
Άρθρο 1
Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους

1.  Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου συστήνεται
το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους, στο οποίο µετέχουν οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Συµβούλιο θα εισάγει
και παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για την προ-
ώθηση δηµιουργίας του µόνιµου µηχανισµού της επίλυ-
σης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους φυσικών,
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Αποστολή του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους, όπως λεπτοµερώς θα περιγράφεται
στην Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, είναι ιδίως η
κάτωθι:

i) η διαµόρφωση πολιτικών σχετικά µε την οργάνωση
ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής δια-
χείρισης των µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών δανείων,

ii) οι προτάσεις τροποποιήσεων του υφιστάµενου νοµι-
κού πλαισίου σε θέµατα ουσίας και διαδικασίας για την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην επίλυση θεµά-
των ιδιωτικού χρέους, συµπεριλαµβανοµένης της επιτά-
χυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερού-
µενες αποπληρωµές και τη βελτίωση του θεσµικού πλαι-
σίου που διέπει την αγορά ακινήτων,

iii) η κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης για την ά-
µεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση και υποστήριξη
των πολιτών και των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε
τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων,

iv) η δηµιουργία ενός δικτύου παροχής συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης οφειλών.
Στο πλαίσιο της εντολής του, το Κυβερνητικό Συµβού-

λιο για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους ορίζει µε α-

πόφασή του τις αρχές του «συνεργάσιµου δανειολήπτη»
και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλογων δα-
πανών διαβίωσης», µε βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, που θα ενσωµατωθούν και θα αποτελέσουν µέρος
του Κώδικα Δεοντολογίας της παραγράφου 2, προκειµέ-
νου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συµ-
βιβασµού και ενώπιον των δικαστηρίων.
Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-

ους, προκειµένου να φέρει εις πέρας την εντολή του, υ-
ποστηρίζεται από οµάδα αποτελούµενη από τους αρµό-
διους Γενικούς Γραµµατείς και από ειδικούς συνεργάτες
και επιστηµονικούς συµβούλους, οι οποίοι ορίζονται µε
την ίδια πράξη, καθοδηγούµενη από το Συµβούλιο, το ο-
ποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράµ-
µατα για τις δράσεις που θα ακολουθηθούν. Το Συµβού-
λιο δύναται να επικουρείται στο έργο του από τρίτους ε-
µπειρογνώµονες. Για την παρακολούθηση της αποστο-
λής του το Συµβούλιο δηµοσιεύει τριµηνιαία έκθεση προ-
όδου.

2.  Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εκδίδεται
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των
µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθε-
ται σε εφαρµογή το αργότερο στις 31.12.2014.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαµβάνει

µεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες αξιο-
λόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυ-
νατότητας αποπληρωµής, δεσµευτικούς κανόνες συµπε-
ριφοράς των τραπεζών µε σαφή χρονοδιαγράµµατα, ό-
ρους επικοινωνίας µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και δα-
νειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισµοί του
«συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπα-
νών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη
λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά µε παροχή λύ-
σεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε κα-
θυστέρηση πληρωµής.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ΄, 21 Δεκεµβρίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, 
Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις



3.  Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο πλαίσιο των αρ-
µοδιοτήτων του διαµεσολαβεί µεταξύ δανειστών και ο-
φειλετών, µε σκοπό τη ρύθµιση των µη εξυπηρετούµε-
νων δανείων, ιδίως αναφορικά µε θέµατα που άπτονται
της εφαρµογής του Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της µεσολάβησης
του Συνηγόρου του Καταναλωτή µεταξύ πιστωτών και ο-
φειλετών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασµών

1.α. Από 1.1.2014 και µέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται
οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιµεύ-
ουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην
τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός τους, εφόσον η
αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις δια-
κόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που: α)

προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο,
από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και
τέλη προς το Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν
από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του
ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α΄ 151).
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι ο-

φειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋ-
ποθέσεις: βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους ει-
σόδηµα, όπως διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης
των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του
φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, εί-
ναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000)
ευρώ,  ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας τους είναι µικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδο-
µήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο
των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό την 20ή Νοεµβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουµένων περιο-
δικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά
προγράµµατα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά

µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και
άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε
αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορί-
ζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/
1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσε-
ων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηρια-
σµού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δα-
νειστή µε κάθε πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία αναγράφονται
τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και επικαι-
ροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλή-
ρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής α-
ναγραφή των κινήσεων λογαριασµού που ξεπερνούν το

ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι
τέσσερις (24) µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρού-

σας υποπαραγράφου µέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2)
µηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται
για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη ο-
φειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του

πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προ-
σκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα
που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2007 και φύλλο υπο-
λογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτη-
θεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχεί-
ων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί
του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµε-
νικού προσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώ-
σεων Ε1 και Ε9 και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας µε ηµεροµηνία την 20ή Νοεµβρίου 2013
σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών α-
ξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιηµένης κάρτας
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α΄/βάθµιας ή Β΄/βάθ-
µιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και
του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτρο-
πές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταµείων, Υ-
γειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάµεων, Κέντρα Πι-
στοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των

ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του
αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο ο-
φειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλει-
στηριασµού.

3.  Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι
οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δα-
νειστές µηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού µηνιαί-
ου εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδηµα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευ-
ρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ξεπερνά
τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υπο-
χρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές µηνιαίως
ποσοστό 10% στο ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισό-
δηµα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολο-
γικά µε τρία  και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία
67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε
άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω
προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδή-
µατος των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παρα-
γράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδηµα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα΄
της υποπαραγράφου 1β του παρόντος άρθρου.
Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις

του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α΄143) το κατά
τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ε-
νήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγό-
ρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από το ανεξόφλη-
το υπόλοιπο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες µε
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µηδενικό εισόδηµα ή εισόδηµα που ισούται µέχρι του πο-
σού του επιδόµατος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα
µηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανει-

στών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµε-
ται συµµέτρως σύµφωνα µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο
της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρού-

σας παραγράφου για τρεις (3) µήνες συνολικά, αίρεται
για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη ο-
φειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.

4.  Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασµού
της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει
αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη ο-
φειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτων των
εγγυητών για τις συγκεκριµένες οφειλές.

Άρθρο 3
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο

1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρό-
ντος, το Ελληνικό Δηµόσιο µπορεί να συστήσει Επενδυ-
τικό και Αναπτυξιακό Ταµείο (fund) µε την επωνυµία «Ελ-
ληνικό Επενδυτικό Ταµείο» (Institution for Growth in
Greece). Το Ταµείο, το οποίο θα ιδρυθεί στο Λουξεµ-
βούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και θα διέπεται από τους νόµους του αντίστοιχου
κράτους-µέλους, θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε
ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρη-
µατοδοτεί έργα υποδοµής στην Ελλάδα. Στόχο του Τα-
µείου θα αποτελεί η εξασφάλιση κέρδους για τους επεν-
δυτές του και η υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής
της χώρας.

2.  Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Ε-
πενδυτικό Ταµείο θα µπορεί: α) να χρηµατοδοτεί µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µε ίδια κεφάλαια, δάνεια,
εγγυήσεις και άλλα συνήθη χρηµατοπιστωτικά µέσα, β)
να χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής µε ίδια κεφάλαια, δά-
νεια, εγγυήσεις και άλλα συνήθη χρηµατοπιστωτικά µέ-
σα, γ) να συµµετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συµµε-
τοχών και επενδυτικού κινδύνου.

3.  Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή επιχειρηµατικών
δανείων θα παρέχεται πάντοτε µε τη µεσολάβηση πι-
στωτικών ιδρυµάτων που είναι εγκατεστηµένα στην Ελ-
λάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τα οποία λει-
τουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,
προκειµένου να επιτευχθεί η χρηµατοδότηση. Οι  χρηµα-
τοδοτήσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων γίνονται µε
όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα µε
το είδος του χρηµατοδοτικού προϊόντος.

Άρθρο 4
Δοµή του Ταµείου – Μετοχές

1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο συµµετέχουν ως ε-
πενδυτές το Ελληνικό Δηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί
οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές. Η συµµετοχή στο κε-
φάλαιο ή η χρηµατοδότηση του Ελληνικού Επενδυτικού
Ταµείου από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
βρίσκονται υπό το µετοχικό έλεγχο του Δηµοσίου ή του

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν επιτρέ-
πεται.

2.  Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να συσταθεί
ως επιχειρηµατικό κεφάλαιο τύπου «οµπρέλας»
(umbrella fund), διαιρούµενο σε διαφορετικά υποκεφά-
λαια για κάθε δραστηριότητά του µε διακριτή δοµή, διοί-
κηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργη-
τικού. Οι επενδυτές µπορούν να επενδύουν σε οποιοδή-
ποτε υποκεφάλαιο. Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου
µπορεί να συσταθεί ως διακριτή νοµική οντότητα µε τους
ίδιους όρους σύστασης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης
και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο
για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Μετά τη σύσταση
του Ταµείου οι ανωτέρω νοµικές οντότητες θα απορρο-
φηθούν από το Ταµείο ως υποκεφάλαια αυτού.

3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να εκδίδει
για κάθε υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετο-
χών, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση µε το προφίλ
κινδύνου, που συνδέεται µε κάθε κατηγορία. Τα χαρα-
κτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µετοχών καθορί-
ζονται ελεύθερα και περιγράφονται αναλυτικά στο κατα-
στατικό του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, αλλά δεν
µπορεί να συνίστανται σε οποιαδήποτε ειδική µεταχείρι-
ση κάποιου µετόχου κατά παρέκκλιση της αρχής της ισό-
τητας των µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετο-
χές αυξηµένου κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από
το Ελληνικό Δηµόσιο, µη αποκλειοµένου άλλου επενδυ-
τή και έχουν κατάλληλο όφελος, που αποτυπώνει τον
αυξηµένο κίνδυνο.

Άρθρο 5
Συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο Ταµείο

1. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο Ελληνι-
κό Επενδυτικό Ταµείο δεν θα ξεπερνά το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου
αυτού, ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται συνολικά για
όλα τα υποκεφάλαια κατά το χρόνο κάλυψης του συνό-
λου των συµµετοχών. Το Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβά-
νει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυ-
τικό Ταµείο το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυ-
ρίων (350.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί
τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη
δηµοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και
το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη της σχετικής δαπάνης
στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Η συνολική εγ-
γύηση του Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλείται στο ύψος
της κεφαλαιακής συµµετοχής του στο Ταµείο.

2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις
χρηµατοδότησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου α-
πό το Ελληνικό Δηµόσιο καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικό-
τεροι όροι και οι διαδικασίες συµµετοχής του Ελληνικού
Δηµοσίου στο Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτρέπεται η µετα-
βίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσί-
ου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή µερική παραί-
τηση του Ελληνικού Δηµοσίου ως µετόχου του Ελληνι-
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κού Επενδυτικού Ταµείου από τα δικαιώµατα προτίµησης
κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του µετοχικού κεφα-
λαίου του.

Άρθρο 6
Διοίκηση του Ταµείου

1. Η διαχείριση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου α-
νατίθεται κατόπιν σχετικής διαδικασίας επιλογής, η ο-
ποία θα διεξαχθεί από το διοικητικό συµβούλιο του Ελ-
ληνικού Επενδυτικού Ταµείου, σε ξεχωριστό διαχειριστή
για κάθε υποκεφάλαιο, εγνωσµένου κύρους και εµπει-
ρίας, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται
για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επεν-
δύσεων σύµφωνα µε το ν. 4209/2013 (Α΄ 253) που ενσω-
µάτωσε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L
174/1.7.2011).

2. Η διοίκηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου θα
εφαρµόζει αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
προς εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, της
δίκαιης µεταχείρισης των επενδυτών και της επιτυχούς
διεκπεραίωσης των εργασιών του Ταµείου. Κανένας ε-
πενδυτής δεν µπορεί να τυγχάνει προνοµιακής µεταχεί-
ρισης, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα
προβλέπονται στα καταστατικά έγγραφα του Ελληνικού
Επενδυτικού Ταµείου.

3. Η σύνθεση και η λειτουργία των συλλογικών οργά-
νων διοίκησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, κα-
θώς και τα καθήκοντα αυτών θα καθορίζονται στο κατα-
στατικό του Ταµείου, στο οποίο θα περιγράφεται και η
ευθύνη των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση έναντι
των επενδυτών. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δηµοσί-
ου στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ε-
πενδυτικού Ταµείου θα γίνεται από τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ειδι-
κά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα κατόπιν έκδοσης κοινής
απόφασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το ιδρυ-
τικό καταστατικό και τα λοιπά ιδρυτικά έγγραφα που
σχετίζονται µε τη σύσταση και λειτουργία του Ελληνι-
κού Επενδυτικού Ταµείου. Τα καταστατικά και συστατικά
έγγραφα του Ταµείου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: α)
τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, β) το σκο-
πό του κάθε υποκεφαλαίου, γ) τις κατηγορίες των µετο-
χών, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και τους ό-
ρους συµµετοχής νέων µετόχων, δ) τους όρους άσκησης
της διαχείρισης, την εξουσία του διαχειριστή και τους
περιορισµούς της εξουσίας αυτής, στ) την αµοιβή του
διαχειριστή, ζ) τον τρόπο διανοµής των κερδών και του
προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων, η) τη
διαδικασία τροποποίησης και του καταστατικού, τους λό-
γους καταγγελίας της σύµβασης, θ) τη διαδικασία ελέγ-
χου και αντικατάστασης του διαχειριστή, ι) τη διαδικασία
µεταβίβασης των µετοχών, ια) τα δικαιώµατα των µετό-
χων συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος αρνησι-
κυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου και τον τρόπο άσκησής
τους, ιβ) τη σύσταση επενδυτικών και εποπτικών επιτρο-
πών και τον τρόπο λειτουργίας αυτών και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο προβλέπεται από την εφαρµοστέα νοµο-
θεσία. Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Τα-
µείου θα προβλέπεται ειδικό δικαίωµα αρνησικυρίας του

Ελληνικού Δηµοσίου κατά συγκεκριµένων αποφάσεων
του Ταµείου που αφορούν αποκλειστικά και µόνο σε συ-
γκεκριµένη επένδυση ή χρηµατοδότηση, η οποία έχει α-
ποδεδειγµένα επίπτωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.

Άρθρο 7
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων
του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
και προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµο-
σίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα
οποία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως ά-
νω Κώδικα, η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων ανήκει
στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των
λοιπών οργάνων που ορίζονται µε ειδικές διατάξεις για
το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταµιών, στους οποίους έ-
χει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Ο Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται µε απόφασή του
να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκο-
ντα του ιδίου ή της Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέ-
πονται από τον παρόντα Κώδικα και την κείµενη νοµοθε-
σία, σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. Επίσης, δύ-
ναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφι-
στάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του, πρά-
ξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Ο Γενικός
Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγρά-
φως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας, ανάθεση καθήκο-
ντος και εξουσιοδότηση κατά το παρόν άρθρο.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε.
(ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων απαιτείται
νόµιµος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοι-
πών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόµιµο τίτλο αποτελούν:
α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρµόδιες αρχές προσδιο-

ρίζουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τον οφειλέ-
τη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής.
β) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία απο-

δεικνύεται η οφειλή.
γ) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθα-

νολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το ποσό
αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας.

3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούµενης πα-
ραγράφου πραγµατοποιείται από τη Φορολογική Διοίκη-
ση µετά την καταχώριση των στοιχείων του νόµιµου τίτ-
λου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, είτε κατόπιν απο-
στολής στη Φορολογική Διοίκηση χρηµατικού καταλό-
γου από την αρχή που απέκτησε το νόµιµο τίτλο είτε µε
βάση µόνο το νόµιµο τίτλο, εφόσον αυτός έχει περιέλθει
µε οποιονδήποτε τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση. Ο
χρηµατικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοι-
χεία της οφειλής, του υποχρέου και των τυχόν συνυπό-
χρεων ευθυνοµένων τρίτων. Τυχόν παράλειψη αναφο-
ράς των ευθυνοµένων συνυπόχρεων δεν θίγει το κύρος
του νοµίµου τίτλου ούτε τη νοµιµότητα της εισπρακτικής
διαδικασίας ή της διαδικασίας της εκτέλεσης. Η, για ο-
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ποιονδήποτε λόγο, µερική ή ολική αναστολή του νόµι-
µου τίτλου δεν κωλύει την καταχώριση του συνόλου της
οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογι-
κής Διοίκησης.»

3. Στο άρθρο 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ι-
σχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Η είσπραξη: α) στην περίπτωση των εκτελεστών
τίτλων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/
2013) και β) οποιουδήποτε τίτλου, κατ’ εφαρµογή της τε-
λωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των πρά-
ξεων επιβολής πολλαπλών τελών, πραγµατοποιείται µό-
νο δυνάµει του τίτλου. Οι τίτλοι του προηγούµενου εδα-
φίου καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης, αποκλειστικά, για λόγους
παρακολούθησης της οφειλής, χωρίς η καταχώριση να
αποτελεί όρο της νοµιµότητας της εισπρακτικής διαδικα-
σίας ή της εκτέλεσης. Επιδικαζόµενες υπέρ του Δηµοσί-
ου κάθε είδους χρηµατικές αποζηµιώσεις στο πλαίσιο
ποινικών δικών που αφορούν αδικήµατα που προβλέπο-
νται από τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, είναι
δυνατόν να εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση
και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρούσας παραγρά-
φου.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται το περιεχόµενο του χρηµατικού κα-
ταλόγου και των βιβλίων του παρόντος άρθρου, ο τρό-
πος καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων σε αυτά
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.
(ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη, υποδεικνύ-
ει, κατά το χρόνο της καταβολής, το χρέος που θέλει να
πιστωθεί. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποδει-
κνύει ή η πίστωση διενεργείται χωρίς τη βούλησή του, ό-
πως στην περίπτωση λήψης διοικητικών ή αναγκαστικών
µέτρων ή συµψηφισµού που χωρεί αυτεπαγγέλτως, η
Φορολογική Διοίκηση πιστώνει οποιαδήποτε οφειλή. Σε
περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι δια-
τάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του.»

5. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικα-
θίστανται ως εξής:

«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµο-
σίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα
οποία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως ά-
νω Κώδικα, καθώς και των δηµοσίων εσόδων της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρό-
ντος Κώδικα, µετά την καταχώριση του χρέους ως δηµο-
σίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρα-
φος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατοµική ειδοποίη-
ση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδροµικά στον οφει-
λέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί
σε αυτούς σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013.
Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου, εφόσον υπάρχει, του ο-
φειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συµπεριλαµ-
βανοµένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά
την κείµενη νοµοθεσία, ο αριθµός και η χρονολογία κα-
ταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή ο τίτλος

στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής αυτού, η µνεία ότι από την εποµένη ηµέρα
της λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής του χρέ-
ους και µέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται
οι τόκοι και το πρόστιµο του άρθρου 6 του παρόντος.»

6. Το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής

1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθε-
σµο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και
πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρ-
µογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν.
4174/2013), όπως ισχύει. Προκειµένου περί δηµοσίων ε-
σόδων, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ως
άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστη-
µα των δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης
προθεσµίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) µήνες. Πρό-
στιµο εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των προηγούµενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις
περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από ε-
πιβολή προστίµων σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη
της κείµενης νοµοθεσίας.
Για χρέη από συµβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέ-

ρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθµιση µε ρητό όρο της
σύµβασης, και υπολογίζονται από την επόµενη ηµέρα
της προθεσµίας που πρέπει, σύµφωνα µε τη σύµβαση, να
καταβληθεί η οφειλή µερικά ή ολικά.

2. Η πίστωση χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµέ-
νης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση του οφειλέτη µε
την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι
γ) πρόστιµο και δ) αρχικό ποσό της οφειλής.

3. Οι τόκοι και το πρόστιµο της παραγράφου 1 υπολο-
γίζονται και επί των εσόδων υπέρ οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Ειδικών Ταµείων και εν γένει νο-
µικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συνεισπράττο-
νται µε τα δηµόσια έσοδα από τη Φορολογική Διοίκηση.

4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο και αυτών προς
τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη
Φορολογική Διοίκηση, από τους τόκους και το πρόστιµο
εκπρόθεσµης καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η
µη εµπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέ-
ρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξο-
φληθεί, πριν από το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για
τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιµο. Το
αίτηµα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) πε-
ριέχει τα στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου
του οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νό-
µιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου και δ) περιγράφει ό-
λα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοι-
χεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αι-
τήµατος εντός τριάντα (30) ηµερών και κοινοποιεί την α-
πόφαση στον οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/
2013. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το αί-
τηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή εί-
σπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε των πράξε-
ων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόµο ή βάσει απόφα-
σης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν απαλλάσσει

5



τα χρέη από τους τόκους άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4174/
2013, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό
που εν τέλει οφείλεται.

6. Δεν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιµο της
παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρα-
τευµένων µε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την
πρώτη ηµέρα του µήνα της στράτευσής τους, µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα από την απο-
στράτευσή τους, του µήνα της αποστράτευσης θεωρου-
µένου ως πρώτου, µε εξαίρεση τα ελλείµµατα της δηµό-
σιας διαχείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο διάστηµα
στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάµηνο µετά την
απόκτηση αυτής.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύ-
ουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του.»

7. Το άρθρο 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Ατοµική ειδοποίηση υπερηµερίας 

Χρόνος λήψης αναγκαστικών µέτρων

1. Αναγκαστικά µέτρα δεν λαµβάνονται πριν παρέλ-
θουν τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 στον υπόχρεο, οφειλέτη
ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατοµικής ειδοποίησης υπερη-
µερίας, στην οποία αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και τα στοιχεία

του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και

παραποµπές στον αντίστοιχο αριθµό και χρονολογία κα-
ταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή στον αριθ-
µό του νόµιµου τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών
προθεσµιών, ηµεροµηνιών καταβολής και αριθµού δόσε-
ων,
δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,
ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής,
στ) ο τρόπος πληρωµής του ποσού της οφειλής,
ζ) µνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής

ή οι τόκοι του άρθρου 6 του παρόντος υπολογίζονται µέ-
χρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής,
η) µνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξό-

φληση εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση
της ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προ-
βεί στη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την
είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός ε-
άν ο υπόχρεος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης των ο-
φειλών του, εντός της ανωτέρω προθεσµίας.

2. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποί-
ησης υπερηµερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις πε-
ριπτώσεις κατάσχεσης χρηµάτων ή χρηµατικών απαιτή-
σεων στα χέρια του υποχρέου ή τρίτου.

3. Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούµενη ατοµική ει-
δοποίηση δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύ-
ουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του.»

8. Μετά το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), ό-
πως ισχύει, προστίθεται άρθρο 75Α ως εξής:

«Άρθρο 75Α

Παραλείψεις, ακυρότητες ή πληµµέλειες κατά τη δια-
δικασία απόκτησης οποιουδήποτε νόµιµου τίτλου σύµ-
φωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και κατά τη
διαδικασία της εκτέλεσης, δύνανται να προταθούν από
τον οφειλέτη ως λόγος ακύρωσης, µόνο εάν αυτός επι-
καλείται και αποδεικνύει ότι εξαιτίας τους υπέστη βλά-
βη, η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί παρά µόνο µε την
ακύρωση.»

9. Στο άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ι-
σχύει, οι παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται σε 6 και 7 α-
ντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή εί-
σπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε των πράξε-
ων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόµο ή βάσει απόφα-
σης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν εµποδίζει
τη διενέργεια του συµψηφισµού.»

10.  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 91
του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµο-
σίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα
οποία εφαρµόζονται µόνον οι διατάξεις του ως άνω Κώ-
δικα, από την ηµεροµηνία που το χρέος καθίσταται ληξι-
πρόθεσµο στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλονται επ’
αυτού τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος.»

11.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 10 του παρό-
ντος άρθρου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, ε-
κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις µεταβατικές διατά-
ξεις.

12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ν. 4174/
2013 (Α΄ 170) οι λέξεις «ο Γενικός Γραµµατέας» αντικα-
θίστανται µε τις λέξεις «ο Υπουργός Οικονοµικών».

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

για την εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.

1.  Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έ-
χουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προτελευταίου ε-
δαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974,
Κ.Ε.Δ.Ε., (Α΄ 90), όπως ισχύει έως την 31η Δεκεµβρίου
2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση από-
φασης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατ’ ε-
ξουσιοδότηση της ίδιας ως άνω διάταξης, όπως τροπο-
ποιείται µε τον παρόντα νόµο.

2. Τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/
1974 (Α΄ 90), όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο,
εφαρµόζονται και επί των ήδη εκδοθέντων, κατά το χρό-
νο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την
τελωνειακή νοµοθεσία, νόµιµων τίτλων, συµπεριλαµβα-
νοµένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, εφό-
σον το σύννοµο της είσπραξης ή της εκτέλεσης δεν έχει

6



αµφισβητηθεί δικαστικά ή, στην περίπτωση δικαστικής
αµφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ου-
σία της σε πρώτο βαθµό, µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Κάθε είδους απαιτήσεις των τελωνείων µέχρι το
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, δεν απαιτείται να έ-
χουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων,
προκειµένου να γίνει σύννοµα η είσπραξη και η εκτέλε-
ση και όλες οι σχετικές εισπράξεις και πράξεις εκτέλε-
σης λογίζονται σύννοµες, εφόσον δεν έχει εγερθεί δικα-
στική αµφισβήτηση ή, στην περίπτωση δικαστικής αµφι-
σβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της
σε πρώτο βαθµό, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.

3. Για τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων µέχρι και την 31η Δεκεµβρί-
ου 2013, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει έως την ανωτέρω ηµεροµη-
νία, ως προς τον υπολογισµό και το ανώτατο όριο των
προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει για τις τελωνειακές απαι-
τήσεις για τις οποίες αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος µέχρι
και την ως άνω ηµεροµηνία.

4. Μέχρι τις 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως αυτό αντικαθί-
σταται µε τον παρόντα νόµο, υπολογίζεται µηνιαία κατά
την είσπραξη για ολόκληρο το µήνα.

5. Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ.
356/1974, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, ι-
σχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2016. Μέχρι την ηµεροµηνία
αυτή, κατά την εκάστοτε είσπραξη του δηµοσίου εσό-
δου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµε-
νου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το
πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, όπως
αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ε-
φαρµόζονται και για τις οφειλές σε κάθε άλλο νοµικό
πρόσωπο ή Αρχή, πλην της Φορολογικής Διοίκησης, οι ο-
ποίες βεβαιώνονται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014 και
για την είσπραξη των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν.δ. 356/1974, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζε-
ται διαφορετικά.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90),
όπως αντικαθίσταται µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, εφαρµόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτήθη-
κε νόµιµος τίτλος κατά το άρθρο 2 του ως άνω νοµοθετι-
κού διατάγµατος, όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2014.

8. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως
ισχύει µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2013, αναφέρεται η
Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο ή το Δηµόσιο Ταµείο, νοείται η Φο-
ρολογική Διοίκηση, µε την εξαίρεση των διατάξεων των
άρθρων 54, 55 και 62 του ν.δ. 356/1974.

9.  Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ανα-
φέρεται αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών, αυτή
ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
µε την εξαίρεση των άρθρων 3 παράγραφος 5, 62 παρά-
γραφος 1 και 85, η άσκηση των οποίων παραµένει στον
Υπουργό Οικονοµικών.
Όπου σε ειδικές διατάξεις αναφέρεται ο Κώδικας Εί-

σπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή το ν.δ. 356/1974
νοείται το ν.δ. 356/1974, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός ε-
άν ρητά ορίζεται άλλως.

Άρθρο 9
Συµπλήρωση διατάξεων για το Ταµείο Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου

1.  Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Δεκαπέντε ηµέρες µετά τη θέση σε ισχύ της σύµβα-
σης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και πάντως το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµ-
βρίου 2014, η ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόµου σε λύση
και εκκαθάριση.»

2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για το
χρονικό διάστηµα έως 31.12.2014 αναστέλλονται οι πά-
σης φύσεως πράξεις ή µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής ή
συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κα-
τά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάτα-
ξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε α-
σφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη
διάταξη ειδικού νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται
από τους πάσης φύσεως δανειστές της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ» για οποιαδήποτε αιτία.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα µέλη του

διοικητικού συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου
διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν καµία
ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους που αφορούν στη διαδικασία α-
ποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιµέρους περιου-
σιακών στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ». Επίσης, τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέ-
χουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν
λαµβάνονται ατοµικά διοικητικά µέτρα ή µέτρα αναγκα-
στικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας
προς το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
οργανισµούς του Δηµοσίου.

Άρθρο 10
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις Π.Α.Ε.

1.  Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρι-
κών Ανωνύµων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή α-
κίνητη περιουσία, για την εξόφληση των ληξιπροθέσµων
υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο, είναι δυνατόν, κα-
τόπιν αίτησης του εκκαθαριστή, η οποία γίνεται δεκτή µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, το
Δηµόσιο να αποδέχεται την εκχώρηση των απαιτήσεων,
από σύµβαση ή αδικοπραξία, του υπό ειδική εκκαθάριση
νοµικού προσώπου κατά τρίτων, εφόσον αυτές έχουν α-
ναγνωριστεί µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η αί-
τηση του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται απαραί-
τητα από: α)επικυρωµένο αντίγραφο των εκδοθεισών δι-
καστικών αποφάσεων, β)πιστοποιητικό τελεσιδικίας τους
και γ)έκθεση ορκωτών ελεγκτών, από την οποία προκύ-
πτει η έλλειψη ακίνητης ή κινητής περιουσίας του υπό ει-
δική εκκαθάριση νοµικού προσώπου, για την ικανοποίη-
ση των απαιτήσεων του Δηµοσίου. Η απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, εκδίδεται
εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αιτή-
σεως.
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2.  Η σύµβαση εκχώρησης συνάπτεται µεταξύ του εκ-
καθαριστή του νοµικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για
λογαριασµό του εκχωρητή, και του Προϊστάµενου της
αρµόδιας φορολογικής αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση
νοµικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό
του Δηµοσίου, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµο-
σίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της πρώ-
της παραγράφου. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης
στους οφειλέτες, το Δηµόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως
στα δικαιώµατα του εκχωρητή και δύναται να παρίσταται
και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη, η οποία
άρχεται µετά το χρόνο αυτό, σχετική µε αδίκηµα, µε το
οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου.

3.  Η εκχώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων, δεν επηρεάζει την προβλεπόµε-
νη από γενικές ή ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική
εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας, καθώς
και την προσωπική ευθύνη κάθε τρίτου συνυποχρέου µε
αυτή, έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου, για τις σχετικές
µε την εκχώρηση οφειλές, ούτε οποιαδήποτε άλλη προ-
βλεπόµενη από κάθε διάταξη ευθύνη τους. Το Ελληνικό
Δηµόσιο, και µετά την εκχώρηση, δεν κωλύεται να λάβει
οποιοδήποτε προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις
µέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη οφειλής
και κατά των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 11
Ρυθµίσεις για το Ε.ΣΥ.Π.

1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
75 του ν. 4170/2013 (Α΄163), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληρο-
φοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της πα-
ραγράφου 4 του παρόντος, εξοφλούνται υπό την απα-
ραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουµένως καταχω-
ρηθεί στο Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.) που ε-
γκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
η οποία είναι αρµόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία
του.»

2.  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
75 του ν. 4170/2013 (Α΄163),καταργείται.

3.  Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011
(Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του
ν. 4170/2013 (Α΄163), οι λέξεις «εντός πέντε (5) µηνών»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός τριών (3) µηνών».

4.  Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του ν. 4170/2013
(Α΄163), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη λειτουρ-
γίας του Ε.ΣΥ.Π. , οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π.,
µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε
στοιχείο που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών προς τους φορείς της παραγράφου 1.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας: (α) τα σχετι-

κά τέλη και δαπάνες εξοφλούνται µε την αναγκαία προ-

ϋπόθεση καταχώρησης στο Ε.ΣΥ.Π., σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που
προβλέπεται στην επόµενη υποπαράγραφο και (β) κανέ-
να τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζε-
ται ή πληρώνεται εάν δεν είναι προηγουµένως καταχω-
ρηµένο στο Ε.ΣΥ.Π.. Το Ε.ΣΥ.Π. θα εκδίδει αποδεικτικό
καταχώρησης και αυτό θα αποτελεί στοιχείο της κανονι-
κότητας της δαπάνης. Τυχόν πληρωµή τελών και δαπα-
νών που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ε.ΣΥ.Π., θεωρείται
αυτοδίκαια µη νόµιµη και επέρχονται οι εξής κυρώσεις:
Οι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εµπλέ-
κονται στη διαδικασία καταχώρησης και πληρωµής των
ως άνω τελών ή δαπανών, σε περίπτωση πληρωµής τέ-
λους ή δαπάνης χωρίς το απαιτούµενο αποδεικτικό κα-
ταχώρησης, αντιµετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέ-
πονται στις διατάξεις των άρθρων 256 Π.Κ. «Απιστία
σχετική µε την Υπηρεσία», 259 Π.Κ. «Παράβαση καθήκο-
ντος» και 261 Π.Κ. «Παρότρυνση υφισταµένων και ανο-
χή».
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν ει-

σήγησης του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων, ορίζεται οµάδα διοίκησης έργου, η οποία θα
συντονίζει και θα επιβλέπει την αποτελεσµατική λει-
τουργία του Ε.ΣΥ.Π. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης
λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος
τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης η διαδικασία, ο
χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η µορ-
φή και τα στοιχεία του αποδεικτικού καταχώρησης, η
διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων
του Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για την παρακολούθηση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού. Κατά τα λοιπά, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄247). Ειδικά, για
την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», ο χρόνος έναρξης της εφαρµογής
της διαδικασίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο
θα καθοριστεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του Υπουργού Οικονοµικών.»

5.  Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 38 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), καταργούνται.

6.  Στην παρ.1 του άρθρου 39 του ν. 3979/2011 (Α΄
138), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 1
του ν. 4038/2012 (Α΄142), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υ-
πουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα ανώτατα επιτρε-
πτά όρια για το τηλεπικοινωνιακό κόστος των υπαγόµε-
νων στο Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα Φορέων.»

Άρθρο 12
Ρυθµίσεις Φ.Π.Α.

1.  Η παρ. 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρ-
τήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως προστέθηκε µε την
παρ. 5.α του άρθρου ενδέκατου του ν. 4211/ 2013 (Α΄
256), συνεχίζει να ισχύει µέχρι 31.12.2014.

2.  Η αναστολή κατάργησης της παραγράφου 6 του
Κεφαλαίου Β΄ - «Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος ΙΙΙ, του
Κώδικα Φ.Π.Α., που έγινε µε την παράγραφο 14 του άρ-
θρου 74 του ν. 4172/2013 (Α΄167), ισχύει µέχρι
31.12.2014.
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3.  Η αναστολή ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφα-
λαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτηµα» του Παραρτή-
µατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., που υιοθετήθηκε µε την
παρ. 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, ισχύει µέχρι
31.12.2014.

Άρθρο 13
Διατάξεις για την οργάνωση
της Ελληνικής Προεδρίας

1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την Ελληνι-
κή Προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάµηνο του έτους 2014,
επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων κρατών – µελών
της Ε.Ε. στην Ελληνική Δηµοκρατία (Υπουργείο Οικονο-
µικών), προκειµένου να συνδράµουν µε την παροχή ειδι-
κών γνώσεων τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καταβάλλονται
από την υπηρεσία προέλευσης. Το χρονικό διάστηµα για
το οποίο διενεργείται η απόσπαση δύναται να αρχίσει α-
πό την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν δύναται να
υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2014.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου όγδοου, του
ν. 4211/2013 (Α΄ 256), προστίθενται λέξεις ως εξής:

«, τηρουµένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋπο-
θέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
εξαιρουµένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζι-
κής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης
τρίτου προσώπου του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α΄ της
ΑΥΟ Φ31/13/3.6.2003.»

Άρθρο 14
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Η προβλεπόµενη, στην παρ. 5 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010, τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσό-
δων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού από τον τακτικό προϋπολογι-
σµό, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντί-
στοιχου έτους, δεν έχει εφαρµογή για τα έτη 2009 έως
και 2013. Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό
προϋπολογισµό στους ΟΤΑ α΄ βαθµού στα αντίστοιχα οι-
κονοµικά έτη λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν µε
προκαταβολές βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων ανά
έτος.

Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ

Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98)
«Ποσοστό ΣΑΤΑ για το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ» ως εξής:

«Ποσοστό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κε-
ντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/
2010 (A΄ 87) παράγραφος 1.α, που διατίθενται για την
κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ). Το α-
κριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την κοινή υπουργική
απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Το ύ-
ψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά µε κριτή-
ριο τις ανάγκες του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».»

Άρθρο 16
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και

θέµατα άσκησης καθηκόντων

1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις
31.10.2013, µέχρι τις 28.02.2014.

2. Το άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140) πα-
ρατείνεται µέχρι τις 31.12.2014.»

3. Η διάρκεια ισχύος της κατ’ εξαίρεση παράλληλης ά-
σκησης από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή των κα-
θηκόντων του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύµφω-
να µε το άρθρο 71 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) παρατείνεται
µέχρι 31.12.2014.

4. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 124 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) παρατείνεται έως και 31.1.2014.

5.  Στην παρ. 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α΄ 40),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις «µέχρι
τις 31.12.2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις  «µέχρι
τις 31.12.2014».

Άρθρο 17

1. Συστήνεται κλάδος ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις Διοικήσεις
των Υγειονοµικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ).

2. Συστήνονται και  οι ακόλουθοι κλάδοι στις Διοική-
σεις  των Υγειονοµικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ):
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3. Η καταβαλλόµενη µισθοδοσία στο προσωπικό, το ο-
ποίο εντάσσεται στους κλάδους των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 4024/2011.

4. Οι θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου συστήνονται κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικό-
τητα και προστίθενται αντιστοίχως σε κάθε ΔΥΠΕ µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης.

5. Η τοποθέτηση του προσωπικού που υπηρετεί στις
θέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, γίνεται
µε απόφαση του Διοικητή κάθε ΥΠΕ, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου και αξιολόγηση των αναγκών του
δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της περιφέρει-
άς του.

6. Τυχόν κενές θέσεις όλων των ανωτέρω οριζοµένων
κατηγοριών και κλάδων και για όσο διάστηµα αυτές µέ-
νουν κενές, δύναται να καλύπτονται από επικουρικό
προσωπικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες.

Άρθρο 18

Οι δαπάνες προµήθειας καυσίµων των Γενικών Επιτε-
λείων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µέχρι και την υ-
πογραφή της πρώτης κατά Γενικό Επιτελείο εκτελεστι-
κής συµφωνίας της Σύµβασης Πλαίσιο που εγκρίθηκε α-
πό τη διακοµµατική επιτροπή για προϊόντα και υπηρεσίες
Σηµαντικής Οικονοµικής και Τεχνολογικής Αξίας στις 25
Οκτωβρίου 2013, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων της κείµενης νοµοθεσίας εφόσον:

1. Προσκοµίζονται τα αναγκαία, σύµφωνα µε το νόµο,
παραστατικά πραγµατοποίησης της δαπάνης.

2. Βεβαιώνεται, από τις αναθέτουσες αρχές η αδυνα-
µία προσφυγής σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

3. Έχουν παρακρατηθεί όλοι οι αναλογούντες υπέρ
Δηµοσίου φόροι και εισφορές.
Οι ανωτέρω δαπάνες δεν θα ξεπερνούν το όριο των

εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Εθνικής Άµυνας του τρέχοντος οικονοµικού
έτους.
Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε α-

ντίθετης.

Άρθρο 19

Η παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) µε
εξαίρεση το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο, όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 8 περίπτωση β΄ του
ν. 4138/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, του
άρθρου 14 του ν. 2523/1997, µε εξαίρεση τις φορολογι-
κές παραβάσεις της παραγράφου 1 του εδαφίου 4 του
άρθρου αυτού, όπως ισχύουν, του άρθρου 55 του ν.
2859/2000, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατά-
ξεις νόµων, οι οποίες προβλέπουν ατοµική και αλληλέγ-
γυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικό πρόσωπο ή
προσωπική κράτηση ή διοικητικά µέτρα ή διοικητικές κυ-
ρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη µη καταβολή
φόρων, τελών, εισφορών, δασµών προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών κυρίας
και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται, τα δε επι-
βληθέντα αίρονται, για χρονικό διάστηµα ενός έτους,
για τους Προέδρους και τα µέλη των Διοικητικών Συµ-

βουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
κάθε βαθµού (του ν. 2810/ 2000, όπως ισχύει, συµπερι-
λαµβανοµένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ
του άρθρου 32 του ιδίου νόµου), καθώς και για τους Γενι-
κούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειριστές,
τους Γραµµατείς, τους Ταµίες των Οργανώσεων αυτών,
εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξει µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
µε την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύ-
ονται ή/και µετατρέπονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έ-
χουν τεθεί σε εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εκκαθαρίσεως και
αυτή δεν έχει περατωθεί. Για τα πρόσωπα της παραγρά-
φου αυτής, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενη-
µερότητα. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται
και όλες οι ποινικές υποθέσεις, που εκκρεµούν ενώπιον
των ποινικών δικαστηρίων, για τα προαναφερόµενα πρό-
σωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η άνω διάταξη δεν έχει ε-
φαρµογή για τις περιπτώσεις, που τα προαναφερόµενα
πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα από δόλο
σε βάρος της περιουσίας όλων των προαναφερόµενων
νοµικών προσώπων. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να
παραταθεί για χρονικό διάστηµα ενός έτους µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων.»

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

1) Η παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του τρί-
του άρθρου του ν. 4171/2013 (Α΄ 166), αντικαθίσταται
ως εξής:

«8. Οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υπο-
χρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλ-
λαγές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του νό-
µου αυτού, το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου 2014.
Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διά-
στηµα η θητεία των διοικήσεων και των οργάνων διοίκη-
σης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων
των βαθµιδών (Αγροτικών Συλλόγων, Οµοσπονδιών, Συ-
νοµοσπονδιών).»

2) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως αυ-
τή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) που ακολούθως α-
ντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του τρί-
του άρθρου του ν. 4171/2013 (Α΄ 166), αντικαθίσταται
ως εξής:

«10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγρά-
φους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσµίες
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του πα-
ρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Απριλίου 2014.»

3) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4015/2011,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012, που ακολούθως
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του
τρίτου άρθρου του ν. 4171/2013 (Α΄ 166), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/
2000 (Α΄ 108) καταργούνται από 1η Μαΐου 2014, πλην
της παραγράφου 6 του άρθρου 26.»
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4) Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4015/2011, όπως παρατάθηκε µε την πα-
ράγραφο 2 του τρίτου άρθρου του ν. 4171/2013 (Α΄ 166)
παρατείνεται, από τότε που έληξε, έως και την 28η Φε-
βρουαρίου 2014.

Άρθρο 21

Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 και το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, προστί-
θεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηµατική ενί-
σχυση του άρθρου 13 του ν. 3460/2006, ως τροποποιήθη-

κε µε το άρθρο 11 του ν. 3660/2008, του ν. 3526/2007,
καθώς και του ν. 3746/2009 άρθρο 75 είναι χρόνος πραγ-
µατικής εργασίας και λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλή-
ρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή µειωµένης
σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο
αναγνωριστέου πλασµατικού χρόνου του άρθρου 40 του
ν. 3996/2011.»

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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