ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΑ΄, 26 Μαρτίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002
Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) τροποποιείται ως
ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
είκοσι (20) έτη».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Κ.Ε.Σ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν:
(α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην
Ελλάδα.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Α.Κ.Ε.Σ. µπορεί:
α. Να συµµετέχει, κατά την ίδρυση ή µεταγενέστερα,
στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες που δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης
(Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή
άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωµα απόκτησης
των ως άνω κινητών αξιών.
β. Να συµµετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες ήδη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε
τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν
δικαίωµα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον,
κατά το χρόνο απόκτησης της συµµετοχής, το ποσοστό
του Α.Κ.Ε.Σ. θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του µε-

τοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ελάχιστο αυτό όριο του 15% δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που το Α.Κ.Ε.Σ. συµµετείχε ήδη στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών προ της εισαγωγής τους σε οργανωµένη αγορά ή έναρξης διαπραγµάτευσής τους σε
Π.Μ.Δ..
γ. Να επενδύει σε κάθε είδους οµολογίες επιχειρήσεων µε την επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγµένες οµολογίες ή µετατρέψιµες οµολογίες εισηγµένων εταιρειών.
δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε καταθέσεις και σε
µέσα χρηµαταγοράς.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
7 οι λέξεις «του ν. 2396/1996» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του ν. 3606/2007» και προστίθενται οι λέξεις «και
εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (A΄ 250)».
4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί
από το εκατό τοις εκατό (100%) των λοιπών µεριδιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση σε εκδότες
των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν υπερβαίνει αθροιστικά
το 30% του συνόλου του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ.. Η
δυνατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία της
έγκρισης πρέπει να ορίζονται στη σύµβαση σύστασης
και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ..»
5. Προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά
της παρ.10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή η ένταξη
προς διαπραγµάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου
2 του ν. 3606/2007 µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. ή µεριδίων/µετοχών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture
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capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της οργανωµένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ., αντιστοίχως. Τα ως άνω µερίδια Α.Κ.Ε.Σ. ή αλλοδαπά µερίδια/µετοχές κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών καταχωρούνται στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009.
Για τα Α.Κ.Ε.Σ. που εισάγουν ή εντάσσουν προς διαπραγµάτευση µερίδιά τους σε οργανωµένη αγορά ή
Π.Μ.Δ. που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρµόδια αρχή για
την εποπτεία της τήρησης των υποχρεώσεών τους και
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και
των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τα
ανωτέρω Α.Κ.Ε.Σ. ισχύουν τα εξής:
α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7:
αα) Η συµµετοχή στο Α.Κ.Ε.Σ. αποδεικνύεται µε την
καταχώρηση των µεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του,
ββ) δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισµοί, µε τη
σύµβαση σύστασης και διαχείρισης, στη µεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωµάτων επί
µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. και
γγ) η µεταβίβαση µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ή ενταγµένων προς διαπραγµάτευση
σε Π.Μ.Δ. ισχύει έναντι πάντων µε την καταχώρησή της
στο Σ.Α.Τ.. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµα σε Π.Μ.Δ. µερίδια
Α.Κ.Ε.Σ..
β) Η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγµένων µεριδίων
Α.Κ.Ε.Σ. ισχύει έναντι πάντων µε την καταχώρησή της
στο Σ.Α.Τ., η δε ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή εκ των µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. που είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύονται σε
Π.Μ.Δ., γίνεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3632/1928, καθώς και τις εν γένει διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση επί µετοχών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά.
γ) Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγµάτευση µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των
στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. στον θεµατοφύλακα.
δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
8, από την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής ή ένταξης
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή Π.Μ.Δ.
αντιστοίχως, αίρεται το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την ελάχιστη αξία συµµετοχής
κάθε µεριδιούχου.
ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
17, η ετήσια έκθεση για τα Α.Κ.Ε.Σ. δεν περιλαµβάνει τις
µεταβολές στην ταυτότητα των µεριδιούχων.
στ) Για την εφαρµογή κάθε ειδικής διάταξης που προβλέπει τις επιτρεπόµενες επενδύσεις από ορισµένα πρόσωπα υπαγόµενα σε ειδικό καθεστώς, τα µερίδια των
Α.Κ.Ε.Σ. που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή σε Π.Μ.Δ., αντιστοίχως,
νοούνται ως κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1
του ν. 3371/2005.»
6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«18. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. είτε είναι εισηγηµένα σε χρηµατιστήριο είτε όχι αποτιµώνται
από τη διαχειρίστρια εταιρία, σύµφωνα µε τους κανόνες

που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς.»
7. Στην παράγραφος 19 του άρθρου 7 διαγράφεται η
λέξη «ετησίως».
8. Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 25 και 26 ως
εξής:
«25. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται θέµατα όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές των εισηγµένων Α.Κ.Ε.Σ. και των αντίστοιχων αλλοδαπών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών που
διαθέτουν µερίδια/µετοχές στην Ελλάδα, το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής των µεριδίων,
οι υποχρεώσεις διαφάνειας και ενηµέρωσης για τα εισηγµένα µερίδια, οι υποχρεώσεις των εταιριών παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών που σχετίζονται µε Α.Κ.Ε.Σ., η διαδικασία και
κάθε άλλο θέµα που αφορά την εξαγορά των εισηγµένων µεριδίων σε περίπτωση διαγραφής τους από την οργανωµένη αγορά ή τον Π.Μ.Δ. αντιστοίχως, τυχόν αποκλίσεις µεταξύ χρηµατιστηριακής και καθαρής τιµής µεριδίων και τυχόν επιβολή περιορισµών ως προς τη µόχλευση των ελληνικών Α.Κ.Ε.Σ., τα ειδικότερα στοιχεία
που περιέχονται στις καταχωρήσεις εισηγµένων µεριδίων στο Σ.Α.Τ., καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα ανωτέρω.
26. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7α
και 25 ή οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει, στη διαχειρίστρια εταιρία ή και στο θεµατοφύλακα επίπληξη ή πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους που
τυχόν απεκόµισε ο παραβάτης. Εάν το ποσό του οφέλους δεν µπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιµο ύψους από
χίλια (1.000) ευρώ µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000)
ευρώ. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται
ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης
βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της
προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων από την εταιρία για την
συµµόρφωσή της στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ` υποτροπήν τέλεση παραβάσεων
του νόµου αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995
Ο ν. 2367/1995 (Α΄ 261) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίσταται µε εδάφια ως εξής:
«Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
(Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι ανώνυµη εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό
τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην
παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εταιρία ιδρύεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και από το
καταστατικό της πρέπει να προκύπτει ο αποκλειστικός
της σκοπός, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η σχετική
εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να πε-
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ριλαµβάνει στην επωνυµία της τη φράση «Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του
ν. 2367/1995. Από την εισαγωγή των µετοχών της
Ε.Κ.Ε.Σ. σε οργανωµένη αγορά ή την ένταξή τους για
διαπραγµάτευση σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (Π.Μ.Δ.), σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6, η Ε.Κ.Ε.Σ. εποπτεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες που είναι εισηγµένες
σε οργανωµένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ.,
αντίστοιχα.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Κ.Ε.Σ. µπορεί να συµµετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες ήδη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Π.Μ.Δ., κατά
την έννοια των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2
του ν. 3606/2007 αντίστοιχα, καθώς και να επενδύει σε
τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν
δικαίωµα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, µέχρι
σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού
της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της
να µεταβάλλει το παραπάνω ποσοστό. Η Ε.Κ.Ε.Σ. µπορεί, επίσης, να επενδύει σε οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Π.Μ.Δ..»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαχειριστής µπορεί να είναι εταιρία που έχει λάβει
άδεια να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή επιχείρηση, κράτους - µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου η οποία δύναται να διαχειρίζεται αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και έχει την
απαραίτητη οργάνωση και εµπειρία, καθώς και εταιρία
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (Α΄ 250). Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές Ε.Κ.Ε.Σ.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ. ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να µεταβάλλεται το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ..»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι µετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι ονοµαστικές και εισάγονται σε οργανωµένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου
2 του ν. 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγµάτευση
σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη σύστασή της,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τις οργανωµένες αγορές
και Π.Μ.Δ. διατάξεις ή από την ισχύ του παρόντος νόµου, εφόσον πρόκειται για ήδη υφιστάµενες και λειτουργούσες Ε.Κ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση µη εισαγωγής Ε.Κ.Ε.Σ.
σε οργανωµένη αγορά ή σε περίπτωση µη ένταξης της
Ε.Κ.Ε.Σ. σε Π.Μ.Δ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί,
ύστερα από αίτηση της Ε.Κ.Ε.Σ., να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία, για χρονικό διάστηµα έως δεκαοκτώ
(18) µήνες, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αν
κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την
επίτευξη της εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας στην

οργανωµένη αγορά ή την ένταξή τους στον Π.Μ.Δ.. Εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ. δεν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή
δεν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ. εντός των παραπάνω προθεσµιών (αρχική και µετά από δοθείσα παράταση) λύεται
αυτοδικαίως, ανακαλούνται τα προβλεπόµενα για αυτήν
φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθµίσεις, που θεσπίζονται σε άλλους νόµους και τίθεται σε εκκαθάριση.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από
την Ε.Κ.Ε.Σ. σε επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ιδίων κεφαλαίων της
Ε.Κ.Ε.Σ., όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόµενης παραγράφου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.»
7. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά το κλείσιµο της τρίτης χρήσης της η Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυµένο ποσοστό
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συµµετοχές και οµολογίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3
του άρθρου 5».
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Ε.Κ.Ε.Σ. αποτιµώνται σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλουν των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η
Ε.Κ.Ε.Σ. αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της σε επιχείρηση που µπορεί να
παρέχει υπηρεσίες θεµατοφυλακής στην Ελλάδα.»
9. Οι παράγραφοι 5, 7 και 8 του άρθρου 5, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 8
καταργούνται.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005
Ο ν. 3371/2005 (Α΄ 178) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
17 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη απόφασης εταιρικού µετασχηµατισµού (συγχώνευσης, διάσπασης ή µετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των µετοχών της εκδότριας εταιρίας από το χρηµατιστήριο. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών µετασχηµατισµών, οι µέτοχοι της απορροφώµενης, διασπώµενης ή µετατρεπόµενης εταιρίας λαµβάνουν εισηγµένες µετοχές σύµφωνα
µε τους όρους των ανωτέρω µετασχηµατισµών.»
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά και εφόσον η
εισαγωγή αυτή οφείλει να πραγµατοποιηθεί, το αργότερο εντός δύο ετών από την έκδοση.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):
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α) των µετοχών είτε µε δικαίωµα ψήφου είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρµόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
β) των οµολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν
εφαρµόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του
χαρτοφυλακίου της,
γ) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρµόζεται όταν η τοποθέτηση της
Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της
τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
δ) των µεριδίων οργανισµού συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων.
Τα ως άνω όρια µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα µπορεί να
ασκηθεί ανακοπή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 936
Κ.Πολ.Δ.».
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µπορεί να συνάπτει συµφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική µορφή ή να
δηµιουργεί συνδέσµους µε αλλοδαπά συστήµατα ή µητρώα ή πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεµατοφύλακες, µετά από προηγούµενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του ν. 3756/2009

Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11
του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) «Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007, µερίδια ή µετοχές Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του
ν. 4099/2012, καθώς και τα µερίδια Α.Κ.Ε.Σ. του
ν. 2992/2002 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε Πολυµελή Μηχανισµό
Διαπραγµάτευσης (Π.Μ.Δ.).
β) «Οργανωµένη Αγορά»: οργανωµένη αγορά κράτους
- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου κράτους που
διέπεται από ισοδύναµους κανόνες εποπτείας .
γ) «Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης»: Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»: το σύνολο της παρεχόµενης από επενδυτή ασφαλείας, αποτελούµενης από
κινητές αξίες ή και µετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα για
την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών.
ε) «Περιθώριο»: η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.
στ) «Αρχικό περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο θα
πρέπει να υφίσταται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί
συγκεκριµένη αγορά κινητών αξιών µε πίστωση, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της εν λόγω αγοράς.
ζ) «Διατηρητέο περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως
ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο
πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της
πιστωτικής σύµβασης.
η) «Έλλειµµα Περιθωρίου»: το ποσό κατά το οποίο το
περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο
Αρχικό ή Διατηρητέο περιθώριο.

Ο ν. 3756/2009 (Α΄ 53) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 83 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195) και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες διατάξεις.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 οι περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄και ι΄ αναριθµούνται σε η΄, θ΄, ι΄ και
ια΄ αντίστοιχα, και προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄, της,
και ως εξής:
«ζ) οι διαδικασίες διακανονισµού συναλλαγών επί
των άυλων κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων του στοιχείου δ΄ του άρθρου 5 του
ν. 3606/2007, βάσει των οποίων εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. ή και οι χρηµατικοί διακανονισµοί σε σχέση µε τις συναλλαγές αυτές».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής :
«Ο εκδότης του πιστοποιητικού που αποκτά κυριότητα
των παριστάµενων κινητών αξιών κατέχει τις κινητές αξίες υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση. Οι
παριστάµενες κινητές αξίες δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του εκδότη των πιστοποιητικών, δεν αποτελούν µέρος της πτωχευτικής του περιουσίας και δεν
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσµευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ..»
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µπορεί να τηρεί στο όνοµά
του αλλά για λογαριασµό τρίτων δικαιούχων, σύµφωνα
µε το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασµό στο αλλοδαπό µητρώο άυλων
ή ακινητοποιηµένων τίτλων, απευθείας ή µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεµατοφύλακας. Οι κινητές αξίες
που τηρούνται από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για λογαριασµό τρίτων αποχωρίζονται από την εταιρική περιουσία του διαχειριστή και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσµευσης, σε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Άρθρο 5
Ορισµοί

Άρθρο 6
Όροι για την παροχή πίστωσης
1. Ανώνυµη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ), η οποία έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας προκειµένου να παρέχει την
παρεπόµενη υπηρεσία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και πιστωτικό ίδρυµα
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µπορούν να παρέχουν πίστωση σε πελάτες τους για την
αγορά κινητών αξιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 13 του παρόντος νόµου .
2. Οι ΑΕΠΕΥ απαγορεύεται να παρέχουν κάθε άλλη πίστωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
σκοπό άλλον από τον οριζόµενο στην παράγραφο 1.
3. Για την παροχή πίστωσης σε επενδυτή απαιτείται η
σύναψη έγγραφης σύµβασης. Η σύµβαση και οι συµβατικοί τόκοι που απορρέουν από αυτή δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτόσηµου.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν γνώµης της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από ΑΕΠΕΥ και ιδίως:
(α) το ελάχιστο διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί
της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που πρέπει να ισχύει
σε κάθε περίπτωση,
(γ) οι περιορισµοί στη συµµετοχή των κατηγοριών κινητών αξιών που αποτελούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας,
(δ) ο τρόπος αποτίµησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(ε) οι αποκλίσεις από τις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της
παρούσας παραγράφου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά,
τον τύπο ή την κατηγορία των κινητών αξιών,
(στ) οι κατηγορίες κινητών αξιών που τυχόν δεν µπορεί να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και
(ζ) κάθε άλλο θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια εν γένει
που αφορά τη λειτουργία της παρεπόµενης υπηρεσίας
της πίστωσης.
5. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 που εφαρµόζονται για
την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 7
Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας
1. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από τις κινητές αξίες, οι οποίες αγοράζονται µε πίστωση, µετρητά, και από άλλες κινητές αξίες, οι οποίες είναι καταχωρηµένες ή παρακολουθούνται σε σύστηµα καταχώρησης
και παρακολούθησης τίτλων σε λογιστική µορφή που
λειτουργεί στην Ελλάδα, τις οποίες παρέχει ο επενδυτής ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης.
2. Για την εξασφάλιση της οµαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης
προς επενδυτή, συστήνεται νόµιµο ενέχυρο υπέρ της ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύµατος επί των κινητών αξιών
ή των απαιτήσεων επί κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες που
περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα φέρει την ευθύνη διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας
(due diligence) επί των αξιών αυτών, µε γνώµονα τη νόµιµη σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας επί αυτών και τη
δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησής τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του οικείου δικαίου.

Άρθρο 8
Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο
1. Η κάλυψη αρχικού περιθωρίου πραγµατοποιείται
πριν την εκτέλεση της εντολής αγοράς µε καταβολή µετρητών ή µε ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κινητών αξιών, που δεν περιέχονται µέχρι τότε σε αυτό.
2. Σε περίπτωση που το περιθώριο καταστεί κατώτερο
από το διατηρητέο περιθώριο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα καλεί µέχρι την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης τον επενδυτή να προβεί σε κάλυψη της διαφοράς το
αργότερο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ενηµέρωσή του.
3. Εάν ο επενδυτής δεν καλύψει εµπρόθεσµα το έλλειµµα του διατηρητέου περιθωρίου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα, προκειµένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο, προβαίνει το αργότερο µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας κάλυψης, σε απευθείας εκποίηση κινητών αξιών που είναι
δεσµευµένες στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.
Άρθρο 9
Εκποίηση κινητών αξιών
Προκειµένου για κινητές αξίες ή απαιτήσεις επί κινητών αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι κινητές αξίες εκποιούνται απευθείας από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία ή προϋπόθεση κατά παρέκκλιση των άρθρων
1237 και 1239 του Αστικού Κώδικα και από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Προκειµένου για κινητές αξίες
που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα µεριµνά για την εκποίησή τους κατά τις
διατάξεις του οικείου δικαίου.
Άρθρο 10
Εξόφληση τιµήµατος χωρίς πίστωση
1. Σε περίπτωση κατάρτισης συναλλαγής σε κινητές αξίες χωρίς να έχει συναφθεί σύµβαση πίστωσης µεταξύ
ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύµατος και επενδυτή, ο επενδυτής εξοφλεί µε µετρητά το τίµηµα αυτής µέσα στην εκάστοτε προβλεπόµενη προθεσµία εκκαθάρισης και διακανονισµού των ανωτέρω συναλλαγών.
2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης ολοκλήρου του τιµήµατος εκ µέρους του επενδυτή µέσα στην ανωτέρω προβλεπόµενη προθεσµία και εφόσον δεν έχει
συµφωνηθεί πίστωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα:
(α) προβαίνει, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, σε απευθείας εκποίηση των
κινητών αξιών για την αγορά των οποίων o επενδυτής
δεν έχει καταβάλει το τίµηµα,
(β) µέχρι την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος, δεν θα
προβαίνει για λογαριασµό του επενδυτή σε οποιαδήποτε
άλλη αγορά.
Με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγεται η δυνατότητα
της ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύµατος να προβεί στην
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος προβλέπεται από τη
νοµοθεσία για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεών
τους.

6
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν παραβιαστούν διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 του παρόντος νόµου, καθώς
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλει στον παραβάτη επίπληξη ή πρόστιµο ίσο
µε το διπλάσιο του οφέλους που αποκόµισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν µπορεί να προσδιοριστεί, πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση καθ’ υποτροπή τέλεσης των ανωτέρω παραβάσεων. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει τις
ανωτέρω κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα που δεν είναι
µέλη οργανωµένης αγοράς. Κατά την επιµέτρηση των
κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση
της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο
κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές
και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων από
την εταιρία για τη συµµόρφωσή της στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την
Τράπεζα της Ελλάδος κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και
η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του νόµου αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές – Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) καταργούνται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόµου.
2. Τηρουµένης της παραγράφου 1, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 εξακολουθούν να
εφαρµόζονται µέχρι την κατάργησή τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις.
3. Ως προς τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς που παραπέµπουν σε καταργούµενες, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 6 του ν. 2843/2000, εφαρµόζονται
οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόµενό τους, διατάξεις
των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόµου.
4. Οι διατάξεις που καταργούνται βάσει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να εφαρµόζονται για πράξεις και
παραλείψεις που έχουν τελεσθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 13
Τροποποιήσεις του ν. 3606/ 2007
Ο ν. 3606/2007 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 14 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Οι λέξεις «επαγγελµατικής επάρκειας» αντικαθίστανται µε τη λέξη «καταλληλότητας».
β. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6

αντίστοιχα.
γ. Στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, όπως αναριθµήθηκαν ανωτέρω οι ενδοπαραποµπές στις παραγράφους 2, 3, και
4 αντικαθίστανται µε παραποµπή στις παραγράφους 3, 4
και 5 αντίστοιχα.
δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπαλληλική είτε
οποιαδήποτε άλλη σχέση συνεργασίας µε τις εταιρίες
της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012, και τα οποία
διαθέτουν µερίδια ή µετοχές ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού
καταλληλότητας διενεργούνται µε ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από κοινού της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εξαίρεση από την υποχρέωση συµµετοχής σε εξετάσεις και η τυχόν
ανάθεση της χορήγησης του πιστοποιητικού καταλληλότητας και σε άλλους φορείς, καθορίζονται µε τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
ε. Στο τελευταίο εδάφιο της αναριθµηµένης παραγράφου 3 οι λέξεις «εξαίρεση από τη συµµετοχή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εξαίρεση από την υποχρέωση
συµµετοχής».
στ. Οι αναριθµηµένες παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής:
« 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της
παραγράφου 3 αναφορικά µε το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη ΑΕΠΕΥ που είναι αρµόδιοι για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων.»
6. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία
της παραγράφου 3 αναφορικά µε το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι
και στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι αρµόδια
για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων.»
2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει µόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή
χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών, ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ.»
γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να µεταβάλλεται το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή για τις
εταιρίες που λειτουργούν λαµβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους».
3. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
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«Άρθρο 21Α
Μεταφορά συµβάσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών
1. Πιστωτικό ίδρυµα ή ΑΕΠΕΥ που έχει αποφασίσει να
παύσει να παρέχει συγκεκριµένες επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες, ως προς κάποια ή όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, (µεταβιβάζουσα επιχείρηση) δύναται να
µεταβιβάσει σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή ΑΕΠΕΥ
(ανάδοχος επιχείρηση), τις συµβάσεις παροχής επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών µε πελάτες του, ως
προς όλες ή κάποιες επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες επί κάποιων ή όλων των χρηµατοπιστωτικών µέσων
(µεταφορά υπηρεσιών). Με την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου οι εν
λόγω επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες παρέχονται πλέον από την ανάδοχο επιχείρηση ως προς τους
πελάτες και για τις υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα, που αφορά η µεταβίβαση, καθώς επίσης, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, µεταφέρονται και τα χαρτοφυλάκια (χρηµατοπιστωτικά µέσα και µετρητά) που αντιστοιχούν στους πελάτες που αφορά η µεταφορά. Σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η µεταφορά τους διενεργείται µε
την αλλαγή του χειριστή λογαριασµού στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύµφωνα µε τον Κανονισµό λειτουργίας του ΣΑΤ. Από την ηµέρα µεταφοράς, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τη µεταβιβάζουσα επιχείρηση ενώ στην ανάδοχο επιχείρηση προβάλλονται αξιώσεις για απαιτήσεις που γεννήθηκαν µετά την
ηµέρα µεταφοράς.
2. Για τη µεταφορά της παραγράφου 1 τηρείται η εξής
διαδικασία:
α. Με ευθύνη της αναδόχου και της µεταβιβάζουσας επιχείρησης, ενηµερώνεται ο πελάτης, τον οποίο αφορά η
µεταφορά, µε τα µέσα του άρθρου 3 της απόφασης
1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διενεργούµενη µεταφορά,
τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που µεταφέρονται και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα επί των οποίων
η ανάδοχος επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες. Η ως άνω
ενηµέρωση περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: αα) τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 3 του άρθρου 27, όπως εξειδικεύονται από την
απόφαση 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαφοροποιούνται από την ανάδοχο επιχείρηση, πλην της περίπτωσης
των οικονοµικών όρων που δύναται να διαφοροποιηθούν
µόνον εφόσον υπάρχει σχετική συµβατική πρόβλεψη
στη µεταβιβαζόµενη σύµβαση, ββ) το δικαίωµα του πελάτη να αντιταχθεί στη µεταφορά, καθώς και τις συνέπειες
της αντιρρήσεώς του, γγ) τον τρόπο και την προθεσµία
άσκησης αυτού, καθώς και δδ) κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία προκειµένου οι πελάτες της µεταβιβάζουσας επιχείρησης να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για
τη µεταφορά. Στην ως άνω ενηµέρωση αναφέρεται επίσης υποχρεωτικά και η ηµεροµηνία µεταφοράς, η οποία
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι προγενέστερη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αντιρρήσεων
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄.
β. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή της ενηµέρωσης στους πελάτες κατά τα προ-

βλεπόµενα στην περίπτωση α΄ κάθε πελάτης της µεταβιβάζουσας επιχείρησης µπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις
κατά της µεταφοράς. Η προβολή αντιρρήσεων συνεπάγεται τη µη µεταφορά της συµβατικής του σχέσης στην
ανάδοχο επιχείρηση.
γ. Η µεταφορά ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη λεπτοµερούς πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των
χαρτοφυλακίων των πελατών (χρηµατοπιστωτικά µέσα
και µετρητά) των οποίων οι συµβάσεις µεταβιβάζονται.
Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται αρµοδίως από τη µεταβιβάζουσα και την ανάδοχο επιχείρηση και κοινοποιείται, κατά περίπτωση, στον διαχειριστή του Συστήµατος
΄Αυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους λογαριασµούς των πελατών ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς θεµατοφύλακες για µεταφορά των λογαριασµών
των εν λόγω πελατών.
3. Η µεταφορά της παραγράφου 1 διενεργείται εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2.
β. Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την απαιτούµενη άδεια
για την παροχή των µεταφερόµενων επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών επί των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αφορά η µεταφορά.
γ. Ο πελάτης δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις για τη
µεταφορά.
4. Η µεταφορά ολοκληρώνεται αυτόµατα από την ηµεροµηνία µεταφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην ενηµέρωση του πελάτη, χωρίς πρόσθετη υποχρέωση αναγγελίας. Τυχόν µεταβολή στο πρόσωπο της µεταβιβάζουσας
επιχείρησης, λόγω επελεύσεως αποτελεσµάτων εταιρικού µετασχηµατισµού, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση
της µεταφοράς.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά σε ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά τα
προβλεπόµενα στο ν. 2166/1993 (Α΄137), το ν.δ.
1297/1972 (Α΄ 217) και το ν. 2992/2002 (Α΄54).
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στις ΑΕΔΑΚ που παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 4099/2012, καθώς και στις ΑΕΕΔ.
7. Κάθε ειδικό ή τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Το µετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται
να είναι µικρότερο από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες
(75.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να µεταβάλλεται το ποσό του προηγούµενου εδαφίου.»
5. Στην περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 39 του
ν. 3606/2007 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ».

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.
1969/1991 (Α΄167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να θεσπίζονται και να εξειδικεύονται τα τεχνικά µέτρα
και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες αρχές και
συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο εφαρµογής του
άρθρου 16 του Κανονισµού 1095/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου
2010, «σχετικά µε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)
(ΕΕ L 331)».»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν. 3340/2005
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.
3340/2005 (Α΄112) οι λέξεις «ένα (1) έτος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «πέντε (5) τουλάχιστον έτη».
Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91) καταργείται.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις του ν. 3461/2006
και ερµηνεία του ν. 3528/2007
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106), όπως η περίπτωση
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) από την υψηλότερη τιµή στην οποία το υπόχρεο
πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτό απέκτησε κατά
τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να
υποβάλει δηµόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας πρότασης.»
2. Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υποβολής δηµόσιας πρότασης µε αντάλλαγµα κινητές αξίες που είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, το αντάλλαγµα
(σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιµές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες
προσφέρονται ως αντάλλαγµα:
(α) Για την τιµή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιµή µεταξύ: (αα)
της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της κινητής αξίας που
αποτελεί αντικείµενο της δηµόσιας πρότασης κατά τους
έξι (6) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης και, (ββ) της τιµής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά
τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης.
(β) Για την τιµή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας
οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγµα λαµβάνεται υπόψη η µέση χρηµατιστηριακή τιµή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγµα κατά τους έξι (6)

µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της
δηµόσιας πρότασης.»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, όπως
τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε τις διατάξεις
των προηγουµένων παραγράφων 1 και 2, δεν εφαρµόζονται σε δηµόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91),
καταργείται.
5. α. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, η προβλεπόµενη
στη διάταξη αυτή προθεσµία του ενός (1) µηνός είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν
υπογραφεί από τους αναπληρωτές προϊσταµένους
κατ’εφαρµογή της ως άνω διάταξης, καθώς και επιδόµατα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί νοµίµως.
Άρθρο 18
Κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012
για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές
των συµβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια Αρχή για
τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (Ε.Ε.
L 86), επιβάλλει σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών
προτύπων, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους
που αποκόµισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό
δεν µπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιµο ύψους από χίλια
(1.000) ευρώ µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ.
Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης
στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων για την αποτροπή της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η
τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόµου
αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιµο µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας σε έρευνα που καλύπτεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Για την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονισµών
και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εκτός εάν η ανακοίνωση αυτή διαταράσσει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 19
Τροποποιήσεις του ν. 2778/1999
Τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) αντικαθίστανται
ως εξής :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 21
Σκοπός και σύσταση της εταιρίας
1. Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι ανώνυµη εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώµατος αγοράς ακινήτου δια προσυµφώνου και γενικώς τη
διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ έχει ελάχιστο ύψος είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ που εισφέρονται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Το ύψος
του ποσού αυτού µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας συγκροτείται από εισφορές µετρητών, µέσων χρηµαταγοράς, κινητών αξιών των περιπτώσεων δ΄,
ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και ακινήτων, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, καθώς και άλλων κινητών
ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας. Η εισφορά κατά τη σύσταση της εταιρίας άλλων από µετρητά στοιχείων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει ως προς την αξία τους τα όρια που τίθενται από τον παρόντα νόµο για τις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Η
αποτίµηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, ενώ, ως προς
τα µέσα χρηµαταγοράς και τις κινητές αξίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4099/2012
(Α΄250).
3. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαιτείται να έχει χορηγηθεί
προηγουµένως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια
λειτουργίας της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αντίστοιχη άδεια απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρίας σε ΑΕΕΑΠ. Η AEEΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Για τη
χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας
λειτουργίας εκτιµώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της εταιρίας, η αξιοπιστία και η πείρα των
προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, ιδίως στον
τοµέα των επενδύσεων σε ακίνητα, η καταλληλότητα
των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης
της εταιρίας και η ύπαρξη κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 24. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να εξειδικεύει τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία, καθώς και κάθε τεχνικό
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας σε ΑΕΕΑΠ.
4. Η εταιρία υποβάλλει, µε την αίτηση για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λε-

πτοµερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των
χρήσεων ακινήτων, στα οποία η εταιρία θα επενδύει τα
διαθέσιµά της, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων
της αγοράς, στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και
των µέσων που αυτή προτίθεται να χρησιµοποιήσει για
την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.
5. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, όπως
και για κάθε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Πριν από την είσοδο των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε
οργανωµένη αγορά, πρόσωπο που επιθυµεί να αποκτήσει µετοχές ΑΕΕΑΠ ή δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε αυτές, έτσι ώστε η συµµετοχή του στο µετοχικό
κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου της εταιρίας, άµεσα ή
έµµεσα, να υπερβαίνει τα όρια των 10%, 20%, 33,3%,
50% και 66,6%, υποχρεούται να ανακοινώσει, τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα, την πρόθεσή του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να της παράσχει κάθε απαραίτητο στοιχείο για να κρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την καταλληλότητά του για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της ΑΕΕΑΠ. Ως έµµεση
συµµετοχή νοείται η απόκτηση ή η άσκηση δικαιωµάτων
ψήφου κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3556/2007.
Κτήση µετοχών ΑΕEΑΠ ή δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε αυτές στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται µόνον κατόπιν
αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Κάθε δηµοσίευση, κατά την έννοια του άρθρου 7β
του κ.ν. 2190/1920, που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8. Η εταιρία υποχρεούται να αναγράφει κάτω από την
εταιρική επωνυµία τον αριθµό της άδειας λειτουργίας
της.
9. Οι µετοχές των εταιριών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.
10. Απαγορεύεται η εταιρία να εκδίδει ιδρυτικούς τίτλους.
Άρθρο 22
Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
1. Τα διαθέσιµα της ΑΕΕΑΠ επενδύονται αποκλειστικά
σε:
α) Ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της.
β) Καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
γ) Κινητές αξίες των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΕΑΠ, τα οποία δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν σωρευτικά, κατά την απόκτησή τους, το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της.
Η ΑΕΕΑΠ δύναται να τηρεί τα διαθέσιµά της σε καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς ως µορφή τοποθέτησης
για εύλογο χρόνο έως τη διενέργεια των επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία, τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
2. Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία µπορεί να επενδύει η ΑΕΕΑΠ, νοούνται τα κάθε είδους ακίνητα που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ
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και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄, αποκτώνται κατά
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων συστήνεται επικαρπία υπέρ της εταιρίας και τα οποία εµπίπτουν σε
µία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν: αα) ως επαγγελµατική στέγη, για εµπορικό ή βιοµηχανικό σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας και των µαρίνων ελλιµενισµού ή και ββ) ως κατοικίες µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους, συµπεριλαµβανοµένης της εξοχικής κατοικίας, µόνα τους ή από κοινού µε άλλα ακίνητα. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα οικιστικού
σκοπού, κατά το χρόνο κτήσεως, πρέπει να είναι κατώτερο του 25% του συνόλου των επενδύσεών της.
β) Είναι υπό ανέγερση, συµπεριλαµβανοµένων των οικοπέδων επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής
ακινήτου, αποπεράτωση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, µεταβολή χρήσης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω
στην περίπτωση α΄, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα
που καταρτίζεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου
της εταιρίας, ειδικά προς αυτόν το σκοπό και που κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, επιπλέον, οι
ανωτέρω εργασίες είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, εφόσον η άδεια εκδοθεί από την ΑΕΕΑΠ µετά την απόκτηση του ακινήτου από αυτή. Αν η άδεια προϋπήρχε, το χρονικό διάστηµα των
τριάντα έξι µηνών ισχύει από την ηµεροµηνία απόκτησης
του ακινήτου από την ΑΕΕΑΠ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας, το ανωτέρω διάστηµα παρατείνεται έως
τη λήξη ισχύος της αναθεώρησης. Σε περίπτωση που το
έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διαδοχικές φάσεις λόγω του µεγέθους του, το ανωτέρω διάστηµα θα
αφορά στην πρώτη φάση του έργου. Τα έξοδα των ανωτέρω εργασιών για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των επενδύσεων
της εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, όπως αυτή θα έχει
διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το
πρόγραµµα του πρώτου εδαφίου αναφέρει το χρονικό
διάστηµα εντός του οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και αναλυτική πρόβλεψη των
εξόδων που συνδέονται µε αυτές.
γ) Ευρίσκονται σε τρίτα, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, κράτη και είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν
άµεσα για κάποιον από τους σκοπούς που αναγράφονται
στην περίπτωση α΄, εφόσον, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνουν σε αξία το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου
των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα.
3. Η ΑΕΕΑΠ δύναται, επίσης, να επενδύει σε:
α) δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 είτε µε απευθείας κατάρτιση από την εταιρία σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων είτε µε εκχώρηση σε αυτήν
προϋφιστάµενης σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος, ή και
β) δικαιώµατα επιφανείας της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης ή εµπορικής εκµετάλλευσης ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όπως, ενδεικτικά, εκτάσεων για ανέγερση ξενοδοχειακών και εν γένει τουρι-

στικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων, µαρίνων ελλιµενισµού, εκτάσεων δυναµένων να υπαχθούν σε προνοµιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς δόµησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους,
ή και
γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 βάσει προσυµφώνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµβατικώς διασφαλισθεί το µέγιστο τίµηµά τους, η
προκαταβολή τιµήµατος, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του τιµήµατος, η ποινική
ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται
του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της προκαταβολής, και αα) προκειµένου περί ακινήτων της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2, ο χρόνος αποπεράτωσής τους και
η χρησιµοποίησή τους για τους εκεί οριζόµενους σκοπούς το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την απόκτησή
τους, ββ) προκειµένου δε περί ακινήτων της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2, ο χρόνος µεταβίβασής τους και ο
χρόνος έναρξης των εργασιών, που δεν µπορεί να απέχει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του εξαµήνου από την
κατάρτιση του προσυµφώνου, βάσει του αναλυτικού
προγράµµατος εργασιών, που ετοιµάζεται κατά το χρόνο
συντάξεως του προσυµφώνου, ή και
δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ανώνυµης εταιρίας µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου
της οποίας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, ή εταιρίας χαρτοφυλακίου, ή και
ε) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών εταιρίας συµµετοχών, που επενδύει αποκλειστικώς
σε εταιρίες της περίπτωσης δ΄, ή και
στ) τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µετοχών εταιρίας µε την οποία η ΑΕΕΑΠ συνδέεται µε
σχέση µητρικής και θυγατρικής κατά την έννοια της παρ.
5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, εφόσον: αα) σκοπός της θυγατρικής εταιρίας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων, περιλαµβανοµένης της
διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά την
έννοια του άρθρου 22, και ββ) σκοπός της συµµετοχής
της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της θυγατρικής της είναι η εφαρµογή κοινής επιχειρηµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων
ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα
που καταρτίζεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου της θυγατρικής εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΕΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το εν λόγω αναλυτικό πρόγραµµα, µαζί µε έκθεση προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό συµβούλιο της θυγατρικής,
και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται υπόψη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προγράµµατος. Η
σχετική έκθεση αξιολόγησης του ΔΣ της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Με την επιφύλαξη του αµέσως επόµενου εδαφίου, η
αξία του συνόλου των ακινήτων της ΑΕΕΑΠ, επί των οποίων αυτή δεν έχει πλήρη κυριότητα, πρέπει να είναι
κατώτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), κατά το χρόνο
κτήσεως, του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Σε
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περίπτωση απόκτησης από την ΑΕΕΑΠ δικαιωµάτων από
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων, κατά την έννοια της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, η αξία του συνόλου
αυτών των δικαιωµάτων πρέπει να είναι κατώτερη, κατά
το χρόνο κτήσεως, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
5. Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παραγράφου
3, το οποίο περιλαµβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο της απόκτησης ή της ολοκλήρωσης των εργασιών, βάσει του
σχετικώς καταρτιζοµένου προγράµµατος, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της. Προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές
θυγατρικών εταιριών, κατά την έννοια της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 3, ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει ως
προς την αξία του κάθε ακινήτου που αποκτά η θυγατρική. Η επένδυση της ΑΕΕΑΠ σε εταιρία της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 3 πρέπει να είναι κατώτερη σε αξία
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου
των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
6. Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και
9 του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο τρόπος και τα µέσα αποτίµησης
της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
δύναται να διευκρινίζονται θέµατα ένταξης ακινήτων
στις κατηγορίες του παρόντος άρθρου.
7. Η αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων της
ΑΕΕΑΠ διενεργείται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης,
από νόµιµο ελεγκτή, ο οποίος δεσµεύεται από την ειδική τακτική έκθεση που συντάσσεται κάθε φορά για το
σκοπό αυτό, από ανεξάρτητο εκτιµητή. Ο εκτιµητής
του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση της ΑΕΕΑΠ, µαζί µε το νόµιµο ελεγκτή της
εταιρίας.
8. Η κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και τις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επένδυση των διαθεσίµων της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα ή
σε δικαίωµα επί ακινήτου, καθώς και η επένδυση σε ακίνητα από εταιρίες των περιπτώσεων δ΄ και στ΄ της παραγράφου 3, προϋποθέτει προηγούµενη εκτίµηση της αξίας τους από τον ανεξάρτητο εκτιµητή της προηγούµενης παραγράφου. Ο εκτιµητής διενεργεί εκτίµηση της αξίας του ακινήτου ή των ανωτέρω µετοχών πριν από την
απόκτησή τους από την εταιρία. Προκειµένου περί απαιτήσεων εκ προσυµφώνων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, η αποτίµηση των ακινήτων, στα οποία αφορούν οι απαιτήσεις αυτές, πραγµατοποιείται πριν από
την οριστική µεταβίβασή τους στην ΑΕΕΑΠ. Κατά την αποτίµηση λαµβάνεται υπόψη κάθε γεγονός, το οποίο µέχρι την ηµεροµηνία ένταξής της, κατά τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ακίνητης
περιουσίας στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ µπορεί να επηρεάσει την αξία της συγκεκριµένης ακίνητης περιουσίας.
Η αποτίµηση αυτή είναι δεσµευτική. Οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και στη µεταβίβαση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας, τα οποία έχουν ενταχθεί στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Το τίµηµα
που καταβάλλεται ή εισπράττεται από την ΑΕΕΑΠ για
την απόκτηση ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας ή
του δικαιώµατος επί ακινήτου ή των ανωτέρω µετοχών

επιτρέπεται να είναι υψηλότερο ή χαµηλότερο, αντιστοίχως, µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) από την αξία τους, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον εκτιµητή.
9. Η αποτίµηση της αξίας των κινητών και ακινήτων
που αποκτά η ΑΕΕΑΠ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, κάθε φορά που απαιτείται τέτοια αποτίµηση, γίνεται µε βάση τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
10. Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών θυγατρικής εταιρίας που κατέχει η ΑΕΕΑΠ ή ακινήτου, στο οποίο αυτή έχει επενδύσει διαθέσιµά της, πριν από την
πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την απόκτησή τους, εξαιρουµένων των ακινήτων της υποπερίπτωσης ββ΄της
περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης β΄της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου.
11. Η µη τήρηση όρου του παρόντος άρθρου, σχετικά
µε την απόκτηση ή τη µεταβίβαση ακινήτου από ΑΕΕΑΠ
δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των δικαιοπραξιών αυτών.
12. Τα ακίνητα στα οποία επενδύει η ΑΕΕΑΠ, άµεσα ή
έµµεσα, µέσω θυγατρικών της, ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των ασφαλιστικών συµβολαίων.
13. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 23
Εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας
σε οργανωµένη αγορά
1. Η ΑΕΕΑΠ εισάγει υποχρεωτικά τις µετοχές της σε
οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της. Κατά το χρόνο της εισαγωγής, το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας πρέπει να έχει επενδυθεί σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρίας σε
ΑΕΕΑΠ, η υποχρεωτική εισαγωγή των µετοχών της σε
οργανωµένη αγορά, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετατροπής.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρίας, να παρατείνει την προθεσµία της παραγράφου 1 για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί
τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης αυτής σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αν κρίνει ότι οι
συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη
της εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας στην οργανωµένη αγορά. Για ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η προθεσµία της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Παράταση που είχε χορηγηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθεί ισχύουσα για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
3. Εάν η εταιρία δεν έχει επιτύχει την εισαγωγή των
µετοχών της σε οργανωµένη αγορά εντός των προθεσµιών των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία
τίθεται υπό εκκαθάριση.
4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
της ΑΕΕΑΠ ανακαλούνται τα προβλεπόµενα για αυτήν
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φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθµίσεις που θεσπίζονται σε άλλους νόµους. ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου εξαιρούνται της ανακλήσεως που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο για
το µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 24
Θεµατοφύλακας - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
1. Οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
22 κατατίθενται προς φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυµα που
είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Ο θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέτει τη φύλαξη κινητών αξιών σε άλλα πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3371/2005.
3. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι της εταιρίας και
των µετόχων της για κάθε πταίσµα κατά την ενάσκηση
των καθηκόντων του.
4. Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν
για τις εταιρίες, των οποίων κινητές αξίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, εφαρµόζονται αναλόγως και στις ΑΕΕΑΠ από τη σύστασή
τους.
5. Από τη σύστασή της, η ΑΕΕΑΠ καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
6. ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και των οποίων οι µετοχές δεν έχουν
εισαχθεί ακόµη σε οργανωµένη αγορά, υποχρεούνται να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 25
Εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων
1. Η ΑΕΕΑΠ δηµοσιεύει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων των
διαθεσίµων της, µε χωριστή αναφορά στις κατηγορίες επενδύσεων. Η πρώτη κατάσταση επενδύσεων επιτρέπεται να καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη του εξαµήνου, ώστε η ηµεροµηνία της να συµπέσει µε το πέρας ηµερολογιακού εξαµήνου, χωρίς όµως αυτή η περίοδος να
µπορεί να υπερβεί το έτος. Η κατάσταση περιλαµβάνει
την περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό για τον οποίο
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί, την εµπορική του αξία,
σε σχέση µε την αντικειµενική, εφόσον έχει οριστεί αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο για να επιτρέψει την αξιολόγηση των επενδύσεων
της εταιρίας. Ως προς τα δικαιώµατα επικαρπίας ή ψιλής
κυριότητας ακινήτων, καθώς και δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, η εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων περιέχει υποχρεωτικά περιγραφή του δικαιώµατος, την πραγµατική αξία του, σε σχέση µε την
πραγµατική και την αντικειµενική αξία του ακινήτου στο
οποίο αναφέρεται, καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο
στοιχείο για την αξιολόγηση των συγκεκριµένων επενδύσεων. Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα-

γράφων 6 έως και 9 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου.
2. Η εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων βασίζεται σε
έκθεση ανεξάρτητου εκτιµητή και ελέγχεται από νόµιµο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της εταιρίας και της αγοράς, στην οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης οι µετοχές της ή
µόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας αν δεν έχει διενεργηθεί η εισαγωγή των µετοχών της σε αγορά.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της
να ορίσει το ειδικότερο περιεχόµενο της εξαµηνιαίας κατάστασης επενδύσεων της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Άρθρο 26
Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις
1. Επιτρέπεται η σύναψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και
η παροχή πιστώσεων σε αυτή, για ποσά τα οποία, στο
σύνολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τα δάνεια συνάπτονται και οι πιστώσεις παρέχονται από πιστωτικό ίδρυµα. Τα δάνεια αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι
πιστώσεις µπορούν να δοθούν τόσο για την απόκτηση όσο και για την αξιοποίηση ακινήτων στα οποία επενδύονται ή έχουν επενδυθεί τα διαθέσιµα της εταιρίας ή των
εταιριών της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Το σύνολο των δανείων που λαµβάνονται για
την αποπεράτωση ακινήτων της εταιρίας ή των εταιριών
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραµµα της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόµενου δανεισµού συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιώµατα από
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της
προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να συνιστώνται
βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρίας.
3. Η ΑΕΕΑΠ µπορεί να συνάπτει δάνεια µε πιστωτικό ίδρυµα για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιµοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος
των δανείων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας µειουµένων κατά το συνολικό ποσό
των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα. Τα ποσά των
δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της
παραγράφου 1. Με τους ίδιους όρους και για τον ίδιο
σκοπό µπορεί να παρασχεθεί πίστωση στην ΑΕΕΑΠ.
4. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της
παραγράφου 3 επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί του
ακινήτου που αποκτά η εταιρία, για τους σκοπούς που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.
Άρθρο 27
Διανοµή κερδών
1. Η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέµει ετησίως στους
µετόχους της τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%)
των ετήσιων καθαρών προς διανοµή κερδών της. Τα κέρδη που σχετίζονται µε την υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν συµπεριλαµβάνονται στη διανοµή. Επιτρέπεται η διανοµή χαµηλότερου ποσοστού, έως των ορίων
του κ.ν. 2190/1920, ή η µη διανοµή µερίσµατος από την
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εταιρία µε απόφαση της γενικής συνέλευσης εφόσον το
καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη είτε προς
σχηµατισµό έκτακτου αφορολόγητου αποθεµατικού από
λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανοµή µετοχών προς τους µετόχους, µε αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της, κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να
σχηµατιστεί τακτικό αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Εφόσον στο τέλος µίας εταιρικής χρήσης προκύψει
ζηµία από την αποτίµηση των κινητών αξιών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, για την κάλυψη της ζηµίας, επιτρέπεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης
µέχρι και το σύνολο της ζηµίας.
Άρθρο 28
Απαγόρευση µεταβίβασης ακινήτων της ΑΕΕΑΠ
σε συγκεκριµένα πρόσωπα
1. Απαγορεύεται η µεταβίβαση ακινήτων, τα οποία η
ΑΕΕΑΠ κατέχει άµεσα ή έµµεσα, µέσω θυγατρικών
της, σε µετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άµεσα ή
έµµεσα, µέσω συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή
µέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την
έννοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του
µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της,
συζύγους και συγγενείς τους µέχρι και τρίτου βαθµού
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόµενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νοµικά πρόσωπα.
Η µεταβίβαση ακινήτων από την ΑΕΕΑΠ σε µετόχους
που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, κατά την ανωτέρω έννοια, ποσοστό µικρότερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται µετά από ειδική άδεια της
Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23Α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η απαγόρευση της προηγουµένης παραγράφου δεν
ισχύει για τη µεταβίβαση ακινήτων στις εταιρίες των περιπτώσεων δ΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
Μεταβίβαση ακινήτων σε άλλες συνδεδεµένες µε την
ΑΕΕΑΠ εταιρίες επιτρέπεται µόνον κατόπιν προηγούµενης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εφόσον η µεταβίβαση γίνεται µε όρους αγοράς
και είναι επωφελής για την ΑΕΕΑΠ. Οι ειδικότεροι όροι
εφαρµογής της παρούσας παραγράφου µπορεί να εξειδικεύονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη
αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόµου, απαγορεύεται περαιτέρω η µεταβίβαση
προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε: α) µετόχους
της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µέσω συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια της παρ. 5 του
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή µέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, και
β) σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς
τους µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόµενα από αυτούς, κατά την ανω-

τέρω έννοια, νοµικά πρόσωπα. Η απαγόρευση δεν καταλαµβάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΑΑΠ κατά το
στάδιο σύστασης ή µεταγενέστερης αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου.
Άρθρο 30
Εποπτεία - Κυρώσεις
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος
νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων λειτουργίας
των ΑΕΕΑΠ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί
ελέγχους και να αναθέτει σε νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων.
3. Οι ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται να
θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
των εντεταλµένων οργάνων της τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση µπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό
οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνουν αντίγραφό του
και
β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο
και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλούν και να λαµβάνουν µαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 22 του ν. 3340/2005.
4. Αν παραβιαστούν οι διατάξεις του παρόντος νόµου
ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε ΑΕΕΑΠ επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για την επιλογή της
κύρωσης και κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ενδεικτικώς υπόψη το µέγεθος και η σηµασία της
παράβασης, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της ζηµίας που προκλήθηκε σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η
λήψη µέτρων από την εταιρία για τη συµµόρφωσή της
στο µέλλον, ο βαθµός υπαιτιότητας της εταιρίας, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε µέλη του
διοικητικού συµβουλίου, σε µετόχους και σε διευθυντικά
στελέχη της ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, το πρόστιµο µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ σε
πρόσωπα τα οποία, εν γνώσει τους, προβαίνουν σε ψευ-
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δείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά µε
τα οικονοµικά στοιχεία ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων και αποδόσεών
της, µε σκοπό να προσελκύσουν σε αυτήν επενδυτές.
7. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων και αποδόσεών της, µε
σκοπό να προσελκύσει σε αυτήν επενδυτές παραπλανώντας τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) µηνών και χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται σε δηλώσεις ή ανακοινώσεις που
λαµβάνουν χώρα µέχρι την εισαγωγή των µετοχών της
ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη αγορά.
9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο µέχρι τριακόσιες χιλιάδες ( 300.000) ευρώ σε όποιον δεν
συνεργάζεται σε έλεγχο - έρευνα που διενεργείται στην
ΑΕΕΑΠ.
10. Επιτρέπεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δηµοσιοποιεί οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου
ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του, εκτός εάν η δηµοσιοποίηση ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη.
11. Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν.
3371/2005 εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΑΠ.
12. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 21, της παραγράφου 11 του άρθρου 22 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25, εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάστασή τους από
νέες.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 20
Ενσωµάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Μίσθωση µεταφορικών µέσων
i. Ο τόπος βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικού µέσου:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη στο
εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.
ii. Ο τόπος µίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια µίσθωση, µεταφορικού µέσου σε µη υποκείµενο στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υποκείµενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη
µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό
της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υ-

ποκείµενος στο φόρο λήπτης δεν είναι εγκατεστηµένος
ή δεν έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του
στο εσωτερικό της χώρας.
Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, στην
περίπτωση σκάφους αναψυχής που µισθώνεται σε µη υποκείµενο στο φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια µίσθωση, ο τόπος µίσθωσης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που
το σκάφος τίθεται πράγµατι στη διάθεση του λήπτη στο
εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγµατι από την έδρα ή µια µόνιµη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση
που το σκάφος τίθεται πράγµατι στη διάθεση του λήπτη
εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγµατι από την έδρα ή µια µόνιµη εγκατάσταση
του παρέχοντος στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από
1.1.2013.
3. H παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν. 2859/2000, Α΄ 248) καταργείται.
Άρθρο 21
Ενσωµάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείµενο στο φόρο,
που έχουν ως αντικείµενο πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες, οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγµατοποιούνται υλικώς στο κράτος – µέλος άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς του αγαθού, εφόσον µετά την
εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται
στον ίδιο υποκείµενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας,».
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που
πραγµατοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής
των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από
1ης Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 22
Ρυθµίσεις σχετικά µε την αγορά παιγνίων
1. H παράγραφος 6 του άρθρου 16, το τρίτο εδάφιο
της περίπτωσης α΄ και η περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 17
και το άρθρο 22 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) καταργούνται.
2.α. Το άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) τροποποιείται ως εξής:
Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Τυχερά παίγνια»: Προκειµένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά
οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Να υφίσταται, έστω και εν µέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσµα του παιγνίου.
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ββ. Να υφίσταται οικονοµική διακινδύνευση (wager ή
bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσµα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας
του στοιχείου αυτού, προκειµένου να επιδιώξει άµεσα ή
έµµεσα οικονοµικό όφελος από το αποτέλεσµα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρµογή του παρόντος ορισµού, στην έννοια της οικονοµικής διακινδύνευσης περιλαµβάνεται και η συµµετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λπ.) και
συνδέεται µε οικονοµική διακινδύνευση χρηµατικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως
«µικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχηµα.»
β. Η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε
πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και
της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήµατος».
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Διαδικασίες, το αποτέλεσµα των οποίων εξαρτάται από την τύχη ή από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα, χωρίς όµως οι συµµετέχοντες να έχουν προς
τούτο οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση περιουσιακή επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι πιθανό να αποκτήσουν από
τη συµµετοχή τους αυτή περιουσιακό όφελος, δεν χαρακτηρίζονται, για τις ανάγκες του νόµου αυτού, ως τυχερά παίγνια.»
4. Το άρθρο 28 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 3 η φράση «του άρθρου 5» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 29».
β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 οι λέξεις «τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ηλεκτρονικών
τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων,».
γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«β) Τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων στα
πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων
ή/και συµµετέχουν σε διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων
αδειών ή παραχώρησης δικαιωµάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους αδειών και πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των κειµένων
διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισµού Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής
παιγνίων ή/και συµµετέχουν σε διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωµάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων,
καθώς και η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων».
δ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ. Πόροι που προέρχονται από προγράµµατα της

Ε.Ε., διεθνών οργανισµών και από λοιπά προγράµµατα
χρηµατοδότησης το αντικείµενο των οποίων είναι σχετικό µε τις αρµοδιότητες, τις δραστηριότητες και τις υποδοµές της Ε.Ε.Ε.Π..
ε. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
Η καταβολή των πόρων πραγµατοποιείται απευθείας
από τους υπόχρεους προς την Ε.Ε.Ε.Π.. H διαδικασία και
ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε
περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και κάθε συναφές θέµα, ορίζονται
στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
5. Το άρθρο 29 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα
οικεία µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων
τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, όπως και
των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών».
β. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιβ) Ο προσδιορισµός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστηµάτων, των ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των πιστοποιηµένων καταστηµάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
6. Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 η λέξη «λογισµική» αντικαθίσταται από τη λέξη «ηλεκτρονική».
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν
ανά πάσα στιγµή ότι κάθε παιγνιοµηχάνηµα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το
Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγµατικό χρόνο. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθµισής τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδοµένα
που συλλέγονται.
Κάθε σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιοµηχανηµάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισµική και
φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η
πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά
προγράµµατα, στα αποθηκευµένα αρχεία και στοιχεία
και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήµατος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευµένων στα
αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούµενων στοιχείων
που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η πλήρης και ολοκληρωµένη τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, που συνδέονται µέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστηµάτων µε
το Π.Σ.Ε.Ε., είναι συνεχής υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγµατοποιείται µε ευ-
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θύνη, δαπάνες και µέριµνα των κατόχων της άδειας,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης επιβάλλεται πρόστιµο ή/και ανάκληση της
αδείας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 51 του
παρόντος νόµου.
Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., οι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα αποµακρυσµένης
πλήρους πρόσβασης στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατά τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτοµέρειες του τρόπου πρόσβασής
της στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος νόµου.»
7. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4002/
2011, µετά τη φράση «τυχερά παίγνια» προστίθεται η
φράση «µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων όσον αφορά τις
καθοριζόµενες από αυτόν διαδικασίες ελέγχου».
8. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται
µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου απαιτείται η
έκδοση και η χρήση µοναδικής ατοµικής κάρτας για κάθε
παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισµοί
που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή/και η Ε.Ε.Ε.Π.. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων η απαίτηση
χρήσης µοναδικής ατοµικής κάρτας για κάθε παίκτη µπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια
που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.»
9. Από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4002/2011 διαγράφεται η φράση «και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιοµηχανήµατα σε αδειοδοτηµένους
χώρους τρίτων».
10. Το άρθρο 42 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µετά τις λέξεις «όσων εκµεταλλεύονται παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα,» προστίθεται οι λέξεις «ή, προκειµένου για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται σε µικτούς χώρους, όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, µετά από τις
λέξεις « ενώ των» προστίθεται η λέξη «τυχερών».
γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα είναι κατάστηµα ή
χώρος, στον οποίο ασκείται νόµιµα άλλη εµπορική κύρια
δραστηριότητα, και επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιοµηχανηµάτων για τη διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων».
δ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του
ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στις όψεις του καταστήµατος διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων, καθώς και εντός αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση µηχανών αυτόµατης ανάληψης µετρητών
(ΑΤΜ).»
11. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄
του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 καταργούνται.
12. Το άρθρο 43 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση δ΄, µετά τις λέξεις «πλόες εσωτερι-

κού» προστίθενται οι λέξεις «ή εξωτερικού».
β. Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Για την εγκατάσταση παιγνιοµηχανηµάτων τυχερών παιγνίων, που πραγµατοποιείται µόνο σε αµιγείς
χώρους, στα υπό ελληνική σηµαία θαλασσοπλοούντα
πλοία, που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η
έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε΄, που εκδίδεται από την
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων.»
13. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4002/2011 η λέξη «ψηφιακό» διαγράφεται.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 εφαρµόζονται σε κάθε παίγνιο τη διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και ελέγχει η Ε.Ε.Ε.Π..
15. Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος παραχωρεί
στα παραπάνω άτοµα κάρτα παίκτη για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο,
καθώς και ο τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή.»
16. Το άρθρο 54 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «από το διορισµό των
µελών της Ε.Ε.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «από
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της
σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει,
και ρυθµίζει τα θέµατα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 25 του παρόντος νόµου,».
β. Στις περιπτώσεις, που προστέθηκαν µε τις διατάξεις
της παρ.15 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 στα άρθρα
232 ως περίπτωση 15, 233 ως περίπτωση 20 και 237 ως
περίπτωση 20 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ΄ 166), µετά τις λέξεις «και
τεχνικών» και πριν τη λέξη «παιγνίων» προστίθενται οι
λέξεις «- ψυχαγωγικών».
17. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών κωδικοποιούνται
σε ενιαίο κείµενο, υπό τον τίτλο «Κώδικας Παιγνίων», οι
ισχύουσες διατάξεις νόµων που αφορούν την οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων που διεξάγονται στην Ελλάδα, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π.. Ενδεικτικά κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις των νόµων 3229/2004 (Α΄38),
4002/2011 (Α΄180), 4038/2012 (Α΄14), οι πάσης φύσεως
διατάξεις που αφορούν οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων στα καζίνο, από
την ΟΠΑΠ Α.Ε., το ιπποδροµιακό στοίχηµα, τα Κρατικά
Λαχεία ή άλλο φορέα, οι διατάξεις που αφορούν τα κάθε
είδους δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου από τα παίγνια και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εµµέσως
τροποποιεί ή συµπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις ή µε οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται µε αυτές. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας
των διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, όπως η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων
ή προσθήκη νέων και η νέα γενικώς κατάστρωση αυτού,
η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων,
η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν
καταργηθεί ή τροποποιηθεί, η διενέργεια διορθώσεων
και προσαρµογών στη φραστική διατύπωση, η αναίρεση
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προφανών σφαλµάτων από παραδροµή, η ορθογραφική
και συντακτική διόρθωση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρµογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας νοµοθεσίας.
18. H παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 8 του δεύτερου
άρθρου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά
παίγνια που διεξάγονται µε στήλες, υποβάλλονται σε
φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη µέχρι πεντακόσια
(500) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)
για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01)
και πάνω. Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας
υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, µετά την
αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, µε
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη µέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται µε
παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα και τα τυχερά παίγνια
τύπου καζίνο, το αποτέλεσµα των οποίων δεν παράγεται
µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών, γνωστά και ως live casino
games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστηµα από
τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται
µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατοµικής κάρτας
παίκτη, µέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατοµική κάρτα παίκτη από το παιγνιοµηχάνηµα
είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει
µε την πάροδο 24 ωρών από τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατοµικής κάρτας παίκτη.»
19. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 εφαρµόζονται
στις κληρώσεις, στα παίγνια, στα στοιχήµατα και στους
διαγωνισµούς που διενεργούνται µετά την 1η Απριλίου
2013. Τυχόν επιπλέον φόρος που παρακρατήθηκε δεν επιστρέφεται. Ως προς το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
δεύτερου του ν. 4093/2012.
20. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. 7
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στα παίγνια που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29
του ν. 4002/2011, συµπεριλαµβάνεται και το κάθε µορφής ιπποδροµιακό στοίχηµα.»

Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.
1. Μόνιµο προσωπικό και προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τις Δ.Ε.Κ.Ο. ή τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που υπηρετούσε την 31η Δεκεµβρίου 2012
µε απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί µε αίτησή του, που
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να
µεταταγεί ή να µεταφερθεί σε κενές οργανικές θέσεις
της Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Οι µετατάξεις ή οι µεταφορές διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011. Η µετάταξη ή η
µεταφορά διενεργείται µε την ίδια σχέση εργασίας, σε
θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Για τη
µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010
σε συνδυασµό µε τις όµοιες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση Ζ1 παράγραφος Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012.
2. Το άρθρο 18 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων,
το οποίο µπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η
στελέχωση πραγµατοποιείται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόµενοι στο Σώµα. Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα
παραπάνω υπηρετούντες σε υπηρεσίες και φορείς του
δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αποσπώνται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού στην Ε.Ε.Ε.Π. και υπηρετούν για διάστηµα τεσσάρων ετών. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω απόσπαση. Στους
ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας µετακίνησης και διαµονής. Οι Ελεγκτές υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης µε
βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Με τον Κανονισµό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, οι ειδικεύσεις στα αντικείµενα του έλεγχου, η περιοδικότητα
συµµετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να
αναθέτει, κατά τις κείµενες διατάξεις, µέρος ή και το σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες µε ειδική εµπειρία ή/και
να προβαίνει σε απευθείας συµφωνία µε κρατικούς φορείς ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση µέρους ή και
του συνόλου των ελέγχων αρµοδιότητάς της. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δηµιουργούνται µικτά κλιµάκια ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. και άλλων δηµοσίων φορέων
και υπηρεσιών.»
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3. Στο εδάφιο που προστέθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) µετά το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.
4002/2011, µετά τις λέξεις «καθώς και η» προστίθενται οι
λέξεις «κατ’ επάγγελµα».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, από όταν ίσχυσε, αντικαθίσταται ως εξής:
«2α) Με τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα που αφορούν το οργανόγραµµα των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους
κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και
τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ένταξης στις οργανικές
θέσεις, τον αριθµό και την κατανοµή των οργανικών θέσεων, τις σχέσεις εργασίας και έργου, τη σύσταση, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους λειτουργίας οµάδων εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας
των υπηρεσιών, τις διαβαθµίσεις εµπιστευτικότητας των
εγγράφων και των πληροφοριών και τις υποχρεώσεις εχεµύθειας που διέπουν το προσωπικό και τους µε οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόµενους µε την Αρχή, την νοµική υποστήριξη και τη δικαστική εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το προσωπικό, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση της Ε.Ε.Ε.Π..
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται µετά από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζονται:
αα. Ο Κανονισµός Οικονοµικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, µε τον οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα που
αφορούν στην είσπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση των
πόρων, τις κάθε είδους αποζηµιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και κάθε άλλο συναφές θέµα.
ββ. Ο Κανονισµός Προµηθειών και Μισθώσεων, µε τον
οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα εκτέλεσης προµηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέµατα που αφορούν
κάθε είδους µισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγµάτων
και υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέµα.
γγ. Ο Κανονισµός Μελετών και Έργων, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα που αφορούν την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και κάθε άλλο συναφές θέµα.
δδ. Ο Κανονισµός Κίνησης, µε τον οποίο ρυθµίζονται
ενδεικτικά τα θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους µετακινήσεις των µελών της, του προσωπικού που υπηρετεί
στην Ε.Ε.Ε.Π. και των ελεγκτικών οργάνων, τα µεταφορικά της µέσα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισµών τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των προβλεποµένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόµου αυτού.
γ) Στον Οργανισµό και στους Κανονισµούς της Ε.Ε.Ε.Π.
µπορεί να περιλαµβάνονται και να ενσωµατώνονται υφιστάµενες κάθε φορά ρυθµίσεις ή εξαιρέσεις, όµοιες ή ανάλογες εκείνων που ισχύουν για άλλους δηµόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την πάταξη
του εγκλήµατος και την τήρηση της δηµόσιας τάξης, καθώς και για δηµόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που
ασκούν ελέγχους νόµιµης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τοµείς της αγοράς.»
5. Στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών,
µπορεί να αποσπάται, κατά τις κείµενες διατάξεις, προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του

ν. 4002/2011, όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνοµικού έργου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και εκείνων του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Το αποσπασµένο προσωπικό λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών που
θα λάµβανε στη θέση στην οποία υπηρετούσε πριν την απόσπαση, η δε υπηρεσία στην Ε.Ε.Ε.Π. θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο Σώµα Ασφαλείας
από το οποίο αυτό προέρχεται. Η απόσπαση γίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
6.α. Με τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π., οι προβλεπόµενες
στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 και στην παρ.
4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οργανικές θέσεις της
Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να κατανέµονται µεταξύ διοικητικού και
επιστηµονικού προσωπικού µε αριθµητικά διαφορετικό
τρόπο από τον προβλεπόµενο στις παραπάνω διατάξεις.
β. Με τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς της
Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται τα όργανά της που είναι αρµόδια για τη λήψη των κατά περίπτωση προβλεποµένων
από αυτούς αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες αυτές µπορούν
να µεταβιβάζονται κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.
7.α. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 7 του
ν. 4038/2012 παρατείνεται για διάστηµα έξι µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση
της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).
β. Αποφάσεις αποσπάσεων του Υπουργού Οικονοµικών
που έχουν εκδοθεί µε βάση τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012, ισχύουν και παράγουν πλήρως
τα αποτελέσµατά τους από την ηµεροµηνία εκδόσεώς
τους.
8. H Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές της
προς τον Πρόεδρό της µε αποφάσεις της που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., που δηµοσιεύονται επίσης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες αυτές, καθώς και εκείνες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, στους
Προϊσταµένους και το προσωπικό που υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π.. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζει τον Γραµµατέα
της Επιτροπής και τους αναπληρωτές του.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες της υποβάλλονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το ίδιο διάταγµα
καθορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών που υποβάλλονται στον έλεγχο αυτό.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις θεµάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
1. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:
«Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σηµεία πώλησης της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
2. Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του
ν. 4002/2011 ως εξής:
«3 Α. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριµελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα µέλος προέρχεται από τα διορισµένα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τα δε άλλα δύο επιλέγονται µε τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριµελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία
παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχω-
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ρησιούχων του άρθρου 39, της κείµενης νοµοθεσίας και
των συµβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου.
α. Τα θέµατα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που
αφορούν:
αα. Την από 15 Δεκεµβρίου 2000 σύµβαση µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφεροµένων
παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων
στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύoυν.
ββ. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαµβάνονται στις παραπάνω συµβάσεις, καθώς και τα ζητήµατα προστασίας
προσωπικών δεδοµένων.
γγ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταµένων µέτρων για την εµπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
δδ. Την κάθε είδους εµπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που µε κάθε τρόπο παρέχει.
εε. Την ενιαία τιµολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ σε σχέση µε τους παραχωρησιούχους των
παιγνιοµηχανηµάτων του άρθρου 39.
στστ. Τον αριθµό των σηµείων πώλησης των υπηρεσιών
και το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας τους.
ζζ. Το περιεχόµενο των συµβάσεων της ΟΠΑΠ µε τους
πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή µε τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό
κοινό.
ηη. Άλλα ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται
ή επηρεάζουν τα αντικείµενα της παραγράφου 3.
β. Τα αντικείµενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα
παραπάνω θέµατα, είναι:
αα. Η τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου ρύθµισης της
αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισµού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που
εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π..
ββ. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεµβρίου 2000
σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ για
την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε
αυτή αναφεροµένων παιγνίων και των όρων της από
4.11.2011 σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και
ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση
35.000 παιγνιοµηχανηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια,
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
γγ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των
παικτών από τον εθισµό, την απάτη, το έγκληµα και τη
σπατάλη χρηµάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την
κατεύθυνση των παικτών στα νόµιµα δίκτυα παιγνίων.
δδ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
εε. Η αναγνώριση των ευάλωτων οµάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.
στστ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
ζζ. Η προβλεπόµενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
ηη. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
θθ. Η, κατά τα προβλεπόµενα, απόδοση των συµµετο-

χών και φόρων στο Ελληνικό Δηµόσιο.
γ. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο αναθέτει αρµοδιότητες, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν.
2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση µε τα ελεγχόµενα θέµατα:
αα. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο
υλικό που προσκοµίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση,
προς τα εξουσιοδοτηµένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας.
ββ. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας
και θα δηµιουργήσουν ή θα µετατρέψουν υφιστάµενους
συµβατικούς δεσµούς ή θα συνιστούν µονοµερή δέσµευση της εταιρείας.
δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, µε αποφάσεις της, εξειδικεύει
τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα, µε τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσµατικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου µε
τις προτεινόµενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να
απόσχει από τη λήψη απόφασης ή/και τη σύναψη σύµβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούµενη στην
Ε.Ε.Ε.Π..
Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µέτρα για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενηµερώνει την Ε.Ε.Ε.Π.. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την
Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου και µε την κείµενη νοµοθεσία και οφείλει
να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και
πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αποδέχεται εν
όλω ή εν µέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή
και να ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο το αντικείµενό
τους.
Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούµενο των µηνών αυτών εξάµηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, µπορούν να υποβάλλονται και ενδιάµεσες έκτακτες εκθέσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου,
δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δηµοσίου, βρίσκεται εκτός του δηµόσιου τοµέα
και λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται
διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., µέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισµό δαπανών της στην
ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία και καταβάλει το προβλεπόµενο σε
αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισµός και οι δαπάνες εκτελούνται µε απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες
της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς
και τραπεζικούς λογαριασµούς. Κάθε είδους συµβάσεις
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αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για
λογαριασµό της από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον υφίσταται
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό της Επιτροπής. Η
Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισµό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, κατατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για λογαριασµό της Επιτροπής
βεβαίωση καταβολής του προβλεπόµενου στον προϋπολογισµό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο λογαριασµό εξόδων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισµός
Λειτουργίας της τελευταίας, µε τον οποίο ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα, καθώς και κάθε άλλο θέµα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.
ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής.
Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης µέλους ή για όποιον
άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται
στον Κανονισµό Λειτουργίας της, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού µέχρι
την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόµενου µέλους.»
3. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίστηκε
µε την υπ’ αριθµ. 07274 ΕΞ/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΥΟΔΔ΄ 413), συνεχίζουν τη θητεία
τους µέχρι τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση του διορισµού τους και, κατά το µέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, φέρει πλήρως τα αποτελέσµατά της από την έναρξη ισχύος της.
4. Το άρθρο 39 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα τέταρτο και πέµπτο εδάφια της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιοµηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα
προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριµένων από
την Ε.Ε.Ε.Π. παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την
ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονοµικών,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει
το νωρίτερο είτε: α) δώδεκα (12) µήνες µετά την έκδοση
του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του
άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση µε τους όρους λειτουργίας των παιγνιοµηχανηµάτων είτε β) από την έναρξη
της εµπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιοµηχανήµατος, µετά την έκδοση του ως άνω Κανονισµού ή της
ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την
Ε.Ε.Ε.Π. µε σχετική πράξη της, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Το άρθρο 40 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 αντικαθίστανται από εδάφια, ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα
παιγνιοµηχανήµατα που εκµεταλλεύεται µέσω των Πρακτορείων της, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
39, εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου

29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του
άρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, ο αριθµός των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται, αζηµίως για το Δηµόσιο,
από τον αριθµό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η µη εµπρόθεσµη εγκατάσταση και λειτουργία
των παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.. Εκείνοι
στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιοµηχανήµατα
µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση µε την
ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την παραχώρηση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο
Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5
του άρθρου 54. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων που
παραχωρήθηκαν µε τη διαδικασία της παραγράφου 6 του
άρθρου 39, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζηµίως
για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωµα εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. µπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσµίας των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκµετάλλευση των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων του προηγούµενου εδαφίου µέσω των
πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από
προκήρυξη δηµόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π..
Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσµίας ο αριθµός των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται αζηµίως για το Δηµόσιο, από τον αριθµό για
τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του
ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή παρόµοια σχέση φυσικού
προσώπου και µίας εταιρείας.»
6. Στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άµεσης ή
έµµεσης αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ,
προκειµένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου
αγοραστή µε βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
α) Τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που
ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση
ή/και ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα το νοµικό πρόσωπο.
β) Τη φήµη και την εµπειρία οποιουδήποτε προσώπου,
το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης ελέγχου.
γ) Τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που
ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την
ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα προσκόµµατα που ενδέχεται να δηµιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσµατικής εποπτείας εκ µέρους της ΕΕΕΠ.
δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιµες υπόνοιες πως,
σε σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση ελέγχου, δια-
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πράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή
επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η
προτεινόµενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν.
ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδοµένα, ιδίως προερχόµενα από άλλες, αρµόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση
µε την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από
συνδεδεµένη µε αυτόν εταιρεία, της νοµοθεσίας περί
παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Παραβάσεις της νοµοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή/και συνδεδεµένη µε αυτόν εταιρεία ή/και οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους
και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.
7. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση µέχρι τριών παιγνιοµηχανηµάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.,
τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται
να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάµει της από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δηµοσίου,
όπως ισχύει, και της παρ. 2α του άρθρου 27 του
ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του
πρακτορείου, τύπου ΣΤ΄, που εκδίδεται από την
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων.»
8. Η παρ. 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«2β. Στα παίγνια που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συµπεριλαµβάνονται και τα
παίγνια που οργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.. Για τη
ρύθµιση ή την τροποποίηση της ρύθµισης των σχετικών
θεµάτων η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει σχετική πρόταση στην
Ε.Ε.Ε.Π..
Οι υφιστάµενοι κανονισµοί διεξαγωγής των παιγνίων
της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι οποίοι έχουν εγκριθεί µε κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Ε.Π. του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων της παρ. 5
του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, µε τη δηµοσίευση των
οποίων και καταργούνται.»
9. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργείται.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν οφείλει να καταβάλει επιχορήγηση
σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώµατα
διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχηµάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε
οι συµβατικές υποχρεώσεις της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προς τρίτους.»
11. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 27 του
ν. 2843/2000 καταργούνται.
12. Η παράγραφος, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2

του άρθρου 36 του ν. 2873/2000 (Α΄285) και φέρει τον αριθµό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000
(Α΄ 219) καταργείται.
13. Η παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και
λειτουργία κάθε είδους στοιχήµατος ή τυχερού παιγνίου
στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαµβανοµένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων δυνάµει του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, η ΟΠΑΠ
Α.Ε. συµβάλλεται ελευθέρως µε πράκτορες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου
28 του ν. 4002/2011.
β. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, µετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα
ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συµβάλλεται µε πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δηµογραφικά,
ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάµεσα στον αριθµό
των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσµό
της περιοχής αυτής, προκειµένου να αποτρέπεται µεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των
βασικών σκοπών και των θεµελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εµπέδωση της
δηµόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισµό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την
καταστολή του εγκλήµατος και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την προστασία
των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση
της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόµενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηµατικής δραστηριότητας και της συµµετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε µε τον τρόπο αυτόν
να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της στοιχηµατικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»
14. Η παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Στη σύµβαση µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως και
τα ακόλουθα:
α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει
η Ε.Ε.Ε.Π. σύµφωνα µε την παράγραφο 11,
β. η υποχρέωση τήρησης εκ µέρους των πρακτόρων
των κανονισµών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ
Α.Ε.,
γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άµεσα
κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την
Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση µε τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και
λειτουργούν,
δ. οι λόγοι καταγγελίας των συµβάσεων, ανάµεσα
στους οποίους πρέπει να περιλαµβάνεται και η διαπιστωµένη παραβίαση των κανονισµών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως έχουν εγκριθεί από την
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.»
15. Προστίθεται παρ. 13 στο άρθρο 27 του ν. 2843/
2000 ως εξής:
«13. Η αποζηµίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες
που προσφέρει στους παίκτες συµφωνείται συµβατικά

22
µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του πράκτορα και παρακρατείται άµεσα από το αντίτιµο που καταβάλλει ο συµµετέχων.»
16. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν.δ. 3769 της 11/12.10.1957 (Α΄ 202), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.δ. 3865/1958 (Α΄ 58),
καταργείται.
17. Το β.δ. 29/1958 της 20/29.12.1958 «Περί συστάσεως Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ)», όπως τροποποιήθηκε µε τα βασιλικά διατάγµατα 6/1964 και 240/1966 (Α΄ 65), το ν.δ. 391/1974 (Α΄ 102)
το β.δ. 726 της 24.10/8.11.1962 (Α΄ 182), το άρθρο 25
του ν. 1646/1986 (Α΄ 138), το άρθρο 23 του ν. 1646/1986,
µε το άρθρο µόνο του π.δ. 222/1996 (Α΄ 171), µε το β.δ.
186 της 28.3/3.4.1963 (Α΄ 41) και µε το άρθρο 27 του ν.
2843/2000 (Α΄ 219), καταργείται.
18. Το άρθρο 23 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) «Μέτρα
πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς
χώρους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε
την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 40 του
ν. 2065/1992 (Α΄ 113), την παρ. 7 του άρθρου 30 του
ν. 2579/1998 (Α΄ 31), µε το άρθρο 39 του ν. 2168/1993
(Α΄ 147), µε το άρθρο 1 του ν. 1904/1990 (Α΄ 143), µε το
άρθρο 13 του ν. 1948/1991 (Α΄ 83) και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καταργείται.
19. Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του ν. 2433/1996 (Α΄ 180)
«Ρύθµιση Θεµάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» καταργούνται.
20. Το π.δ. 7/1997 (Α΄ 5) «Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» καταργείται.
21. Το π.δ. 228/1999 «Μετατροπή ΟΠΑΠ σε Α.Ε.» (Α΄
193) καταργείται.
22. Η τελευταία πρόταση της παρ. 1δ εδάφιο α΄ του
άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 (Α΄ 170): «Η εποπτεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραµένει στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού» καταργείται.
23. Η υ.α. 240/1986 (Β΄ 770): «Κανονισµός οργάνωσης, λειτουργίας του ΟΠΑΠ» καταργείται.
24. Η υ.α. 34245/2000 (Β΄1621): «Καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου» καταργείται.
25. Η υ.α. 34335/2000 (Β΄ 1622): «Τροπ. αρ. 5 Καταστατικού Α.Ε. ΟΠΑΠ»» καταργείται.
26. Η υ.α. 442/2001 (Β΄ 23): «Καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»» καταργείται.
27. Η υ.α. οικ/2005 (υ.α. οικ. 2/34242/0025, Β΄ 924):
«Παροχή κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση µετοχών
ΟΠΑΠ» καταργείται.
28. Η υ.α. 1216/1992 (Β΄ 12): «Τροπ. υ.α. 24084/1986
(Κανονισµός του ΟΠΑΠ)» καταργείται.
29. Η υ.α. 29157/2000 (Β΄ 1417): «Διεξαγωγή παιχνιδιών ΟΠΑΠ µε απευθείας σύνδεση» καταργείται.
30. Η υ.α. 29160/2000 (Β΄ 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ» καταργείται.
31. Η υ.α. 33709/1990 (Β΄ 39): «Κανονισµός λειτουργίας του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
32. Η υ.α. 11589/1995 (Β΄ 330): «Τροπ. υ.α.
33709/1990 (Κανονισµός ΛΟΤΤΟ)» καταργείται.
33. Η υ.α. 29158/2000 (Β΄ 1426):« Έγκριση Κανονισµού, Διεξαγωγής Αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
34. Η υ.α. 33708/1990 (Β΄ 739): «Έγκριση Κανονισµού
λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.

35. Η υ.α. 22642/1992 (Β΄ 413): «Τροπ. υ.α.
33708/1990 (Κανονισµός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ)»
καταργείται.
36.Η υ.α. 11588/1995 (Β΄ 330): «Τροπ. υ.α. 33708/90
(Κανονισµός ΠΡΟΤΟ)» καταργείται.
37. Η υ.α. 29163/2000 (Β΄ 1426): «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
38. Η υ.α. 29161/2000 (Β΄ 1418): «Κανονισµός λειτουργίας «ΛΟΤΤΟ 5 από 35» του ΟΠΑΠ» καταργείται.
39. Η υ.α. 29153/2000 (Β΄ 1425): «Διεξαγωγή παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ» (Βλ. τρ. µε υ.α. 9323/2006) καταργείται.
40. Η υ.α. 9323/2006 (Β΄ 284): «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ»
της ΟΠΑΠ ΑΕ» καταργείται.
41. Η υ.α. ΕΤ-30960/1992 (Β΄ 502): «Κανονισµός Κλήρωσης των «ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ»» καταργείται.
42. Η υ.α. 28190/1996 (Β΄ 989): «Δικαίωµα διενέργειας
πρόσθετων διαγωνισµών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
43. Η υ.α. 506/2000 (Β΄ 18): «Κανονισµός Λειτουργίας
Παιχνιδιών-Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης»
καταργείται.
44. Η υ.α. 597/2000 (Β΄ 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών
Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης «Αποτελέσµατα Αγώνων Ποδοσφαίρου»» καταργείται.
45. Η υ.α. 598/2000 (Β΄ 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών
Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης «Αποτελέσµατα Αγώνων Καλαθοσφαίρισης»» καταργείται.
46. Η υ.α. 29151/2000 (Β΄ 1425): «Αποτελέσµατα Αγώνων Ποδοσφαίρου του ΟΠΑΠ» καταργείται.
47. Η υ.α. 29156/2000 (Β΄ 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»» καταργείται.
48. Η υ.α. 29159/2000 (Β΄ 1427): «Γενικός Κανονισµός
Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης
απόδοσης του ΟΠΑΠ ΑΕ» καταργείται.
49. Η υ.α. 291162/2000 (Β΄ 1418): «Κανονισµός Διεξαγωγής παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»» καταργείται.
50. Η υ.α. 54477/2005 (Β΄ 1598): «Τροποποίηση του
Κανονισµού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχηµάτων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»» καταργείται.
51. Η υ.α. 6879/2006 (Β΄ 176): «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε» καταργείται.
52. Η υ.α. 17160/1992 (Β΄ 472): «Απόδοση από ΕΠΟ ή
ΟΠΑΠ ποσών επιχορήγησης σε Δ΄ Εθνική Κατηγορία»
καταργείται.
53. Η υ.α. 30974/1992 (Β΄ 228): «Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟΠΟ σε ΠΑΕ σωµατεία» καταργείται.
54. Η υ.α. 8442/1993 (Β΄162): «Απόδοση επιχορηγήσεων από ΟΠΑΠ στα Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών» καταργείται.
55. Η υ.α. 15823/1993 (Β΄ 348): «Απόδοση από ΕΠΟ ή
ΟΠΑΠ επιχορηγήσεων σε σωµατεία Δ΄ Εθνικής» καταργείται.
56. Η υ.α. 32542/1994 (Β΄ 811): «Μηνιαία αποζηµίωση
Συντονιστή Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
57. Η υ.α. 32489/1994 (Β΄ 811): «Ανανέωση θητείας
Συντονιστή Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
58. Η υ.α. 20295/1999 (Β΄ 1702): «Κανονισµός λει-
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τουργίας παιχνιδιού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ»»
καταργείται.
59. Η υ.α. 798/1987 (Β΄ 87): «Κανονισµός Δικαιωµάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ» καταργείται.
60. Η υ.α. 25148/1999 (Β΄ 2004): «Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώµατα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.
61. Η υ.α. 29638/2002 (Β΄ 1414): «Τροπ. υ.α.
16590/2002 κανονισµός λειτουργίας Πρακτορείων
ΟΠΑΠ Α.Ε.» καταργείται.
62. Η υ.α. 35276/2002 (Β΄ 1621): «Τροπ. υ.α. περί Κανονισµού Λειτουργίας Πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» καταργείται.
63. Η υ.α. 251/1999 (υ.α. 25148/1999, Β΄ 2004): «Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώµατα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.
Άρθρο 25
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγµάτων
190/2006 και 56/1985
1. Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και
συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, για την
εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν
ισχύ.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
ρυθµίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστηµα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται µε τη διεξαγωγή τους, το σύστηµα των εξετάσεων, οι
τυχόν επιµέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές
περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής
της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναµων µε την παρούσα
πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2.α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5α του π.δ. 56/
1985 (Α΄21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«παρατείνεται δε, αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων
µελών µε την απόφαση της παραγράφου 1.»
β. Η θητεία της τριµελούς επιτροπής που ορίστηκε µε
την µε αριθ. πρωτ. 1000/Β.2299/13.1.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών παρατείνεται από τις 12.1.2013
έως τον ορισµό νέας επιτροπής και σε κάθε περίπτωση
µέχρι τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστηµα αυτό.
3. Το άρθρο 21β του ν. 1569/1985 (Α΄183) καταργείται.
Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986
Το π.δ. 237/1986 (Α΄110) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο
εδάφιο, ως εξής:
«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη
χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων

κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγµασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος, χωρίς την
κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφοµένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για δέκα (10) ηµέρες µε πράξη της Αστυνοµικής
Αρχής. Επί εµπλοκής οχήµατος σε ατύχηµα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2)
χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η
προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού σήµατος ασφάλισης.
β) Χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16
του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε χίλια
(1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δηµόσιας
χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήµατα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηµατικό πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
3. Προστίθεται άρθρο 5α, ως εξής:
«Άρθρο 5α
1. Ο εντοπισµός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχηµάτων και η επιδίωξη συµµόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και µέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του
άρθρου 12, διενεργείται: 1. Από τις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές µε επιτόπιους ελέγχους και 2. ηλεκτρονικά µε
επιµέλεια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία ορίζεται ως η αρµόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, µε την κάτωθι διαδικασία:
α) Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει τη µε ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων):
αα) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του παρόντος, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχηµάτων που είναι ασφαλισµένα και των αυτοκίνητων οχηµάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος,
ββ) του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των
αυτοκίνητων οχηµάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους
εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
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γγ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που νοµιµοποιείται σύµφωνα µε
την νοµοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων,
στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχηµάτων αυτών.
Για το σκοπό αυτόν, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δηµόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται
να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα
παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.
β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αναφερόµενων στην προηγούµενη περίπτωση
α΄ αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχηµα,
για το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική
κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη
(δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχηµα), η
Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται
µε σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη
του οχήµατος αυτού, µε την οποία τον καλεί να προβεί
άµεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την
παραλαβή αυτής στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος ιδιοκτησίας του. Με την ίδια επιστολή η Γ.Γ.Π.Σ. ενηµερώνει
τον ιδιοκτήτη του οχήµατος ως προς τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή τυχόν περαιτέρω
εξηγήσεών του, σχετικά µε την εκ µέρους του τήρηση ή
µη της κατά το άρθρο το 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση.
Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
γ) Σε περίπτωση µη εµφάνισης, µη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και µη συµµόρφωσης ιδιοκτήτη οχήµατος µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση β΄, η
Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήµατός
του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνοµική Αρχή του τόπου
διαµονής του ιδιοκτήτη του οχήµατος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και
στο άρθρο 12.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόµενη στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 διαδικασία ετησίως, σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον δύο φορές
το χρόνο, µετά και από αίτηση του προβλεπόµενου στο
άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
4. Στο άρθρο 27β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις
πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειµένου να διενεργείται, µε ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος
και εντοπισµός των αυτοκίνητων οχηµάτων για τα οποία
δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισµός ανασφάλιστων
οχηµάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5α
του παρόντος.»
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
15.4.2013.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 3867/2010
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1
του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρµόδια διοικητική υπηρεσία για την παροχή απόψεων και την αποστολή του διοικητικού φακέλου στα δικαστήρια σχετικά µε τις εκκρεµείς δίκες και αξιώσεις που
αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, καθίσταται η Διεύθυνση Πιστωτικών
και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Για
εκκρεµείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό
διάστηµα προ της 1.1.2008, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υποχρεούται να διατυπώσει απόψεις και να αποστείλει τα σχετικά
στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Για εκκρεµείς
δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστηµα µετά την 1.1.2008 και µέχρι την κατάργηση της Επιτροπής
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η Διεύθυνση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων.»
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραδίδει εντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου τους αναφερόµενους στο τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 φακέλους στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 28
Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986
Ο ν. 1667/1986 (Α΄196) τροποποιείται, ως εξής:
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:
«ζ) Τη µέθοδο αποτίµησης για την αναπροσαρµογή
της αξίας των συνεταιριστικών µερίδων που εξοφλούνται ή αποδίδονται σε συνεταίρους που αποχωρούν ή αποκλείονται από πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την
Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 (Α΄
178), καθώς και τη µέθοδο αποτίµησης της εισφοράς που
υποχρεούνται να καταβάλουν οι νέοι συνεταίροι κατά
την είσοδό τους στους ως άνω πιστωτικούς συνεταιρισµούς.»
2.α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας
κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισµό των συνεταίρων
ή, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών µερίδων από πιστωτικούς συνεταιρισµούς
του παρόντος νόµου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007,
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εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών
οργάνων τους, τα οποία µπορούν επίσης να επιµερίζουν
σε όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωµα
και ανάλογα µε τις µερίδες του καθενός, το ποσό που η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους, εφόσον περιλαµβάνεται σχετική
ρήτρα στο καταστατικό τους.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται
από πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου,
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της
Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή σε κάθε περίπτωση που εξοφλείται από το συνεταιρισµό συνεταιριστική µερίδα αποδίδεται η αξία της, που αναλογεί στην
καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισµού, όπως
αυτή προκύπτει από τον ελεγµένο από νόµιµο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Η αξία αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε µέθοδο αποτίµησης, η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισµός της πιστοποιείται από νόµιµο ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο. Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας τελεί υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του πιστωτικού συνεταιρισµού που συναρτώνται µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας και επιφυλασσοµένης της εφαρµογής
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου
2.»
3α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος υπολογιζοµένης της αξίας της σε πραγµατικούς όρους, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό συνεταιρισµό
που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007.»
β. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του ν. 1667/1986, τα οποία προστέθηκαν µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3156/2003 ( Α΄
157) και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 του ν. 3483/
2006 (Α΄ 169), αντικαθίστανται ως εξής:
«Προκειµένου για πιστωτικούς συνεταιρισµούς του
παρόντος νόµου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007,
κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του
να καταβάλει, εκτός από το ποσό της µερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της
τελευταίας, ελεγµένης από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο χρήσης και µε µέθοδο αποτίµησης η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης
ότι ο υπολογισµός της τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.»
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση

της αξίας της συνεταιριστικής τους µερίδας κατά την αποχώρησή τους από το συνεταιρισµό, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται
για πιστωτικό συνεταιρισµό του παρόντος νόµου, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος,
σύµφωνα µε το ν. 3601/2007.»
5. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9
τροποποιείται ως εξής:
«Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση των αποθεµατικών πιστωτικών συνεταιρισµών του
παρόντος νόµου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007,
διανέµεται στους συνεταίρους, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.»
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις θεµάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
1. Η εξάλειψη ή ο περιορισµός υφιστάµενης υποθήκης,
επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος, που έχει εγγραφεί ατελώς µε βάση
τις ισχύουσες γι’ αυτήν ειδικές διατάξεις πριν τη θέση
της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 του
ν. 3601/2007, προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων, οι εκ
των οποίων έννοµες σχέσεις µεταβιβάστηκαν σε άλλο
πιστωτικό ίδρυµα, στο πλαίσιο της 4/27.7.2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄2209), δύναται να γίνει από το προς η µεταβίβαση πιστωτικό ίδρυµα και χωρίς συµβολαιογραφική πράξη µε απλή και µονοµερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο κτηµατολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από
κάθε τέλος και δικαιώµατα, κατ’ εφαρµογή της ειδικής
διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 του
ν. 4332/1929 της 10-16.8.1929.
2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του
ν. 4332/1929 της 10-16.8.1929, ως ισχύει καταργείται µετά την παρέλευση είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Ο Οργανισµός της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε µε την 226698/1980/1973
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 213/1973, ως ισχύει,
καταργείται από τη θέση του ως άνω πιστωτικού ιδρύµατος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68
του ν. 3601/2007.
Άρθρο 30
Μέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) 924/2009 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος
η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή επιφορτισµένη για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου
2009 για τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα
και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001
(ΕΕ L 266) και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2012 σχετικά µε την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών κανόνων για τις µεταφορές
πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ και µε την
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τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L
94). Εξαιρέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 επιτρέπεται να χορηγηθούν µε
Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της
Ελλάδος κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου.
2. Επί παραβάσεων του άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 924/2009 και των άρθρων 3, 4, 5 και 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλει µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
του άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου χρηµατικό πρόστιµο υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου υπολογιζόµενο ως εφάπαξ ποσό ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη και των ειδικότερων διαδικασιών για την ανάκληση
ή αναστολή άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης των διατάξεων του Ποινικού Δικαίου. Τα ποσά των ανωτέρω
προστίµων αποτελούν δηµόσιο έσοδο, εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,
Α΄ 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε Πράξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου. Άρνηση χορήγησης ή πληµµελής παροχή στοιχείων τιµωρείται κατ’ εφαρµογή των
άρθρων 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία του παραβάτη, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων, η ανάγκη πρόληψης παρόµοιων παραβάσεων, καθώς και οι
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των συναλλασσοµένων.
Για τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της
Ελλάδος που επιβάλλουν κυρώσεις, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 69, παράγραφος 4 του
ν. 3601/2007.
3. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 260/2012 και την επιβολή σχετικών κυρώσεων ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων επιβάλλεται σε βάρος του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις ως άνω διατάξεις πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του
προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιµώνται: α) η
βαρύτητα της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η
διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο
βαθµός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες
ανακύπτουν µεταξύ των χρηστών και των παρόχων των
υπηρεσιών πληρωµών, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 260/2012 αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού που
προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).
5. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι φορείς
της παραγράφου 4 συνεργάζονται ενεργά µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις θεµάτων αποκρατικοποιήσεων
1.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 5
του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 5Α».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
5Α του ν. 3049/2002, η λέξη «Ε.Γ.Α.Α.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Ε.Α.Α.».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α
του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε σύµβαση που ανατίθεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, συνιστάται τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής
της σύµβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από έναν υπάλληλο της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούµενη εταιρεία ή
περιουσιακό στοιχείο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης
ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών και έναν δηµόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη µε εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2.α. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α΄165) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:
« 1Α. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ έχει επιπλέον και τις εξής
αρµοδιότητες:
α) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη Διυπουργική
Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), που συστάθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 3049/2002 (Α΄212), όπως µετονοµάσθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄171).
β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών για τα θέµατα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Ε.Α..
γ) Ασκεί τις αρµοδιότητες των τµηµάτων Α΄ και Β΄ της
Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας µε την παρ.
2α του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄180) Ειδικής
Γραµµατείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν.
3049/2002, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 23
του ν. 3965/2011 (Α΄113).»
β. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1Α ασκούνται από το Τµήµα το οποίο είναι αρµόδιο για την εκάστοτε αποκρατικοποιούµενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και
σε περίπτωση που δεν έχει αρµοδιότητα κάποιο τµήµα,
οι αρµοδιότητες ασκούνται από το Τµήµα που η καθ’ ύλην αρµοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης. Χρέη γραµµατέα
της Δ.Ε.Α.Α. εκτελεί υπάλληλος του εκάστοτε αρµόδιου
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τµήµατος. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ µπορεί να συνεργάζεται
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της µε την ανώνυµη
εταιρία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.».»
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης το Ταµείο µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµικών και στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό νοµοθετικές ρυθµίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του έργου του Ταµείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εµπεριστατωµένα.»
4.α. Αναστέλλεται, µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόµιµη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων των
µεσοπρόθεσµων πλαισίων δηµοσιονοµικής πολιτικής
2011-2015 και 2013-2016, που εγκρίθηκαν µε τους νόµους 3985/2011 (Α΄ 151) και 4093/2013 (Α΄222) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισµούς και ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού.
β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης α΄ και µέχρι το χρόνο που ορίζεται
στην επόµενη περίπτωση γ΄ δεν επισπεύδονται πράξεις
ή µέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόµο για οφειλές των εταιρειών προς το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισµούς και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Πράξεις ή µέτρα που
έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου αναστέλλονται µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην
επόµενη περίπτωση γ΄.
γ. Η αναστολή των προηγούµενων περιπτώσεων α΄
και β΄ διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόµιµος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευσθεί µέτρα εκτέλεσης είτε µέχρι την αξιοποίηση επιµέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής είτε µέσω της µεταβίβασης
περιουσιακών στοιχείων τους στο ΤΑΙΠΕΔ είτε µε τη θέση τους σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές
διώξεις όσο και κάθε πράξη ή µέτρο εκτέλεσης κατά των
φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, ενώ η ευθύνη εξόφλησης των οφειλών αυτών
παραµένει στα νοµικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία.
5. Οι περιπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως
εξής:
«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει
διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δηµόσιο ή το «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
(ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2
και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που ενεργούν ως µέτοχοι, µόνοι ή από κοινού.
ββ) το Δηµόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νοµικά πρόσωπα
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/
2005, µόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των µετοχών.»
6.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο

ή µέρος των µετοχών περιέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, στο
Ταµείο ή τα δικαιώµατα ψήφου από τις ανωτέρω µετοχές
ασκούνται από το Ταµείο, µπορούν να τροποποιούνται
ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
ν. 3986/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο
ν. 3986/2011, εδάφιο ως εξής:
«Ως προς το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς
του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρµόζονται, για όσο χρόνο οι µετοχές ή τα δικαιώµατα
ψήφου επ’ αυτών ανήκουν στο Ταµείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ ή Β΄ του ν. 3429/2005, εφόσον οι εταιρίες
αυτές, πριν τη µεταβίβαση των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου από αυτές στο Ταµείο, υπάγονταν στο πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ ή Β΄ του
ν. 3429/2005, κατά περίπτωση.»
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 321 του ν. 4072/2012, καθώς και τα δύο τελευταία
εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 που
προστέθηκαν µε την υποπαράγραφο Δ.1. περίπτωση 6
του ν. 4093/2012.
7.α. Στο στοιχείο στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
27 του ν.δ. 827/1978 (Α΄194), η φράση «πλην της εκµετάλλευσης καταστηµάτων αφορολόγητων και αδασµολόγητων ειδών» καταργείται, καθώς και η λέξη «θυγατρικές».
β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 120 του ν. 2533/
1997 (Α΄ 228) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Επιτρέπεται στην ΚΑΕ Α.Ε. να αποσχίσει και να
εισφέρει τον κλάδο του ταξιδιωτικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένης της εκµετάλλευσης των καταστηµάτων
αφορολογήτων ειδών, σε εταιρεία που ιδρύει ή έχει ιδρύσει. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτής, η οποία εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση ή διαδικασία σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο και ιδίως σε όσα απορρέουν από την από 30.12.1997 σύµβαση παραχώρησης
µε το Ελληνικό Δηµόσιο, τις κείµενες διατάξεις, τις κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, καθώς και τις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης-µίσθωσης. Όπου στην οικεία νοµοθεσία, στις
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις,
στις συµβάσεις παραχώρησης – µίσθωσης και στις πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις γίνεται αναφορά στην
εισφέρουσα εταιρεία, η αναφορά αυτή νοείται µετά την
ολοκλήρωση της απόσχισης ως αναφορά στην αποκτώσα τον κλάδο εταιρεία.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις για τη δηµόσια περιουσία
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του
ν. 3130/2003 (Α΄76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εναλλακτικά της δηµοσίευσης σε εφηµερίδες, η διακήρυξη µπορεί να δηµοσιεύεται µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών και του φο-
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ρέα των προς στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών, εφόσον ο
τελευταίος διαθέτει διαδικτυακό τόπο.»
2. Μετά το άρθρο 27 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο
άρθρο 27Α ως εξής:
« Άρθρο 27Α
Ρυθµίσεις για τη στέγαση
των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
1. Οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικότερους χωροταξικούς όρους:
α. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Δυτικού Τοµέα Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Δήµου Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε εντός των ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας.
β. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και λοιπών Δήµων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην Δήµου
Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ως κάτωθι:
αα) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα το Κορωπί Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήµου Κρωπίας.
ββ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ελευσίνα Αττικής,
στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της
Δηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας.
γγ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τις Αχαρνές Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών.
δδ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης,
στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων των
Δηµοτικών Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας και Διαβατών
της Δηµοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήµου Δέλτα.
εε) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήµου Καλαµαριάς.
στ στ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.
ζζ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τους Αµπελοκήπους Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός
των ορίων του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.
γ. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις υπόλοιπες περιφερειακές
ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων των δηµοτικών κοινοτήτων όπου
βρίσκεται η έδρα του δήµου στον οποίο βρίσκεται η έδρα
της Δ.Ο.Υ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, οι Δ.Ο.Υ.
µπορούν να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους
αρµοδιότητας, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην
προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα κτήρια στέγασης
ανήκουν, κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης µίσθωσης, κατά κυριότητα στο Δηµόσιο ή στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.)
ή παραχωρούνται κατά χρήση στο Δηµόσιο δωρεάν ή έναντι συµβολικού τιµήµατος.»
3.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 23
του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α΄ 220) προστίθενται λέξεις ως εξής: «το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18), οι λέξεις «ένδικα µέσα» αντικαθίστανται, από
την έναρξη ισχύος του ν. 4111/2013, µε τις λέξεις «ένδικα βοηθήµατα».
γ. Στα ένδικα µέσα που ασκήθηκαν από 9.11.2012 και
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δυνάµει
της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012,
θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται µε την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόµενο ποσό καταβληθεί στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση
δεν έχει συζητηθεί.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του α.ν. 1920/1939 (Α΄346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. της
Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων, καταρτίζεται
ο κανονισµός εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ. µε τον
οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και το τιµολόγιο κατά κατηγορία οργανωτών και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
5. Το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί
µε το από 28.9.2011 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2243/6.10.2011 έχει πλήρη διοικητική
και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονοµία και δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (Α΄455), µε εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των
προϋπολογισµών και απολογισµών του. Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυµα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισµού του.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
καταβάλλεται στους κατά νόµο δικαιούχους αποζηµίωση
για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για το διάστηµα
από 1.7.2012 µέχρι και 31.12.2013, εφόσον οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού εξακολουθούν να κάνουν
χρήση αυτών.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη
παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30
και 30Α δύναται να ενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον:
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του ν. 3979/2011,
β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει
συγκεκριµένο µέσο ως προτιµώµενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώρα
παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό µέσο που
δηλώθηκε ως προτιµώµενο. Απόδειξη, που θα φέρει
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έν-
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νοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης
του άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του
από φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις πάσης φύσεως
προσαυξήσεις, το Δηµόσιο κατατάσσεται στην υπ’ αριθ.
2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση
των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.»
Η κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατάταξη του Δηµοσίου ισχύει, ανεξάρτητα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του Δηµοσίου, σε σχέση µε απαιτήσεις
του Δηµοσίου για φόρο προστιθέµενης αξίας µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως βεβαίωσής τους.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Κατ’ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενων
απαιτήσεων είναι το Δηµόσιο, καταβάλλεται αµέσως το
σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού
µέσα σε δύο µήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δηµοσίου. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στους πίνακες
κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξης
και της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησης
του Δηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανοµές,
καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»
Άρθρο 34
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων
Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέµατα
του Υπουργείου Οικονοµικών
1.α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, µε τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήµο Αθηναίων και η κατά τόπον
αρµοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ΄ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τµήµατος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, µετονοµάζονται και
µεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούµενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται µία ακόµη Υποδιεύθυνση και
έξι επιπλέον οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος.
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου

Πλούτου µεταφέρονται οι κατωτέρω αρµοδιότητες για
τους φορολογουµένους µεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας:
αα) Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), όπως ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997
(Α΄203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας
του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των
υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 1039/2012 (Β΄342), όπως ισχύει
µετά από την τροποποίησή της µε την όµοια απόφαση
1202/2012 (Β΄3007), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β΄
2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό
πρόσωπο ή των ηµεδαπών εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συµµετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εµφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.
ββ) Οι αρµοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και
στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουµένους µεγάλου πλούτου.
Οι φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου καθορίζονται ή
ανακαθορίζονται, µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου
Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τµήµατα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα
Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄
Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
γγ) Στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας:
i. Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ii. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης.
β.2. Οι αρµοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως ακολούθως:
αα) Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
ββ) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης
Το Τµήµα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του
Τµήµατος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρµοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νοµική υποστήριξη
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες
µε αυτές του Τµήµατος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως,
µετά από τη µεταφορά σε αυτό των αρµοδιοτήτων του
Τµήµατος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από
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τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες,
που περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο
της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα έχει την αρµοδιότητα της διοικητικής και µηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
γ. Οι υφιστάµενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεµείς υποθέσεις φορολογουµένων
µεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,
στο οποίο µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου γι’ αυτές, µαζί µε
το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η
έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι µετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση
της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας.
2.α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011/Α΄ 180) µετατρέπεται σε ειδική
αποκεντρωµένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου,
που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, µετονοµάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στο Δήµο Αθηναίων και η κατά
τόπον αρµοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Το Κέντρο του προηγούµενου εδαφίου έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄ 203), όπως ισχύουν και τις
αρµοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις µεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρµοδιότητα
τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:
αα) Φορολογουµένους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα
έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000)
ευρώ.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε µητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεµένων επιχειρήσεων που
υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90
του κ.ν. 2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους.
γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιονδήποτε µετασχηµατισµό, καθώς και των πριν το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζο-

νται, µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τµήµατα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄
Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
γγ) Στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας:
i. Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ii. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης.
iii. Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Διαδικασιών.
β.2. Οι αρµοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως ακολούθως:
αα) Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄.
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
ββ) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του
Τµήµατος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρµοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
π.δ. 280/1997 και τη νοµική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ..
Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε το Τµήµα Εσόδων
των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, µετά από τη µεταφορά σε αυτό
των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος «Λογιστικό» των ίδιων
Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στη Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες
του Τµήµατος, που περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα αναλαµβάνει τη διοικητική και µηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
δδ) Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Διαδικασιών
Το Τµήµα παραλαµβάνει όλες τις τροποποιητικές – συµπληρωµατικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ.
ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέµατα που θα καθορισθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση
ορίζεται η ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας του Τµήµατος.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στη µε αριθµό 1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυ-
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τές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου.
Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση
της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας.
δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. µεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες, που αφορούν στις µεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στις
υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου,
από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον
αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύµων Εταιρειών.
3.α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 280/1997 (Α΄203), όπως ισχύουν, µεταφέρονται από
τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητάς τους και οι αρµοδιότητες που αφορούν την
αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωµένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών µε τη νέα τους
συγκρότηση.
Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά
Κέντρα έχουν αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογουµένους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000)
ευρώ και µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000)
ευρώ χωρικής αρµοδιότητάς τους.
Α.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τµήµατα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄
Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
γ) Στον Προϊστάµενο του Δ.Ε.Κ. Αθηνών υπάγονται, απευθείας:
αα) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
ii. Οι αρµοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού
Κέντρου Αθηνών κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως ακολούθως:
α) Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Δ.Ε.Κ..
β) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης
Το Τµήµα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του
Τµήµατος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρµοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
π.δ. 280/1997 και τη νοµική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος

Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, µετά από τη µεταφορά
σε αυτό των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος «Λογιστικό»
των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του
Δ.Ε.Κ., που λαµβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες
του Τµήµατος, που περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Το Γραφείο αναλαµβάνει τη διοικητική και µηχανογραφική υποστήριξη του ΔΕΚ.
Β.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.)
Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε
τέσσερα (4) Τµήµατα και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄
β) Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
ii. Οι αρµοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες µε τις αρµοδιότητες των οµώνυµων Τµηµάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.
iii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149)
παύει να ισχύει.
β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τις εκκρεµείς
υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην απόφαση µε αριθµό 1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι
την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε τη νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου.
Οι υφιστάµενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των
ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε τη νέα τους συγκρότηση, εκκρεµείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί: i. στις
υφιστάµενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii.
στα υφιστάµενα Τµήµατα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται µε πράξη του Προϊσταµένου εκάστου ανασυγκροτηµένου ΔΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τµήµατα
Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός µπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους έχει
ανατεθεί µε την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν
οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τµήµα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο
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Τµήµα ελέγχου που είναι αρµόδιο για τη διενέργεια του
ελέγχου αυτού.
4. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Δικαστικού και
Νοµικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του
π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).
5.α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τµηµάτων αυτών, πλην των Τµηµάτων
Δικαστικού και Νοµικής υποστήριξης και Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι,
κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρµοζοµένων αναλόγως των
διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταµένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τµηµάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
β. Των Τµηµάτων Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης
των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και
Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προτεραιότητα µε πτυχίο νοµικών σπουδών ή αντίστοιχη εµπειρία.
γ. Των Τµηµάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών
και των αντίστοιχων προσωρινών.
6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων
Επιχειρήσεων, καθώς και των νέων τµηµάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος
παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
ορίζεται σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
7. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:
α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).
β. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρµοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων και η κατανοµή τους στις οργανικές µονάδες των
προηγούµενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέµα,
που προκαλείται από τη µεταφορά αρµοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
και στη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.
γ. Ο κανονισµός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου,
των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των
Δ.Ο.Υ., ο κανονισµός καθηκόντων του προσωπικού τους
και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.
8.α. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως προστέθηκε µε την παρ.
9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14), µετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και µετά από τη φράση «οποιουδήποτε
επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιµέρους οργανικών

µονάδων υπαγόµενων σε αυτές».
β. Στην υποπαράγραφο α΄ της παρ. 15 του άρθρου 55
του ν. 4002/2012 (Α΄180), µετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος σε Υποδιεύθυνση ή Τµήµα
υπαγόµενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».
Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται και ανακαθορίζονται µεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο αριθµός των
θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές µονάδες, στις οποίες κατανέµονται και ανακατανέµονται
αυτές, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα προηγούµενα εδάφια
ισχύουν µε την επιφύλαξη των οριζοµένων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
9.α. Με αποφάσεις του αρµόδιου για τη συγκρότηση
οργάνου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογικά
όργανα (επιτροπές, συµβούλια, οµάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονοµικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει µετονοµασία ή µεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραµµατειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική µονάδα, από την οποία προβλέπεται για τη νόµιµη συγκρότηση του
συλλογικού οργάνου η συµµετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή µέλους.
β. Όπου για τη συµµετοχή µελών, εισηγητών ή γραµµατέων σε συλλογικό όργανο κάθε µορφής, αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, απαιτείται ως τυπική
προϋπόθεση η κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθµού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ΄ ή Δ΄ , αντίστοιχα, βαθµού.
γ. Όπου για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συµµετοχή Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ως προέδρου,
συντονιστή ή µέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή
ελλείπει αυτός, µε απόφαση του οργάνου το οποίο είναι
αρµόδιο για τη συγκρότηση αυτού, ορίζεται στη θέση
του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλλογικό
όργανο και µέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάµενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών.
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
33 του ν. 1882/1990 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις
βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος εκδίδονται εντός διµήνου, από της δηµοσιεύσεώς του.»
11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του
ν. 57/1973 (Α΄ 149) και της µε αριθµό 139491/
16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν,
που λειτουργούν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται µε όµοια
κοινή υπουργική απόφαση, δεν συµµετέχουν, από της
δηµοσιεύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του
Υπουργείου Οικονοµικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται
για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως
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από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ..
12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του
ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήµατα των άρθρων 17
και 18 του παρόντος νόµου, η εµφάνιση του µάρτυρα
στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου εισαγγελέα
ή του δικαστηρίου εκ µέρους του Προϊσταµένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε τη διάρκεια
της απόκρυψης των εισοδηµάτων που αποκρύφτηκαν ή
τη διάρκεια της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή
διακράτησης του µη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούµενων
και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών και την
πληρωµή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών µε τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επ’ αυτών, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
δικάσιµο.»
13. Το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) εφαρµόζεται
και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
1. Η προβλεπόµενη αξιολόγηση της παραγράφου 21
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) επεκτείνεται
και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθµού
και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων ως προς την επίτευξη
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου
της διαδικασίας.
2. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτή προστέθηκε µε
την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.»
3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παρ. Ε΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ».
4. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 προστίθεται υποπερίπτωση η΄, ως εξής:
«η. Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).»

5.α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης
3.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µετά τις λέξεις «κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού» προστίθενται λέξεις ως
εξής:
«, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
(Α΄180).»
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µέχρι 30.12.2013 και χωρίς αµοιβή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων.»
γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως εξής:
«7. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεµάτων, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.»
6. Καταργείται η ειδικότητα του Κτηµατικού από τον
κλάδο των Εφοριακών, όπως αυτή ορίστηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 1882/1990. Οι οργανικές
θέσεις των Εφοριακών υπαλλήλων που έφεραν τη συγκεκριµένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα.
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010,
του ν. 4021/2011 και του ν. 4060/2012
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
48 του ν. 3842/2010 (Α΄ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη
συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική
αιτία η κυριότητα ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε: (α) βεβαίωση της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ., µε την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 που αναλογεί επιµεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωµένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σηµειώµατος
Ε.Τ.ΑΚ. 2009, είτε (β) θεωρηµένο αντίγραφο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόµενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
70) του φυσικού προσώπου, µε την οποία δηλώνει το
χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις
περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ειδικά για το έτος 2013 οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την
καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, εάν
δεν επισυνάπτονται τα αναφερόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο, κατά περίπτωση, έγγραφα.»
2. To τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 ( Α΄ 218) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά,
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το ποσό επιστρέφεται από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ..»
3. Η προθεσµία του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 (Α΄
80) για τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων αναβιώνει από την
1.3.2013 µέχρι 30.6.2014.
4. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) διαγράφεται η λέξη «και» και µετά τις λέξεις «κεφάλαια εσωτερικού» προστίθενται οι λέξεις «και οι µετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317)
και του ν. 27/1975 (Α΄ 77) .»
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου
6 του άρθρου 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη
διαµονή του στο κράτος αυτό.»
6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4060/2012
(A΄ 22) αντί της ηµεροµηνίας «31.12.2012» τίθεται η ηµεροµηνία «31.5.2013».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του ν. 2628/1998 (Α΄151) αντί των λέξεων
«εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων» τίθενται οι λέξεις «χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
ν 2628/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του
ν. 3965/2011 (Α΄ 113), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης
ή Τµήµατος, ο χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση και καθήκοντα
Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος στο φορέα από
τον οποίο αποσπάστηκε ο υπάλληλος για κάθε έννοµη
συνέπεια.»
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994,
Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα
φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν
καταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούµενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτέα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (A΄ 58).»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
67Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τον Προϊστάµενο
της ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και φορολογικά αντικείµενα εφόσον επιλεγούν προς έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία µε βάση:
α) τα στοιχεία του φακέλου,
β) τα δελτία πληροφοριών,
γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκοµίσει ο φορολογούµενος,
ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων
που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και
στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ..»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται και
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«5. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58). Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή µε βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.»
4. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ελέγχονται οι υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή προς έλεγχο
των ως άνω υποθέσεων γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), καθώς και κριτήρια που σχετίζονται µε τη δυνατότητα είσπραξης των
ποσών που θα βεβαιωθούν.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται τα εν γένει στοιχεία και κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των προς έλεγχο υποθέσεων, τα µόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται δείγµα σε
ποσοστό µέχρι 20% των υπαγοµένων σε έλεγχο υποθέσεων χωρίς τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, µε βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες.
5. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος
του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών
πράξεων, παρατείνεται το δικαίωµα αυτό για δύο ακόµα
έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά
περίπτωση διατάξεις.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για
υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει
από 31.12.2013 και µετά.
6. Το άρθρο 80 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών
που θα ελεγχθούν γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων
ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται:
α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νοµική
µορφή, την κατηγορία των τηρουµένων βιβλίων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄ 84) και
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(ν .4093/2012, Α΄ 222), τον κλάδο ή τοµέα δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητα
αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των
διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, ανάλογα µε το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εµφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήµατος ή από ελέγχους
σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη
φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συµπεριφορά των υπόχρεων.
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β) Σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα,
δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, συντελεστές µικτού
και καθαρού κέρδους, δεδοµένα από δηλώσεις άµεσης
και έµµεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία
από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, εφαρµογή
τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών.
γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος
παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες
και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία
και γενικά τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον
καθορισµό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα µόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται και τυχαίο
δείγµα υπαγόµενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος, χωρίς τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 2166/1993 (Α΄137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄
του µέρους Α΄ του ν. 2324/1995 (Α΄ 146), του άρθρου 2
του ν. 2733/1999 (Α΄ 155) και του άρθρου 20 του
ν. 3371/2005 που προβλέπουν τον κατά προτεραιότητα
φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν από το χρόνο έκδοσης των οικείων αποφάσεων του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και κατά τα τυχόν
ειδικότερα οριζόµενα από αυτές.
5. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και ετών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 66 έως 67Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α΄151) και του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ν. 2859/2000, Α΄ 248).»
7. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«ή δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του
άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄258).»
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013
1. Για µεταβιβάσεις µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών
ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε οποιοδήποτε
χρηµατιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και τις
30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄
151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε
περίπτωση που έχουν λάβει χώρα µεταβιβάσεις µετοχών
από 23 Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο οφειλόµενος φόρος θα καταβληθεί µέσα σε ένα
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
2.α. Στην υποπερίπτωση στστ΄ και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 µετά τις λέ-

ξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και
«ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)»
και «Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 µετά τη λέξη «(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».
3. Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου
18 του ν. 4110/2013, µετά τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και
«από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή
της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988,
όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013, µετά τις λέξεις «τελωνειακές»
προστίθενται οι λέξεις «ή φορολογικές».
5.α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
28 του ν. 4110/2013 µετά τις λέξεις «Των άρθρων 1»
προστίθενται µέσα σε παρένθεση οι λέξεις «(παράγραφοι 1 και 2),».
β. Στην αρχή της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του ν. 4110/2013 προστίθενται οι λέξεις «Της
παραγράφου 3 του άρθρου 1,».
γ. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
28 του ν. 4110/2013 οι λέξεις «για πάγια περιουσιακά
στοιχεία που αποκτώνται» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν.»
6. Στον πίνακα 1 του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα: 10%» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 10%».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του
Κ.Φ.Ε., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτηµα της επιχείρησης κρίνεται
από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρµοζοµένων ανάλογα των οριζοµένων στις διατάξεις
των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 και του ν. 4072/2012
σχετικά µε την καταχώριση συναλλαγών
για το πετρέλαιο θέρµανσης
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις περιπτώσεις µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης
καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα
Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης εντός της
προθεσµίας δεκατεσσάρων (14) ηµερών του άρθρου 73
παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόµου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιµο εκατό
(100) ευρώ, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας
διατάξεων.
Στα µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιµα για εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση
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συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό
Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, επιβάλλεται ανά µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ηµερολογιακό έτος,
έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιµο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσµως ή ανακριβώς καταχωρηµένων συναλλαγών
ανά µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι µέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιµο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσµως ή ανακριβώς καταχωρηµένων συναλλαγών, ανά µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από
πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία
πρόστιµο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101)
και µέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον
το µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρµόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόµενο πρόστιµο µε ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152
του ν. 2960/2001 καθοριζόµενα ένδικα µέσα εντός δύο
µηνών από την έκδοση των καταλογιστικών Πράξεων.
Σε περίπτωση που µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., έχει προβεί σε µη
καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης ανεξαρτήτως αριθµού ή σε εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ηµερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις αρµόδιες
αρχές τέλεση λαθρεµπορίας, επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του µέλους από το µητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής
δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωµένη στο ως άνω
σύστηµα από µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του
παρόντος νόµου προθεσµίας δεκατεσσάρων (14) ηµερών.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«8.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται µε το νόµο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης καταχώρισης ή
ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου
θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, οι οποίες τελέστηκαν από
1.1.2011 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων.
β. Για τις περιπτώσεις µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ για τα οποία
εκκρεµεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη µη καταχώριση, εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης κατά το
έτος 2011, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός
τριών (3) µηνών από την ψήφιση του νόµου «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
γ. Για τις περιπτώσεις µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τα οποία
εκκρεµεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη µη καταχώριση, εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης κατά το
έτος 2012, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ψήφιση του νόµου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.»
δ. Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογιζόµε-

νου προστίµου µε ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το
άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόµενα ένδικα µέσα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσµίας
δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες
διατάξεις» και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική
πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει
ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, µε υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης ενδίκων µέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο µέσο.
ββ. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος
προστίµου µεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, µε την οποία αιτούνται
την επιστροφή της διαφοράς µεταξύ των καταβληθέντων προστίµων και των προβλεπόµενων ανώτατων ορίων του προηγούµενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 40
Ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων
1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες µε τρία και άνω εξαρτώµενα τέκνα ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ
κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω
όριο οικογενειακού εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε
επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες µε περισσότερα των
τεσσάρων τέκνα.
2. Ως εξαρτώµενα νοούνται τέκνα προερχόµενα από
γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους
ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη µέση εκπαίδευση.
Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά
το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα από
τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώµενα τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του επιδόµατος, λαµβάνονται υπόψη τα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των
δύο γονέων.
3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της
συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδοµα καταβάλλεται σε
όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής
των τέκνων. Το επίδοµα καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάµους, καθώς και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την αποκλειστική
ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν επιδοτείται για
τα παιδιά της αυτά.
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4. Το επίδοµα της παραγράφου 1 χορηγείται κατόπιν
αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για τη διακοπή του επιδόµατος, λόγω συµπλήρωσης των οριζοµένων
στην παράγραφο 2, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα
γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του
έτους γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή
σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού
έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή δικαιούχοι είναι
όλα τα εξαρτώµενα τέκνα που έχουν γεννηθεί µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωµα αναγνωρίζεται αναδροµικά: α) από 1.1.2013 για τέκνα γεννηµένα µέχρι 31.12.2012 και β) από την 1η του επόµενου
µήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννηµένα εντός του
2013.
5. Το επίδοµα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες
προσώπων, εφόσον έχουν µόνιµη και συνεχή δεκαετή
κατοικία ή διαµονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην
Ελλάδα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ευρίσκονται στην
Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες,
β) οµογενείς αλλοδαπούς που διαθέτουν δελτίο οµογενούς,
γ) πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
και Ελβετούς πολίτες,
ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄201), όπως τροποποιήθηκε
από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραµονής
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975,
Α΄176),
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
6. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ρυθµίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
απόδειξη της 10ετούς κατοικίας ή διαµονής στην Ελλάδα, η διαδικασία χορήγησης του επιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζεται και
κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
8. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4110/2013 (Α΄17) καταργείται.
Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιατροί, µετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται
από επταµελή επιτροπή, αποτελούµενη από:
α) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, µε αναπλη-

ρωτή του τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας
και Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
γ) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ),
ε) έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), µε τον
αναπληρωτή του,
στ) τον προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τον αναπληρωτή του από την ίδια
Υπηρεσία,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος
προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας, µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1.α. Για τις δαπάνες ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) και ισχύει, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 113/2010 (Α΄ 194).
β. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και των Περιφερειών, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 3698/2008 και ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το έτος 2012, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του
Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον ΚΑΕ 0567 έτους 2013, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Αποφάσεις ορισµού αξιολογητών και συγκρότησης
γνωµοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή
της αριθµ. 17371/Αρ.Απόφ. 704/20.11.2008 (Β΄ 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νοµίµως εκδοθείσες.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι
κάτοικοι αλλοδαπής
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) οι λέξεις «κατόχων Α.Φ.Μ. » αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/
1994, Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούµενη διάταξη, ως
εξής:
«Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει
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στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του, βεβαίωση από
την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο
δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι
φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήµατος ή,
ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από
τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή
δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή. Ειδικά το φυσικό
πρόσωπο που απασχολείται ως αλλοδαπό προσωπικό σε
επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967
(Α' 132) υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος που προκύπτει στην ηµεδαπή: α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου, β) τη δηµοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967
και γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απασχολείται σε
επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής
της απασχόλησης.»
3. Η παράγραφος 8α του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούµενη διάταξη, ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.»
4. Η παράγραφος 8β του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/
2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως
άνω τροποποιούµενη διάταξη, ως εξής:
«Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαµονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, σε φόρο µόνο για το εισόδηµά
τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, µέσα σε προθεσµία που
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Αν δεν
προσκοµισθούν ή δεν προσκοµισθούν εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν
την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο
για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Με την απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης
των φορολογουµένων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 44
Προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης µερισµάτων
πλοιοκτητριών εταιρειών
1. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. οι φορολογούµενοι
κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν µερίσµατα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία ή εταιρείες
χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τις µετοχές ή µερίδια των πλοιοκτητριών εταιρειών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 27/
1975, όπως ισχύει, υποβάλλουν είτε µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος είτε κατά τους διενεργούµενους
ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας εισοδήµατος µόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση είτε της ελληνικής ή αλλοδαπής πλοιο-

κτήτριας εταιρείας πλοίου υπό ελληνική ή ξένη σηµαία
είτε της εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) που
κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις µετοχές της πλοιοκτήτριας
και διανέµει το µέρισµα από την οποία θα προκύπτουν τα
στοιχεία του φορολογούµενου ως µετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν µέρισµα και το όνοµα του
πλοίου (αριθµός και λιµένας νηολόγησης, αριθµ. ΙΜΟ) από την εκµετάλλευση του οποίου προκύπτει το σχετικό
µέρισµα.
(β) Στην περίπτωση που το µέρισµα καταβάλλεται από
αλλοδαπή πλοιοκτήτρια πλοίου µε ξένη σηµαία αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της
διαχειρίστριας εταιρείας που, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, ασχολείται αποκλειστικά
µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση ή ναύλωση πλοίων και
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι έχει δηλωθεί και αναληφθεί από
αυτήν η διαχείριση του συγκεκριµένου πλοίου.
(γ) Αντίγραφο της µοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής
συναλλάγµατος (ΒΑΣ) των αντιστοίχων ποσών ή βεβαίωση εκχώρησης συναλλάγµατος. Τα σχετικά πρωτότυπα
αναζητούνται από την αρµόδια αρχή.
2. Η καταβολή του µερίσµατος µπορεί να γίνεται και
µέσω της διαχειρίστριας εταιρείας, η οποία µπορεί να
βεβαιώνει και τη λήψη του µερίσµατος. Στην περίπτωση
αυτή η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται σε εγγραφή του
ποσού του µερίσµατος στα βιβλία τα οποία τηρεί. Τα εκ
της εισαγωγής του συναλλάγµατος ποσά επιτρέπεται να
καταβάλλονται σε νοµικά πρόσωπα συµφερόντων του
δικαιούχου του ποσού που εισάγεται.
3. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρµόζονται και επί
των εκκρεµών υποθέσεων ελέγχου.
4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, µε την εξαίρεση του δικαιολογητικού υπό το στοιχείο γ΄, υποβάλλονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που ελέγχεται κατά
νόµο η προέλευση του εισοδήµατος που αναφέρεται σε
µερίσµατα πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου.
Άρθρο 45
Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 43
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α΄77)
1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν
σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του ετήσιου ποσού του
συνολικού εισαγοµένου και µετατρεποµένου σε ευρώ
συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται µε την
παρακάτω κλίµακα:
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Κλιµάκιο υπολογισµού της εισφοράς
Κλιµάκιο
ετήσιου
συνολικού
εισαγόµενου
και µετατρεπόµενου
σε ευρώ συναλλάγµατος
(σε δολάρια
Η.Π.Α.)

Συντελεστής
%

Φόρος
κλιµακίου

Σύνολο
Εισαγόµενου
και µετατρεπόµενου
σε ευρώ συναλλάγµατος
(σε δολάρια
Η.Π.Α.)

Σύνολο
φόρου
(σε δολάρια
Η.Π.Α.)

200.000
200.000
Υπερβάλλον

5
4
3

10.000
8.000

200.000
400.000

10.000
18.000

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγοµένου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος της τετραετίας 2012 - 2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο
και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα µιας επιχείρησης είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η
εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες
και και µετατρεπόµενου σε ευρώ και µετατρεπόµενου σε
ευρώ (50.000) δολάρια Η.Π.Α..
2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις µέχρι το τέλος Μαρτίου
κάθε έτους της τετραετίας 2012-2015 υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισµού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος του προηγούµενου έτους, µε την οποία συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των βεβαιώσεων
εισαγωγής συναλλάγµατος, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας στον
προϊστάµενο της αρµόδιας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία των παραπάνω υπόχρεων.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µε βάση την ειδική δήλωση υπολογισµού της ετήσιας εισφοράς.
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί
έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και
ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.
3. Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και µαζί
µε την ειδική ετήσια δήλωση καταβάλλεται και το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόµενης εισφοράς σε ευρώ µε βάση
την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης
που προβλέπεται από το νόµο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά και πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφο-

ράς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή επιχείρηση
οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, που διατηρεί γραφεία ή
υποκαταστήµατα εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη
σηµαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν
σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες, επιβάλλεται φόρος µε
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος καταβάλλεται από το δικαιούχο του µερίσµατος. Ο δικαιούχος του
εισοδήµατος αυτού αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο της παρούσας παραγράφου εφάπαξ µε την υποβολή
δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν εντός του
οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. Η
διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που σύµφωνα µε την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους, ασχολούνται και µε τη διαχείριση πλοίων µε ελληνική ή ξένη
σηµαία. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα µερίσµατα που
καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και µετά (οικονοµικό έτος 2013).
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταίρου των
ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτά µε τη µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, εξαιρουµένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε
από εταιρίες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθµού
των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της επιχείρησης και του τελικού µετόχου ή εταίρου.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής, ισχύουν και για τα κέρδη που διανέµουν οι
ως άνω εταιρίες, µε τη µορφή εκτάκτων αµοιβών και ποσοστών (bonus) σε µέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε
στελέχη, επιπλέον των µισθών. Με την ανωτέρω παρακράτηση εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη
διαδικασία για την καταβολή του φόρου, τα απαιτούµενα
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δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 σχετικά µε το
ΤΑΙΠΕΔ
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την
υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της παρ. Γ΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), η λέξη «εξαµελές» αντικαθίσταται µε τη λέξη «πενταµελές».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε µε την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 της παρ. Γ΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), καταργείται.
Άρθρο 47
Επείγοντα θέµατα Υπουργείου Εσωτερικών
1. α. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων
ή/και χωρίς την τήρηση των περί δεσµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων κατά τα οικονοµικά έτη 2011, 2012 και
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
β. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών, που πραγµατοποιήθηκαν από τις Περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 20112012, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις οικείες συµβάσεις, καταβάλλονται µε αποµείωση του κόστους παρασχεθεισών υπηρεσιών κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%
επί των αντίστοιχων δαπανών όπως είχαν διαµορφωθεί
κατά το προηγούµενο σχολικό έτος για την παροχή αντίστοιχου µεταφορικού έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δαπάνες έχουν διαµορφωθεί µετά από συµφωνία
των µερών σε ύψος χαµηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παραµένουν ως έχουν.
Σε περίπτωση που ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν
διαµορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η επιπλέον καταβολή συµψηφίζεται µε οφειλόµενες καταβολές προς τους
ίδιους δικαιούχους.
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της από
4.9.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (Α΄206), η τε-

λευταία φράση « ...σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε
διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012» διαγράφεται.
2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, οι
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού στους φορείς
των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους έως
31.7.2013.
Οι ανωτέρω συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, έτους
2013 ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια ευρώ για την καταβολή της µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού και για το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 31.7.2013.
3. Οι παράγραφοι 1(α-β) και 1(γ) του άρθρου 4 του π.δ.
7/2013 (Α΄ 26) αναδιατυπώνονται ως εξής:
«α-β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µε
βαθµό Α΄ ή Β΄, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνικών Διευθύνσεων, που ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους µε την απόφαση συγκρότησης
του Συµβουλίου και σε περίπτωση µη ύπαρξης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ µε βαθµό Α΄ ή Β΄. Ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων µε Β΄ βαθµό είναι δυνατή η
συµµετοχή τεχνικών υπαλλήλων µε Γ΄ βαθµό κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση µη ύπαρξης, τεχνικών υπαλλήλων Γ΄ βαθµού κατηγορίας ΤΕ.
γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
Α΄ ή Β΄, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από την
τεχνική υπηρεσία του δήµου της έδρας του νοµού που εδρεύει το Τεχνικό Συµβούλιο και ο οποίος υποδεικνύεται
από τον Δήµαρχο και σε περίπτωση µη ύπαρξης από τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ µε βαθµό Α΄ ή Β΄. Ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου µε Β΄ βαθµό είναι δυνατή η
συµµετοχή τεχνικού υπαλλήλου µε Γ΄ βαθµό κατηγορίας
ΠΕ και σε περίπτωση, µη ύπαρξης, τεχνικού υπαλλήλου
µε Γ΄ βαθµό κατηγορίας ΤΕ.»
Η ανωτέρω ρύθµιση έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του π.δ. 7/2013 (Α΄ 26).
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Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα,

2013
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