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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις ΦΠΑ
1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000,
Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από
τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο
ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί−
σταται, ως εξής:
«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση
τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό
διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:
α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από
εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος
στο φόρο,
β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ,
έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον
καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην πε−
ρίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.
Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις κατα−
στροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή
δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης

δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία
διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέ−
μπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα
με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»
4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου
33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.
5. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».
6. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής:
«i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν
μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε
περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη
δυνατή ή,».
7. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταρ−
γείται.
8. Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις
1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες
πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις
οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισρο−
ών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.
2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπό−
χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και
έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα,
καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες
για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
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β) Ένα ημερολογιακό τρίμηνο προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και
έκδοση στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα ή για υπόχρεους, από τους οποίους δεν απαιτείται
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία.
γ) Ένα ημερολογιακό εξάμηνο προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40.
δ) Ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται
στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με
τη φορολογική νομοθεσία.
3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής.
4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
φορολογικής περιόδου.
Όταν ο υποκείμενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις
εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της
χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται
κατά το χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο
φόρο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η
Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητά κάθε αναγκαία
πρόσθετη εγγύηση.
5. Εφημεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181),
μπορούν να μην υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, εφόσον επιλέξουν τη μη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισροών. Η σχετική δήλωση επιλογής υποβάλλεται μέσα σε
τριάντα ημέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση
πενταετίας.
6. Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ,
αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30)
ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του
οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη δήλωση και με
την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το
ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο
μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση
αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από
την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.
7. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο
φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνειακό παραστατικό έγγραφο στο τελωνείο εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις.
8. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδι-

κού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά
ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση
ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις.
9. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη
10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο
φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο εσωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια
αρχή.
Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία
καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο
κράτος - μέλος.
Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ημερομηνία υποβολής
της ειδικής αυτής δήλωσης είναι εκείνη που προβλέπεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
10. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα στο φόρο από περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ,
πριν από την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής του
φόρου, που προβλέπεται από το άρθρο 34.
11. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις ματαίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του υποκειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
56.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί:
α) να ορίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη φορολογική
περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του ενός μηνός, ούτε μεγαλύτερη του ενός έτους για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ,
β) σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη
Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, να
χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της
δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και
των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36, καθώς και
διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου. Η απόφαση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη
της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο
υπογραφής της.
γ) να ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων
ΦΠΑ και της καταβολής του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 4, το ύψος της εγγύησης, οι προϋποθέσεις επιστροφής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
δ) να καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που
αναφέρεται στην παράγραφο 5.»
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Β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για
πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής, εκτός από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 και
την παράγραφο 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο. Ειδικά η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την
1 Ιανουαρίου 2014.
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3182/2003 καταργείται.
10. Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)
προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα
κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και
υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος
καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν
λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά
«Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.»
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις σχετικά με τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο άρθρο 11 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύει, οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται ως παράγραφοι 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη
χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει
σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά
στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή
ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή
ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου.»
2. Στην υφιστάμενη παράγραφο 4 του άρθρου 11, η οποία αναριθμείται ως παράγραφος 5, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστίθεται νέο
εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η
Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4)
μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν
απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8)
μήνες.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της
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πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.»
5. Στην παράγραφο 27 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. (ν.
4174/2013 – Α΄ 170) και μετά τη λέξη «2013» προστίθενται οι λέξεις «κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα».
6. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθώς και τα
έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου σύμφωνα
με την κλίμακα της παραγράφου 1α του ίδιου άρθρου και
νόμου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν
σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Άρθρο 3
Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών
1. Συστήνονται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού στον υφιστάμενο κλάδο Εφοριακών της κατηγορίας ΠΕ (άρθρου 129 του π.δ. 284/1988Α΄ 128, όπως ισχύει), οι οποίες προστίθενται και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Γ.2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.
3. H αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ε΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) είναι: «ε.
Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού.»
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις σχετικά με το Δελτίο Ατομικής
και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013
(Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου, μπορούν να μεταφέρονται από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπάλληλος έχει
ασφαλιστικό χρόνο και στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικής Υπηρεσίας που θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).»
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013
και 4254/2014
1. (α) Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄
210) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
λειτουργούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Γραφεία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφεί-
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ου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας
και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και
Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των
Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.»
(β) Το άρθρο 9 του ν. 3492/2006 καταργείται.
(γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ)
η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της ΓΔΔΕ
ως Πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων: (i)
Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και (v) Συντονισμού
και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατάξεων καθώς και δύο (2) πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου
δαπανών και συστημάτων διαχείρισης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΣΕΛ και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από
υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και ρυθμίζεται
κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΣΕΛ
είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών,
ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής προεδρεύει ο αναπληρωτής αυτού και αντ’ αυτού μετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του.»
(δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006, προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής:
«ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης
που δεν έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής
ή μη στην ΔΟΥ ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων,
χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν
την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της μη εξόφλησης αυτών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς
και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή
άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»
(ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1
και 2 του ν. 3492/2006, οι αρμοδιότητες της παραγράφου
4 ασκούνται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών
Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.»
(στ) Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, μπορεί με απόφαση
των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων,
να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας αυτών αντιστοίχως.»
3. (α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της
περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου
Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η φράση
«του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α΄
48)» αντικαθίσταται με τη φράση «Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων».
(β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διενεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του
ν.4151/2013 (Α΄ 103) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των
άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.»
Άρθρο 6
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους
1. Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να
επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.
Άρθρο 7
Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό Δελτίο
1. Στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 (Α΄ 257), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής:
«3. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, προς σκοπό την προσέλκυση του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν
περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου
έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόμενα από την απόφαση της παραγράφου 5 άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες.
Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές
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αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το διαχειριστή της οργανωμένη αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.
4. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση
του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
(3) μηνών. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979 (Α΄ 48).»
2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 8 του
ν. 3461/2006 (Α΄ 106) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς
του παρόντος νόμου νοείται και η πώληση κινητών αξιών
κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του ν. 2778/1999
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2778/1999 (Α΄ 295) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ σε μετοχές εταιριών των
περιπτώσεων δ΄ και ε΄ αφορούν και σε υπό σύσταση εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα των εν λόγω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις εν λόγω περιπτώσεις εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Για τις επενδύσεις των υπό
σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην
εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»
2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του
ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η
παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορίου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότητες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η ΑΕΕΑΠ,
έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύνολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή των ακινήτων των οντοτήτων
των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ και των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ 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.
Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυγατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρήση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της
ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄,
στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων
που λαμβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ.
3. Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το
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ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα.
Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο
ποσοστό της παραγράφου 1.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«3. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της
ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης της εισαγωγής, 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
παραγράφου 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 πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και
β) μέλη του διοικητικού της 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.
4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στάδιο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που
πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την εισφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3α ανωτέρω
και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια
βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
ββ) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
κ.ν. 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του
κ.ν. 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επόμενης υποπερίπτωσης.
γγ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της
γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που
παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο
ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.»
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών
Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών
2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ
2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3401/2005 (Α΄
1. Στην
παρ. 2 περίπτωση
του άρθρου
257)
προστίθεται
ι΄ 21
ως του
εξής:ν. 3401/2005 (Α΄

