος επανέρχεται αυτοδίκαια στην αρχική θέση από την
οποία προήλθε. Σε περίπτωση τοποθέτησης για αόριστο
χρόνο, ο δικηγόρος επανέρχεται στην αρχική θέση από
την οποία προήλθε, είτε κατόπιν αιτήσεως του ιδίου είτε
κατόπιν ειδικής και αιτιολογηµένης απόφασης του ΓΓΔΕ
που λαµβάνεται για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση που η
θέση στην υπηρεσία από την οποία προήλθε έχει ήδη
πληρωθεί, συστήνεται προσωποπαγής θέση στην υπηρε-
σία αυτή για την επαναφορά του δικηγόρου στην αρχική
του θέση.

2. α. Στο άρθρο 5 του ν. 3943/2011, προστίθεται παρά-
γραφος 13 ως εξής: 

«13. Για τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις (ΕΔΕ), που
διενεργούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Διεύ-
θυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, δεν ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφί-
ου της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3528/2007.»

β. Οι παράγραφοι 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 5 του
ν. 3943/2011 αναριθµούνται σε 14, 15, 16 και 17, αντί-
στοιχα. 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 20 του παρόντος νόµου. Ο Υπουργός δεν δύναται,
για συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβά-
λει προς την Αρχή αίτηµα παροχής πληροφοριών ή να
παράσχει δεσµευτικές οδηγίες. Η Αρχή υποχρεούται να
παρέχει στον Υπουργό Οικονοµικών συγκεντρωτικά και
αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο A.Φ.Μ. (µικροδεδοµένα)
στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του, µετά α-
πό διαδικασία ψευδωνυµοποίησής τους.»

4. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης θ΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«ββ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την κατά τόπον και την
καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Υπηρεσιών της Αρχής, την
περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους, την έ-
δρα και τον τίτλο αυτών, την ηµεροµηνία έναρξης ή παύ-
σης λειτουργίας τους, καθώς και τις ιδιαίτερα σηµαντι-
κού ύψους οφειλές και τους οφειλέτες αυτών, ποια πρό-
σωπα θεωρούνται φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου
και ποιες θεωρούνται µεγάλες επιχειρήσεις.»

5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 δεν θί-
γονται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

6. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4389/2016 διαγράφονται οι λέξεις
«σε πρώτο βαθµό».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄

της ως άνω παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου της
Αρχής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου

120 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύει.»
7. Στο άρθρο 36 του ν. 4389/2016 προστίθενται παρά-

γραφοι 3, 4, 5 και 6, ως εξής:
«3. Στην αρµοδιότητα του ΕΝΓΔΕ περιλαµβάνονται, ι-

δίως: 
α) Η εν γένει νοµική υποστήριξη της ΑΑΔΕ, µε την έκ-

δοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα που υποβάλλονται
από τον Διοικητή της και πρακτικών γνωµοδοτήσεων επί
αιτήσεων εξωδίκου αναγνωρίσεως απαιτήσεως, δικαστι-
κού και εξωδίκου συµβιβασµού και επί της τηρητέας δι-
καστικής ή διοικητικής πορείας των υποθέσεων. Ερωτή-
µατα που άπτονται της φορολογικής και τελωνειακής
νοµοθεσίας υποβάλλονται αποκλειστικώς από τον Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ, οπότε και µόνον οι επ’ αυτών εκδιδόµε-
νες και γενόµενες αποδεκτές γνωµοδοτήσεις δεσµεύ-
ουν τις αντίστοιχες αρχές, µε εξαίρεση τα σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 4389/2016 ερωτήµατα, για τα οποία η ως άνω αρµο-
διότητα ασκείται παράλληλα και από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών. Επί των ερωτηµάτων του προηγούµενου εδαφί-
ου δεν χορηγείται αντίγραφο των εισηγήσεων. Με την ε-
πιφύλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της περί-
πτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Οργανισµού του
ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α΄324) και στην παράγραφο 4, η α-
ποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων και η έγκριση ή µη των
πρακτικών γίνεται µε επισηµειωµατική πράξη του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ.
β) Η παράσταση, υποστήριξη και υπεράσπιση των υπο-

θέσεων, για τις οποίες είναι κατά νόµο υποχρεωτική η
παράσταση µε µέλος του ΝΣΚ, ενώπιον του Ανώτατου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Ειδικού Δικαστηρίου του άρ-
θρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, του Αρείου Πάγου και όλων των διοικητικών,
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων των Αθηνών και ε-
νώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Πειραιώς για τις
φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, επιφυλασσό-
µενης της κατά την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
8 του Οργανισµού του ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α΄ 324) αρµο-
διότητας του Προέδρου του ΝΣΚ. 
γ) Η απόφαση για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά

των ανέκκλητων δικαστικών αποφάσεων, αν δεν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως ή δεν πα-
ρέχονται βάσιµοι λόγοι, και η άσκηση των αιτήσεων, εν-
δίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Ανώτατου Ει-
δικού Δικαστηρίου, του Συµβουλίου της Επικρατείας και
του Αρείου Πάγου. Η γνωµοδότηση για τη µη άσκηση εν-
δίκων µέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων, αν δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως ή
δεν παρέχονται βάσιµοι λόγοι και η άσκηση των ενδίκων
βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον των δικαστηρίων της
ουσίας επί υποθέσεων για τις οποίες είναι κατά νόµο υ-
ποχρεωτική η παράσταση µε µέλος του και ανήκουν
στην αρµοδιότητα του Γραφείου. 
δ) Η νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των συµ-

βάσεων στις οποίες συµβάλλεται η ΑΑΔΕ. Η νοµοτεχνι-
κή υποστήριξη της ΑΑΔΕ κατά την κατάρτιση προτάσε-
ων σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον
παραπέµπονται αρµοδίως από τον Διοικητή της. 
ε) Η εισήγηση προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τη λή-

ψη νοµοθετικών µέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για την
άρση των προβληµάτων που παρατηρούνται κατά την ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας και εν γένει για την προάσπιση
των δικαιωµάτων και συµφερόντων του Δηµοσίου και,
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γενικότερα, του δηµόσιου συµφέροντος. 
στ) Η άµεση ενηµέρωση των αρµοδίων Κεντρικών Δι-

ευθύνσεων και υπηρεσιών που υπάγονται στην ΑΑΔΕ ή
απευθείας στον Διοικητή της, για τη νοµολογία των ανω-
τάτων δικαστηρίων επί των δικαστικών υποθέσεων αρ-
µοδιότητας του Γραφείου. 
ζ) Η σύνταξη και αποστολή σχεδίων δικογράφων ενδί-

κων µέσων και η αποστολή υποµνηµάτων προς υποβοή-
θηση του έργου των φορολογικών και τελωνειακών αρ-
χών και η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών εν γέ-
νει της ΑΑΔΕ για τη σύνταξη της εκθέσεως απόψεως
προς τα δικαστήρια, επί περίπλοκων και δυσχερών νοµι-
κών ζητηµάτων.
η) Η συµµετοχή σε συλλογικά όργανα που συστήνο-

νται για θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Α-
ΑΔΕ, κατόπιν υποβολής αιτήµατος του Διοικητή. 

4. Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων επί φορολογικών
και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως
(κοινής και διοικητικής), καθώς και για την εισαγωγή ή µη
στο ακροατήριο των πάσης φύσεως υποθέσεων επί των
οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συµβούλιο κατά τη
διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989,
του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή
κατ’ άλλη παρόµοια διαδικασία, αποφαίνεται η Τριµελής
Επιτροπή του Γραφείου, ύστερα από προφορική εισήγη-
ση του εισηγητή της υπόθεσης, µε χρονολογηµένη ενυ-
πόγραφη επί του επισήµου αντιγράφου της αποφάσεως,
πράξη των µελών της, στην οποία περιέχεται συνοπτική
αιτιολογία. Για την άσκηση της αρµοδιότητάς της αυτής
η Επιτροπή απαρτίζεται από έναν Αντιπρόεδρο ή έναν
Νοµικό Σύµβουλο, έναν Πάρεδρο και τον εισηγητή της υ-
πόθεσης. 

5. Το ΕΝΓΔΕ συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία υπο-
βάλλεται στον Διοικητή της Αρχής µέχρι τέλους Μαρτί-
ου κάθε έτους. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή και
αποτίµηση του έργου του Γραφείου του προηγούµενου
έτους. Στην έκθεση περιλαµβάνονται συνοπτική παράθε-
ση των δικαστικών αποφάσεων αρµοδιότητας της ΑΑΔΕ,
που εκδόθηκαν από το ΑΕΔ και τα ανώτατα δικαστήρια,
παρατηρήσεις και εισήγηση για τις ρυθµίσεις που είναι α-
ναγκαίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ε-
ντοπίζονται, µε ειδικότερη επισήµανση των αιτίων ακυ-
ρώσεως κανονιστικών ή ατοµικών πράξεων. 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρ-
θρου 55 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75) καταργούνται.»

8. Το δέκατο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους, παρέχεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους
αυτών απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήµα-
τος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση,
στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρού-
νται, σε επίπεδο Α.Φ.Μ. (µικροδεδοµένα), στο Σύστηµα
Διοικητικής Πληροφόρησης της Αρχής (Management
Information System – ΜΙS) ή σε οποιοδήποτε άλλο πλη-
ροφοριακό σύστηµα σε επίπεδο εφαρµογής, µετά από
διαδικασία ψευδωνυµοποίησής τους. Η Αρχή είναι υπεύ-
θυνη για την οµαλή λειτουργία, τη συντήρηση, την ανα-
βάθµιση, καθώς και την έγκαιρη και διαρκή ενηµέρωση,
έως και την τελευταία εργάσιµη µέρα κάθε µήνα µε τα
δεδοµένα του προηγούµενου µήνα, του Συστήµατος Δι-
οικητικής Πληροφόρησης της Αρχής (Management
Information System - MIS) ή οποιουδήποτε άλλου πληρο-

φοριακού συστήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη παροχή των παραπάνω συγκεντρωτικών και ανα-
λυτικών στοιχείων, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµα-
τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.). Η παρούσα διάταξη ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2017.»

9. Στο άρθρο 40 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται
νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως:

«7. Το τµήµα της πάγιας προκαταβολής του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών που αφορά τον ειδικό φορέα 23-180 ό-
πως ισχύει, σύµφωνα µε την αρ. Δ.Ο.Δ. Α 4013142 ΕΞ
2016/11.7.16 (Β΄ 2328) κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµι-
κών, ως προς το ύψος, το είδος και το ποσοστό δαπανών
που πληρώνονται σε βάρος του προαναφερθέντος ειδι-
κού φορέα, περιέρχεται στην Α.Α.Δ.Ε.. Με απόφαση του
Διοικητή της Αρχής καθορίζεται ο υπόλογος διαχειρι-
στής αυτής.»

10. Στο άρθρο 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται
παράγραφος 12, ως εξής: 

«12. Έντυπα που χρησιµοποιούνται από τη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) θα χρησιµοποι-
ούνται από 1.1.2017 και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µέχρι εξαντλήσεως των αποθε-
µάτων αυτών.»

Άρθρο 106
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4410/2016

Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016
(Α΄141) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. α) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο συγκρο-
τείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων. Το αναγκαίο για τη συγκρότησή του προσωπικό
προέρχεται από τις κάτωθι αναφερόµενες υπηρεσίες,
και συγκεκριµένα ένας υπάλληλος κατ’ αντιστοιχία από:
αα) τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γε-

νικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ως Πρόεδρος,
ββ) την Ελληνική Αστυνοµία, ως Αντιπρόεδρος,
γγ) τη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της

Διαφθοράς, ως Γραµµατέας,
δδ) τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής

Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ως µέλος,
εε) το Λιµενικό Σώµα, ως µέλος,
στστ) την Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Δίωξης Οι-

κονοµικού Εγκλήµατος, ως µέλος,
ζζ) τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, ως µέλος.
β) Το προσωπικό του ΣΕΚ συνεπικουρείται στο έργο

του από είκοσι (20) επιπλέον υπαλλήλους, οι οποίοι προ-
έρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην υπο-
παράγραφο Α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και α-
πό τις λοιπές υπηρεσίες του Δηµόσιου τοµέα.
γ) Το προσωπικό των υποπαραγράφων Α΄ και β’, πλην

αυτού που προέρχεται από Γενική Γραµµατεία για την
Καταπολέµηση της Διαφθοράς µετακινείται ή αποσπά-
ται, κατά περίπτωση, στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. - Διεύ-
θυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβά-
σεων. Ειδικότερα η απόσπαση, διενεργείται µε κοινή α-
πόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και
του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε., για δύο έτη, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, χωρίς να απαιτεί-
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ται προηγούµενη γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτεται η εν λό-
γω απόσπαση.
δ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και κατά πα-

ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης το προσωπικό της περί-
πτωσης γγ΄ της υποπαραγράφου α΄, καθώς και αυτό της
υποπαραγράφου β΄ που προέρχεται από την υπηρεσία
της περίπτωσης γγ΄, που έχει αποσπασθεί από άλλους
φορείς στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, θεωρούνται υπάλληλοι
της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της Δια-
φθοράς και υπηρετούν µε κοινή απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραµµα-
τέα της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της
Διαφθοράς, κατά αποκλειστική απασχόληση, στο ΣΕΚ,
για την υλοποίηση του έργου αυτού, χωρίς να επηρεάζε-
ται η απόσπασή τους στη Γενική Γραµµατεία για την Κα-
ταπολέµηση της Διαφθοράς. Με όµοια πράξη µπορεί να
διακόπτεται η εν λόγω αποκλειστική απασχόληση στο
ΣΕΚ.
ε) Η κατά τα ανωτέρω υπηρεσία στο Συντονιστικό Επι-

χειρησιακό Κέντρο θεωρείται για κάθε συνέπεια, ως κα-
νονική υπηρεσία στο Σώµα Ασφαλείας ή στην Υπηρεσία
από την οποία προέρχεται το αποσπώµενο προσωπικό.
στ) Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Ε-

πιχειρησιακού Κέντρου παρέχεται µε µέριµνα της Γενι-
κής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.»

«6. Κάθε θέµα, αναφορικά µε την οργάνωση, τη δοµή,
τη λειτουργία και τις υποδοµές του Σ.Ε.Κ. καθορίζεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε.»

Άρθρο 107
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001

1. H παρ. 8 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊό-
ντα» (Α΄ 281) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1α)
του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 (Α΄251) καθώς και κάθε
άλλης διάταξης που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο την
έκδοση λογιστικών στοιχείων και την τήρηση λογιστικών
αρχείων, η διάθεση του παραγόµενου έτοιµου προϊόντος
απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της
παραγράφου 1 της παρούσας περίπτωσης πραγµατοποι-
είται µε την έκδοση λογιστικών στοιχείων, κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του
ν. 4308/2014. Τα ως άνω αναφερόµενα πρόσωπα, έχουν
υποχρέωση τήρησης και ενηµέρωσης λογιστικών αρχεί-
ων. Για τη διακίνηση του ως άνω προϊόντος απόσταξης,
εκδίδεται σχετικό παραστατικό κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4308/2014, το οποίο συνοδεύει το προϊόν µέχρι τον
τελικό προορισµό του. Δεν απαιτείται έκδοση παραστα-
τικού διακίνησης, εφόσον εκδίδεται άµεσα λογιστικό
στοιχείο αξίας.»
β) Από τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της πα-

ρούσας εξαιρούνται τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά
πρόσωπα, τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό, µέχρι το
ανώτατο όριο των 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο
και ανά πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα
ίδια, τα µέλη της οικογενείας τους ή τους προσκεκληµέ-

νους τους, απαγορευοµένης της εµπορίας. Σε περίπτω-
ση διακίνησης του ως άνω προϊόντος από τα πρόσωπα
αυτά ή για λογαριασµό τους, αυτό συνοδεύεται από α-
ντίγραφο της αδείας απόσταξης καθώς και του αποδει-
κτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων. 
γ)Το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδή-

ποτε µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλ-
λο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους
χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και
εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τη µετανάστευση στα αλ-
κοολούχα ποτά.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 προστί-
θεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι) οι οποίοι
διαθέτουν ή διακινούν το προϊόν τους χωρίς τα προβλε-
πόµενα λογιστικά στοιχεία ή συνοδευτικά παραστατικά,
κατά περίπτωση καθώς και οι µικροί αποσταγµατοποιοί,
οι οποίοι δεν τηρούν λογιστικά αρχεία, κατά παράβαση
των διατάξεων των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου Ε8 του άρθρου 7.»

3. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2969/2001 αναριθµείται σε ιγ΄ και προστίθεται περί-
πτωση ιβ΄  ως εξής:

«ιβ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι), οι οποίοι
διαθέτουν το προϊόν τους στην κατανάλωση, κατά παρά-
βαση των διατάξεων της υποπαραγράφου β΄ της παρα-
γράφου Ε8 του άρθρου 7.»

4. Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 12 του ν. 2969/2001 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ι) Όποιοι εµφιαλώνουν και τυποποιούν προϊόν από-
σταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) κατά πα-
ράβαση των διατάξεων της υποπαραγράφου γ΄ της πα-
ραγράφου Ε8 του άρθρου 7, καθώς και αυτοί που χρησι-
µοποιούν για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών το εν
λόγω προϊόν.»

5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει την 1.8.2017.

Άρθρο 108
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4223/2013

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 1 του άρθρου 100 του ν. 4316/2014 (Α΄270),
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του ΟΔ-
ΔΗΧ που λήγουν εντός του 2016 παρατείνονται αυτοδι-
καίως από τη λήξη τους µέχρι τις 31.12.2018.»

Άρθρο 109
Ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην

Διεθνές Αεροδρόµιο του Ελληνικού

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994
(Α΄ 62) προστίθεται εδάφιο ιβ’ ως ακολούθως:

«ιβ΄. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορη-
γείται µία (1) άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιο-
χής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κο-
σµά, όπως η περιοχή αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Για τη χορήγηση
της άδειας λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο Γενικής Διάτα-
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ξης, όπως αυτό ορίζεται στην από 14 Νοεµβρίου 2014
Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών µεταξύ του ΤΑΜΕΙ-
ΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΑΕ, της HELLINIKON GLOBAL I SA, της LAMDA
DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενου, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4422/2016 (Α΄ 181).»

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά
διεξάγεται διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός, µε προ-
κήρυξη του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής του διαγωνι-
σµού, όπως η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Δια-
γωνισµού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλ-
λες λεπτοµέρειες που αφορούν στην εν γένει διαδικα-
σία, το χρονοδιάγραµµα και την κατακύρωση. Η προκή-
ρυξη του διαγωνισµού, και η άδεια περιλαµβάνει πλαίσιο
τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη και τη λει-
τουργία καζίνο, λαµβανοµένων υπ’ όψιν του Σχεδίου Γε-
νικής Διάταξης και του χρόνου λειτουργίας του καζίνο.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄
62) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ακριβής θέση κάθε καζίνο, µέσα στα όρια των α-
νωτέρω περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό µε την άδεια λειτουργίας των κα-
ζίνο θέµα, ρυθµίζεται ή και τροποποιείται µε απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, εκτός εάν άλλως προ-
βλέπεται στον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση µετεγκατά-
στασης, µε την ίδια απόφαση δύνανται να τροποποιού-
νται, πλέον των ανωτέρω, το ειδικό ετήσιο τέλος της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 2 καθώς και τα αντισταθµιστικά
οφέλη, τα οποία συµβατικά έχουν αναλάβει να παρέ-
χουν τα καζίνο προ της µετεγκατάστασής τους, λαµβά-
νοντας υπόψη τυχόν υπεραξία που δηµιουργείται για την
επιχείρηση καζίνο από τη µετεγκατάσταση αυτή. Οι χο-
ρηγούµενες άδειες είναι οριστικές και δεν επιτρέπεται η
χορήγηση προσωρινών αδειών ή οποιαδήποτε λειτουρ-
γία της επιχείρησης κατά παρέκκλιση από τους όρους
που ορίζονται στην άδεια.

Άρθρο 110
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 33 

του ν. 3697/2008

Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194) κα-
ταργείται. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1.11.2016.

Άρθρο 111
Ρυθµίσεις για τη βραχυπρόθεσµη µίσθωση ακινήτων

στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού

1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοεί-
ται: α) το διαµέρισµα, β) η µονοκατοικία, εξαιρουµένων
των µονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως
τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη µορφή οικήµατος.
Ως οικονοµία του διαµοιρασµού ορίζεται κάθε µοντέλο

όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρµες δηµιουργούν µια
ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπη-

ρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. 
Ως ψηφιακές ή επιγραµµικές πλατφόρµες ορίζονται οι

ηλεκτρονικές, διµερείς ή πολυµερείς αγορές όπου δύο ή
περισσότερες οµάδες χρηστών επικοινωνούν µέσω δια-
δικτύου µε τη µεσολάβηση του διαχειριστή της πλατ-
φόρµας προκειµένου να διευκολυνθεί µία συναλλαγή
µεταξύ τους. 

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσµης µίσθω-
σης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρα-
σµού υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις: 
α. Ο εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής είναι φυσικό πρόσω-

πο, εγγεγραµµένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθω-
σης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. O αριθµός
εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινή-
των υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές
πλατφόρµες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής. 
β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των

δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήµατος.
γ. Το ακίνητο έχει εµβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τε-

τραγωνικών µέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισµό, αερι-
σµό και θέρµανση.
δ. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόµιµες οικοδοµικές

άδειες ή έχει διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθµίσεις του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 
ε. Η µίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ε-

νενήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Για νησιά
κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η µίσθωση ε-
κάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες
ανά ηµερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του
προηγούµενου εδαφίου, των ενεννήντα (90) και  εξήντα
(60) ηµερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολι-
κό εισόδηµα του εκµισθωτή ή υπεκµισθωτή, από το σύ-
νολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκµίσθωση ή υπεκ-
µίσθωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος περί
οικονοµίας διαµοιρασµού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιά-
δες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
στ. Τα ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα, χωρίς την

παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινο-
σκεπασµάτων.

3. Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, επιβάλλεται
αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, ύστερα από
εισήγηση και των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισµού, βεβαιώνεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και ει-
σπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από
τη διαπίστωση της παράβασης, ο εκµισθωτής ή υπεκµι-
σθωτής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ηµερο-
λογιακών ηµερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
συµµόρφωσης. Σε περίπτωση µη τήρησης εκ νέου των
προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 2, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την
έκδοση της πράξης επιβολής του προστίµου, το πρόστι-
µο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση
κάθε επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του
αρχικώς επιβληθέντος.
Σε περίπτωση µη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσε-

ων της παραγράφου 2 εφαρµόζεται κατά περίπτωση η
κείµενη νοµοθεσία.
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4. Οι µισθώσεις, που δεν πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, είναι νόµιµες, µό-
νον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύµατα οιασδή-
ποτε λειτουργικής µορφής, εφοδιασµένα µε Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έ-
ως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155).

5.α. Το εισόδηµα που αποκτάται σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 θεωρείται εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της
παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ι-
σχύουν.
β. Ο εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής του παρόντος άρ-

θρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφορια-
κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

6. Η µίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται
του ΦΠΑ.

7. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, διενεργού-
νται έλεγχοι από µικτά συνεργεία ελέγχου που αποτε-
λούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονοµικών
και Τουρισµού. 

8. Το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται να ζητά από κά-
θε ψηφιακή πλατφόρµα, η οποία δραστηριοποιείται στην
οικονοµία του διαµοιρασµού, κάθε πληροφορία η οποία
είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκµισθωτή ή
υπεκµισθωτή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού ορίζονται οι όροι
συνεργασίας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την εκάστοτε
ηλεκτρονική πλατφόρµα, οι ειδικότεροι όροι εφαρµογής
των παραγράφων 2α, 2ε, 3, 8 και 9 του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. 

10. Οι διατάξεις της παρόντος άρθρου ισχύουν από
την 1.2.2017.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

Άρθρο 112
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Το άρθρο 4 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του
β.δ. της 16.3.1923 «Περί κανονισµού των µέτρων υγιει-
νής και καθαριότητας των σταφιδαποθηκών»  (Α΄ 91) κα-
ταργούνται.

2. Το άρθρο 4, καθώς και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο
του άρθρου 5 του π.δ. της 30.10.1924 «Περί κανονισµού
όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύ-
κων» (Α΄ 275) καταργούνται.

Άρθρο 113
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Α΄ 164)

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 1565/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«β) Οι Βεβαιώσεις Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέ-
σεων για την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α΄ ή
τύπου Β΄, οι οποίες εκδίδονται µετά τη δηµοσίευση της
παρούσας διάταξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ισχύουν για πέντε (5) έτη. Οι προϋποθέσεις, βάσει των ο-
ποίων η επιχείρηση νοµίµως ασκεί εµπορία λιπασµάτων
τύπου Α΄ ή τύπου Β΄, επανεξετάζονται µετά από αίτηση

του ενδιαφεροµένου για επικαιροποίηση του φακέλου
του.»

Άρθρο 114
Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως τακτικές και ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι,
κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε-
µπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τι-
µές, ορίζονται οι εξής: α) τακτικές εκπτώσεις: αα) από τη
δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το τέλος του Φε-
βρουάριου και αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου
µέχρι το τέλος του Αυγούστου, β) ενδιάµεσες εκπτωτι-
κές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαΐου
και ββ) το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου. Οι εν-
διάµεσες εκπτωτικές περίοδοι µπορούν να µεταβάλλο-
νται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του οι-
κείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη των εµπορικών συλλόγων και των επαγγελµατι-
κών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δη-
µοσιεύεται έως την 1η Δεκεµβρίου του έτους που προη-
γείται της εφαρµογής των ενδιάµεσων εκπτωτικών πε-
ριόδων. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο οριζόµενες εκ-
πτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ηµέ-
ρες ετησίως και περιλαµβάνουν τουλάχιστον δύο Κυρια-
κές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις πω-
λήσεις αυτοκινήτων.» 

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τα-
κτικής εκπτωτικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 15 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση που η πρώ-
τη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η δυνατότητα
µετατίθεται την επόµενη Κυριακή.»

3. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4177/2013 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:

«ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάµεσων
εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται µε απόφαση
του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύµφωνα µε την περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρό-
ντος. Στις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η ως άνω
απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των
εµπορικών καταστηµάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου
και την πρώτη Κυριακή του Νοεµβρίου. Σε περίπτωση
που η πρώτη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η δυ-
νατότητα µετατίθεται την επόµενη Κυριακή.»

4. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, δύναται να εκδοθεί η κατά την παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του ν. 4177/2013 απόφαση του Αντιπεριφερει-
άρχη, µε την οποία µεταβάλλονται οι ενδιάµεσες εκπτω-
τικές περίοδοι, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός
του δευτέρου εδαφίου της ως άνω παραγράφου.

Άρθρο 115

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του
άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ο-
ρίζεται η 31η Μαρτίου 2017.»
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Άρθρο 116

Στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α΄121) προστίθεται
παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυ-
µπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), εφαρµόζονται οι διατάξεις
των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπον-
διών.»

Άρθρο 117

1. Η παρ. 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρ-
θρο 739, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς
και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ.
Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν την ιατρικώς υ-
ποβοηθούµενη αναπαραγωγή, οι οποίες υπάγονται στην
αρµοδιότητα των Πολυµελών Πρωτοδικείων και εκείνες
που από το νόµο υπάγονται στην αρµοδιότητα των Ειρη-
νοδικείων.»

2. Στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 800 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο πρώτο ως ε-
ξής:

«Αρµόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε Μο-
νοµελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 800 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον
του δικαστηρίου που τελεί την υιοθεσία σε ιδιαίτερο γρα-
φείο χωρίς δηµοσιότητα.»

4. Η ισχύς των διατάξεων των ως άνω παραγράφων
αρχίζει από 16 Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 118

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248)
τροποποιείται ως εξής: 

«4. Μέχρι 31.12.2017 για τα νησιά των Νοµών 'Εβρου,
Λέσβου, Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και
της Καρπάθου, οι συντελεστές του φόρου µειώνονται
κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για α-
γαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαι-
τητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υ-

ποκείµενο στο φόρο που είναι εγκαταστηµένος στα νη-
σιά αυτά,
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκεί-

µενο στο φόρο, εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος
του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο
ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκα-
ταστηµένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο

στο φόρο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρό-
σωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα
πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα

καπνοβιοµηχανικά προιόντα και τα µεταφορικά µέσα.»
2. Η παρ. 6Α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 καταρ-

γείται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από

1.1.2017.

Άρθρο 119

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις:
α. Της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 και της

παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως ι-
σχύουν.
β. Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300),

όπως ισχύει.
γ. Των παραγράφων 1, 2 και 7 του άρθρου 17 του

ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως ισχύουν.
δ. Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του

ν. 1316/1983 (Α΄ 3).
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172),

όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση: «εντός των οποίων
λειτουργεί φαρµακείον συµφώνως προς το άρθρον 14
παρ. 6 του παρόντος».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, υπόκειται σε φαρµακολογικό και
υγειονοµικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις.»

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του
ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«β) Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις περί χονδρικής ή
λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση υποτροπής, προκειµέ-
νου µεν περί παραγωγών ή αντιπροσώπων ανακαλείται
και η άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος στο οποίο αφο-
ρά η παράβαση, προκειµένου δε περί φαρµακείου ή φαρ-
µακαποθήκης ή άλλου καταστήµατος χονδρικής πώλη-
σης φαρµάκων ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του φαρµακείου ή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ή χονδρικής πώλησης της φαρµακαποθήκης ή του κατα-
στήµατος.»

5.  Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 της υ.α.
Υ1/Γ.Π. 127962/2004 (Β΄ 395), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 2 της υ.α. ΓΠ/οικ. 103499/2013 (Β΄ 2855), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«στ) ο αριθµός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ µε µνεία ότι
το προϊόν δεν υπόκειται σε άδειας κυκλοφορίας του
ΕΟΦ».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υ.α. Α6/11920/1988
(Β΄1), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάθεση δραστικών ουσιών για την παραγωγή
φαρµακευτικών προϊόντων επιτρέπεται να γίνεται από ό-
λους τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας, παραγωγής
και χονδρικής πώλησης φαρµάκων και δραστικών ου-
σίων.»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 4 της υ.α. Γ5(α)/88979/2015
(Β΄ 2577) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η διαπίστωση της µη τήρησης των όρων των προη-
γούµενων παραγράφων έχει ως συνέπεια την επιβολή
των προβλεπόµενων από το νόµο κυρώσεων.»

8. Η παρ. 5 του άρθρου 11 της υ.α. Γ5(α)/88979/2015
(Β΄ 2577) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι φαρµακοβιοµηχανίες, αντιπρόσωποι - εισαγω-
γείς, φαρµακέµποροι και φαρµακοποιοί υποχρεούνται να
παρέχουν, στη Διεύθυνση Φαρµάκων του Υπουργείου Υ-
γείας και στο Τµήµα Τιµολόγησης Φαρµάκων του ΕΟΦ,
κάθε σχετική µε τα φάρµακα πληροφορία που τους ζη-
τείται.»

9. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του
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ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3.α. Για την ένταξη κάθε φαρµακευτικού ιδιοσκευά-
σµατος στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων
φαρµάκων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου καταβάλλεται, ως τέλος εισόδου, ε-
φάπαξ εισφορά ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για
κάθε µορφή, περιεκτικότητα και δοσολογία και βαρύνει
αποκλειστικά τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατό-
χους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών ιδιο-
σκευασµάτων.»

10. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την ένταξη κάθε νέου φαρµακευτικού ιδιοσκευ-
άσµατος στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων
φαρµάκων καταβάλλεται, ως τέλος εισόδου, εφάπαξ ει-
σφορά ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε µορ-
φή, περιεκτικότητα και δοσολογία και βαρύνει αποκλει-
στικά τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους ά-
δειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών ιδιοσκευασµά-
των.»

11. Το άρθρο 2 της υ.α. Α6/4171/1987 (Β΄ 361), όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης 

για χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής

Η αίτηση υποβάλλεται µόνο εφόσον ισχύουν σωρευτι-
κά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Το ιδιοσκεύασµα ή το
σκεύασµα εισάγεται από κράτος-µέλος της Ε.Ε. (µπορεί
να παρασκευάζεται εκεί ή να εισάγεται από άλλο κρά-
τος- µέλος. β) Έχει νόµιµη άδεια κυκλοφορίας (σύµφωνα
µε το άρθρο 3 της Οδηγίας 65/65/ΕΟΚ) στο κράτος-µέ-
λος από το οποίο εισάγετα. γ) Έχει νόµιµη άδεια κυκλο-
φορίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει το εισαγόµενο
φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα: αα) να είναι επαρκώς οµο-
ειδές µε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα ή σκεύασµα που
κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ββ) να µη διαφέρει ως προς
το θεραπευτικό αποτέλεσµα από το προϊόν που κυκλο-
φορεί νόµιµα στην Ελλάδα.»

12. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1965/1991 (Α΄ 146),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφεροµένων φαρµακευτι-
κών βιοµηχανιών ή εργαστηρίων που βρίσκονται σε νόµι-
µη λειτουργία, επιτρέπετάι η συστέγαση αυτών στον ίδιο
βιοµηχανικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι καθένα από
αυτά θα λειτουργεί αυτοτελώς µε δικούς του υπεύθυ-
νους παραγωγούς και ελέγχους ποιότητας και ότι έχουν
εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες που προβλέπονται από
την υ.α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 1049), όπως ισχύει,
και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της κείµενης νοµοθε-
σίας.» 

13. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ.
96/1973 (Α΄ 172), σε συνδυασµό µε την παρ. 23 του άρ-
θρου 2 και την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 της
υ.α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 1049), όπως ισχύουν, δεν
εφαρµόζονται επί των προϊόντων που εµπεριέχουν βιο-
κτόνα, εφόσον: α) διαθέτουν διαφορετική σύνθεση και
φέρουν αντίστοιχη ένδειξη για διαφορετικό σκοπό χρή-
σης και β) δεν εµπεριέχονται άλλες, πλην των βιοκτό-
νων, ουσίες ή συνδυασµός ουσιών που θεωρείται φάρµα-
κο.

14. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δ) Η παραβίαση της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 2071/1992 (Α΄ 123), όπως ισχύει».

Άρθρο 120

1. Μετά την παρ. 19 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρµόδιες αρ-
χές έκδοσης των αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων
χωρών που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λε-
πτοµέρειες, ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή της,
καθώς και ζητήµατα που σχετίζονται µε την εξέταση των
εκκρεµών αιτηµάτων.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρα-
γράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προ-
στίθενται τρία εδάφια, ως ακολούθως:

«Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος δεν εµπίπτουν ε-
πίσης οι πάσης φύσης µετακινήσεις του Υπουργού Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, που δεν υπόκεινται σε περιο-
ρισµό ηµερών κατ’ έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που
έχουν πραγµατοποιηθεί το έτος 2016 από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης αρµόδιο για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής
και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθ’ υπέρ-
βαση του ορίου ηµερών που τίθεται από τις ανωτέρω
διατάξεις, θεωρούνται νόµιµες. Οι δαπάνες για τις µετα-
κινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πι-
στώσεων του τρέχοντος ή και του επόµενου οικονοµικού
έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά
την προβλεπόµενη διαδικασία, τηρουµένων των λοιπών
προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δα-
πανών αυτών.»

Άρθρο 121

Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 4 του
ν. 3270/2004 ως εξής:

«10. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του Ελλη-
νικού Οργανισµού Τουρισµού συνάπτονται δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν
στην υλοποίηση των πάσης φύσεως δράσεων του Ελλη-
νικού Οργανισµού Τουρισµού µε αντικείµενο την εν γέ-
νει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού
Τουρισµού στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, όπως σε διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, συνέδρια
και λοιπές εκδηλώσεις και σε όλα τα µέσα µαζικής επι-
κοινωνίας ιδίως έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήµι-
ση σε ψηφιακά µέσα, εξωτερική διαφήµιση, κινητή δια-
φήµιση.
Για τις συµβάσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η εκτιµώµενη α-
ξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι κατώτερη από τα ό-
ρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας.»

59



Άρθρο 122
Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του 

ν. 27/1975 (Α΄ 77)

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου και της ει-
σφοράς πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975
(Α΄ 77) γίνεται µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβο-
λής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµη-
νία υποβολής αυτής. Η παραπάνω ρύθµιση ισχύει για ό-
λες τις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 14 και
19 του ν. 27/1975. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φό-
ρου πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 µετά
την 31η Δεκεµβρίου του έτους ύψωσης της ελληνικής
σηµαίας, η καταβολή του οφειλόµενου φόρου γίνεται
µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλω-
σης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υποβολής αυτής.

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει
για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2017 και αφο-
ρούν σε φορολογικές περιόδους από την ηµεροµηνία
αυτή και εφεξής.

Άρθρο 123
Τροποποίηση του άρθρου 128ΣΤ 

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄
121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτεί-
ται µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουρ-
γού και αποτελείται από εννέα (9) µέλη. Από αυτά:
α) Τρία (3) µέλη είναι ειδικοί επιστήµονες από το χώρο

της ιατρικής ή της φαρµακολογίας ή της τοξικολογίας ή
της βιολογίας ή της χηµείας ή της βιοχηµείας µε γνώ-
σεις σε θέµατα αντιµετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των
οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον
υποψηφίων, που υποβάλλει το Διοικητικό Συµβούλιο του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
β) Τρία (3) µέλη είναι νοµικοί µε εµπειρία σε θέµατα α-

θλητισµού και αντιντόπινγκ.
γ) Ένα (1) µέλος της Ολοµέλειας της Ελληνικής Παρα-

ολυµπιακής Επιτροπής που υποδεικνύεται εξ αυτής.
δ) Ένα (1) µέλος της Ολοµέλειας της Ελληνικής Ολυ-

µπιακής Επιτροπής που υποδεικνύεται εξ αυτής.
ε) Ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

των Σχολών Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α.) που υποδεικνύεται από κατάλογο που υπο-
βάλλουν οι Κοσµήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι..»

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) οι εκ παραδροµής αριθµηµένες ως παράγραφοι
2 και 3 αναριθµούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.

3. Η ως άνω αριθµηµένη ως παρ. 8 του άρθρου 128ΣΤ
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της
προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. µε τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι δαπά-
νες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό του, µπορούν να καταβληθούν στους δι-
καιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δηµό-
σιου λογιστικού, εφόσον, µε ειδικά αιτιολογηµένη από-
φαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ή-

ταν άµεσες και επιτακτικές για την αντιµετώπιση των
λειτουργικών του αναγκών.»

Άρθρο 124

1.  Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την ά-
σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης ε-
γκατάστασης δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον
υπολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους
ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρε-
ση τις ζηµιές από επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω
µόνιµης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα
ΕΕ/ΕΟΧ, µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρ-
δη από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν απαλλάσσο-
νται.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται από 1.1.2014. 

Άρθρο 125
Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς 
και Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυµη εταιρεία 

µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποδει-
κτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή της σε
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ή προµηθειών από το δη-
µόσιο τοµέα και για την είσπραξη χρηµάτων από το Δη-
µόσιο. Εφόσον τα ανωτέρω αποδεικτικά χορηγούνται
για την είσπραξη χρηµάτων, περιλαµβάνουν τον όρο της
παρακράτησης ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του
εισπραττόµενου ποσού.

2. Για τη µεταβίβαση του ακινήτου που βρίσκεται στη
θέση «Βλύχα» ή «Στενά» ή «Φαρδιά Βλύχα», του Δήµου
Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής έκτασης τετρα-
κοσίων πενήντα µίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εν-
νέα (451.589,00) τετραγωνικών µέτρων, και ανήκει κατά
πλήρη κυριότητα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυ-
µία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», χο-
ρηγούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διά-
ταξης τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου,
υπό τον όρο παρακράτησης υπέρ του Ελληνικού Δηµοσί-
ου ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του συµφωνηµέ-
νου τιµήµατος κατά την καταβολή αυτού. Για τον ίδιο λό-
γο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα, χορηγείται στην
προαναφερόµενη εταιρεία Πιστοποιητικό της Φορολογι-
κής Διοίκησης, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω
ακίνητο περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης.
Από το ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) του συµφωνη-

µένου τιµήµατος, που παρακρατείται σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εξοφλείται
κατά προτεραιότητα ο αναλογών, στο αναφερόµενο στο
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ίδιο εδάφιο ακίνητο, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-
των (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.).

3. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα, πάσης φύσεως
επιχορηγήσεις και καταβολές προς την ανώνυµη εται-
ρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» δεν δύνανται να συµψηφιστούν αυτε-
παγγέλτως µε οφειλές αυτής προς το Δηµόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ., σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και σε Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού.

Άρθρο 126
Αναστολή µέτρων διοικητικής και αναγκαστικής 
εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης

περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και για το χρονικό
διάστηµα, για το οποίο χορηγείται αποδεικτικό ενηµερό-
τητας στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», δυνάµει του
άρθρου 1 του παρόντος, αναστέλλονται:
α. οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής εκτέλεσης κα-

τά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και κατά
τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
β. οι πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης

κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
γ. η λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά τον Κώδικα Πο-

λιτικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
καθώς και
δ. οι εγγραφές πάσης φύσεως εµπραγµάτων βαρών

και εξασφαλίσεων, που επισπεύδονται ή ασκούνται από
τους πάσης φύσεως πιστωτές σε βάρος της κινητής και
ακίνητης περιουσίας της ως άνω εταιρείας, για οποιαδή-
ποτε αιτία,
ε. οι πράξεις διασφαλιστικών µέτρων της παρ. 5 του

άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου 14
του ν. 2523/1997 (Α΄ 179).

2. Οι εγγραφές πάσης φύσεως εµπραγµάτων βαρών
και εξασφαλίσεων σε βάρος της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» επί του, στην παράγραφο

2 του άρθρου 1, αναφερόµενου ακινήτου αποσβέννυνται
αυτοδικαίως και εξαλείφονται µε πράξη του οικείου Υπο-
θηκοφύλακα ή Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου
και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων από οποιονδήποτε
σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας αίρονται αυτοδικαίως.
Η στο προηγούµενο εδάφιο αναφερόµενη άρση δεν επι-
φέρει καµία συνέπεια ως προς τη διακοπή της παραγρα-
φής των οφειλών για τις οποίες διενεργήθηκαν οι ανω-
τέρω πράξεις αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης.
Οµοίως, αίρονται αυτοδικαίως οι πράξεις διασφαλιστι-
κών µέτρων της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) και του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) εις
βάρος της ανωτέρω εταιρείας.

Άρθρο 127
Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας, στην ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
.
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60)

οι λέξεις «µέχρι 31.12.2016» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «µέχρι 31.12.2017».

2. Στο τρίτο εδάφιο της  περίπτωσης 2 της υποπαρα-
γράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) οι λέξεις «µέχρι 31.12.2016» αντι-
καθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι 31.12.2017».  

Άρθρο 128 

Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.»,
που τελεί υπό Ειδική Εκκαθάριση, αποδεικτικό φορολο-
γικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για χρονικό διά-
στηµα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή της σε δια-
γωνισµούς δηµοσίων έργων ή προµηθειών από το δηµό-
σιο τοµέα και για την είσπραξη χρηµάτων από το Δηµό-
σιο.
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Άρθρο 129
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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