
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γε-
ωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεµβρίου 2013, το κείµενο του οποί-
ου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΣΤ ΄, 1 Ιουνίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις
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Άρθρο δεύτερο

Το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του κυρούµενου Μνη-
µονίου κατά το άρθρο 5 αυτού θα τεθεί σε ισχύ σύµφωνα
µε τους όρους του άρθρου 6 του Μνηµονίου.

Άρθρο τρίτο
Χρόνος φοίτησης στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4361/2016 (Α΄10), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδη-
µαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαµβάνει τους εισαχθέ-
ντες στις ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδηµαϊκό έτος.»

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δη-
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο τέταρτο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως
ισχύει, προστίθεται η φράση:

«µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 8 του παρόντος νόµου».

2. Το στοιχείο iii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται
ως εξής:

«iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
(µε την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου), τα οµόλογα και
οµολογίες κάθε είδους, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊό-
ντα κάθε είδους.»

3. Το στοιχείο viii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«viii. Η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρη-
ση (µε την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου).»

4. Στο στοιχείο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά την
λέξη «Κυβέρνηση» προστίθεται η φράση: «ως τακτικό
µέλος».

5. Το άρθρο 8 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Απαγόρευση συµµετοχής σε εταιρεία µε έδρα στην
αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις 
συµµετοχής σε εταιρείες µε έδρα µη συνεργάσιµα
φορολογικά κράτη και κράτη µε προνοµιακό 

φορολογικό καθεστώς

1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών
κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαµβάνουν κρατική
χρηµατοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές
υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και
τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικο-
νοµικά των πολιτικών κοµµάτων ως ανωτέρω, στους Γε-
νικούς και Ειδικούς Γραµµατείς της Βουλής και της Γενι-
κής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δη-
µάρχους απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο
κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγµατική ή κατα-

στατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε µε πα-
ρένθετα πρόσωπα.

2. Στους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,
στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς
Διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων, που ελέγχονται από
το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσε-
ων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόµου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να
συµµετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε µε παρένθετα πρόσωπα,
στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγ-
µατική ή καταστατική έδρα σε κράτος µη συνεργάσιµο
στο, φορολογικό τοµέα ή σε κράτος, που έχει προνοµια-
κό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου
65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος,
Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκ-
δοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φο-
ρά.

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή δια
παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία, που έχει
έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χι-
λιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 ά-
µεση ή δια παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εται-
ρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος µη συνεργάσιµο στο
φορολογικό τοµέα κατά την έννοια υπουργικής απόφα-
σης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως
5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υ-
πουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τι-
µωρείται µε την ίδια ποινή.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα
πρόσωπα των ατόµων, που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:
α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα

πρόσωπα, µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίω-
σης,
β) οι πρώτου βαθµού συγγενείς τους,
γ) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για

οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασµό ή καθ’ υπόδειξη ή
κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει µία εκ των ι-
διοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου.

5.α Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου οφείλουν να µεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοι-
χεία που αναφέρονται στην διάταξη.
β. Η µεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιό-

ποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των δια-
τάξεων που αφορούν σε εταιρίες που έχουν πραγµατική
ή καταστατική έδρα σε κράτος µη συνεργάσιµο στο φο-
ρολογικό τοµέα ή σε κράτος που έχει προνοµιακό φορο-
λογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος,
Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκ-
δοθεί κατ' επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύ-
ουν.

6. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα δεν ε-
φαρµόζεται για τις άνω παραβάσεις.

7. Το άρθρο 178 του ν. 4389/2016 (Α΄97) καταργείται
από τότε, που τέθηκε σε ισχύ.»
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Άρθρο πέµπτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου
Συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων του άρθρου 6 αυτού. 
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Αθήνα,                                                                2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


