
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύµων εταιρειών του

Δηµοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συµµε-
τοχών του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες και ρυθµί-
σεις για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιου-
σίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 4 Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυµων ε-

ταιρειών
Άρθρο 5 Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσε-

ων των ανωνύµων εταιρειών του Δηµοσίου
Άρθρο 6 Διοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 7 Ορισµός Διοικητικού Συµβουλίου - Σύνθεση -

Θητεία
Άρθρο 8 Πολιτική καταλληλότητας µελών Διοικητικού

Συµβουλίου - Προσόντα - Προϋποθέσεις διορισµού
Άρθρο 9 Κανονισµός λειτουργίας Διοικητικού Συµβου-

λίου
Άρθρο 10 Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 11 Αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών Διοικητι-

κού Συµβουλίου και επιτροπής ελέγχου
Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση
Άρθρο 14 Κανονισµός λειτουργίας
Άρθρο 15 Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών
Άρθρο 16 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Οργάνωση

και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 17 Αρµοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 18 Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των ανωνύµων εταιρειών του

Δηµοσίου
Άρθρο 20 Εποπτεία των ανωνύµων εταιρειών του Δη-

µοσίου
Άρθρο 21 Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυ-

µων εταιρειών του Δηµοσίου και των µελών των Διοικη-
τικών τους Συµβουλίων
Άρθρο 22 Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αµοιβές
Άρθρο 23 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και α-

ποδοχές
Άρθρο 24 Κινητικότητα υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩ-

ΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 25 Αξιοποίηση συµµετοχών του Δηµοσίου σε α-

νώνυµες εταιρείες
Άρθρο 26 Απόκτηση συµµετοχών του Δηµοσίου σε α-

νώνυµες εταιρείες
Άρθρο 27 Άσκηση δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε ανώ-

νυµες εταιρείες µε συµµετοχή κατώτερη του πενήντα
τοις εκατό (50%)
Άρθρο 28 Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ρϟ΄, 21 Σεπτεµβρίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύµων Εταιρειών του Δηµοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής 
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συµµετοχών του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες και ρυθµίσεις

για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δηµοσίου φερεγγυότητας
και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νοµικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής

Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συµπληρωµατικός Κρατικός
Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονοµικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα



Άρθρο 29 Ψηφιακό Μητρώο Συµµετοχών του Δηµοσί-
ου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
Άρθρο 30 Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 31 Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
Άρθρο 32 Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και

Διευθυντών
Άρθρο 33 Συµβάσεις έργου - Συµβάσεις δανεισµού

προσωπικού
Άρθρο 34 Μισθολογικές ρυθµίσεις - Αποδοχές - Αµοι-

βές Διοικητικών Συµβουλίων
Άρθρο 35 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 36 Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια - Ετή-

σιος προϋπολογισµός - Εσωτερικός κανονισµός - Ετή-
σιες οικονοµικές καταστάσεις
Άρθρο 37 Εσωτερικός έλεγχος - Ορισµός εσωτερικών

ελεγκτών
Άρθρο 38 Πολιτική προµηθειών
Άρθρο 39 Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισµένου

χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρι-
κών του εταιρειών
Άρθρο 40 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
Άρθρο 41 Μισθολογικές διατάξεις και αµοιβές Διοικη-

τικών Συµβουλίων του οµίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 42 Παράταση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών

επιβατικών οδικών µεταφορών και υπεκµίσθωσης αυτών
και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 43 Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζο-

µένων και µελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)
Άρθρο 44 Συµβάσεις µεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυ-

γατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προµη-
θειών και συµβάσεις πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 47 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄
Αξιολόγηση της έναντι του Δηµοσίου φερεγγυότητας

και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νοµικών προ-
σώπων - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Α-
ξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 48 Σκοπός
Άρθρο 49 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓ-

ΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 50 Ορισµοί
Άρθρο 51 Βασικές ρυθµίσεις
Άρθρο 52 Παροχή δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-

ράς στην Αρχή
Άρθρο 53 Δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 54 Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συ-

µπεριφοράς
Άρθρο 55 Διατήρηση δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-

φοράς
Άρθρο 56 Παραγωγή πιστοληπτικής βαθµολόγησης α-

πό το Σύστηµα
Άρθρο 57 Χορήγηση πιστοληπτικής βαθµολόγησης

στο υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 58 Χορήγηση ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθ-

µολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα
Άρθρο 59 Δικαίωµα αντίρρησης ως προς την ορθότητα

της πιστοληπτικής βαθµολόγησης
Άρθρο 60 Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών

βαθµολογήσεων - Ενοποιηµένη βαθµολόγηση
Άρθρο 61 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπό-

νησης οικονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελετών
Άρθρο 62 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων προ-

σωπικού χαρακτήρα - Δεδοµένα νοµικών προσώπων -
Άρση φορολογικού απορρήτου
Άρθρο 63 Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του

Συστήµατος
Άρθρο 64 Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών
Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡ-

ΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 66 Σύσταση, αποστολή και έδρα της Ανεξάρτη-

της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
Άρθρο 67 Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια
Άρθρο 68 Αρµοδιότητες της Αρχής
Άρθρο 69 Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του

Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και του
Διοικητή
Άρθρο 70 Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Άρθρο 71 Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της

Αρχής
Άρθρο 72 Όργανα διοίκησης της Αρχής
Άρθρο 73 Σύνθεση του Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 74 Προσόντα διορισµού Προέδρου και µελών

του Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 75 Διαδικασία επιλογής, διορισµός και θητεία

του Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 76 Αναπλήρωση Προέδρου του Συµβουλίου Δι-

οίκησης
Άρθρο 77 Κωλύµατα διορισµού Προέδρου και µελών

του Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 78 Ασυµβίβαστα Προέδρου και µελών του Συµ-

βουλίου Διοίκησης
Άρθρο 79 Υποχρεώσεις Προέδρου και µελών του Συµ-

βουλίου Διοίκησης
Άρθρο 80 Δήλωση εµπιστευτικότητας
Άρθρο 81 Κυρώσεις
Άρθρο 82 Παύση Προέδρου και µελών του Συµβουλίου

Διοίκησης
Άρθρο 83 Παραίτηση Προέδρου και µελών του Συµ-

βουλίου Διοίκησης
Άρθρο 84 Κένωση θέσης Προέδρου και µελών του

Συµβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή
παύσης
Άρθρο 85 Λήξη θητείας Προέδρου και µελών του Συµ-

βουλίου Διοίκησης
Άρθρο 86 Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 87 Διοικητής της Αρχής
Άρθρο 88 Προσόντα διορισµού Διοικητή
Άρθρο 89 Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή
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Άρθρο 90 Κωλύµατα
Άρθρο 91 Ασυµβίβαστα
Άρθρο 92 Υποχρεώσεις Διοικητή 
Άρθρο 93 Κυρώσεις
Άρθρο 94 Παύση Διοικητή
Άρθρο 95 Παραίτηση Διοικητή
Άρθρο 96 Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανά-

του, παύσης ή παραίτησης
Άρθρο 97 Λήξη της θητείας
Άρθρο 98 Αρµοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 99 Αναπλήρωση Διοικητή
Άρθρο 100 Προϋπολογισµός και οικονοµική διαχείριση
Άρθρο 101 Προσωπικό
Άρθρο 102 Πειθαρχική ευθύνη
Άρθρο 103 Πειθαρχικά Συµβούλια
Άρθρο 104 Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 105 Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 106 Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής
Άρθρο 107 Προσωπικό της Αρχής
Άρθρο 108 Δικαστική εκπροσώπηση και νοµική υπο-

στήριξη της Αρχής
Άρθρο 109 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 110 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙ-

ΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 111 Ίδρυση - Σκοπός
Άρθρο 112 Αντικείµενο
Άρθρο 113 Ορισµοί
Άρθρο 114 Εφαρµογή νοµοθεσίας για την προστασία

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕ-

ΡΙΦΟΡΑΣ
Άρθρο 115 Παροχή δεδοµένων στο Κεντρικό Μητρώο

Πιστώσεων
Άρθρο 116 Διάρκεια τήρησης των δεδοµένων οικονο-

µικής συµπεριφοράς
Άρθρο 117 Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συ-

µπεριφοράς 
Άρθρο 118 Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης
Άρθρο 119 Λειτουργία του Μητρώου
Άρθρο 120 Δικαιώµατα του υποκειµένου
Άρθρο 121 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκ-

πόνησης οικονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελε-
τών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Άρθρο 123 Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογι-

σµός οικονοµικού έτους 2022
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑ-

ΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 124 Δηµιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθε-
ρου χώρου - αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ -
Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021 
Άρθρο 125 Παραχώρηση τµηµάτων δηµοσίου ακινήτου

για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου - Τρο-
ποποίηση χρήσεων γης και καθορισµός όρων δόµησης
για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαµίας και Διοι-
κητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άρθρο 126 Ειδικές ρυθµίσεις για ακίνητα νησίδων των

Δωδεκανήσων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 17 του
ν. 2443/1996
Άρθρο 127 Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήµο

Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το έτος 2023
Άρθρο 128 Παραχώρηση σε όµορους δήµους κοινωφε-

λών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά
(Μ.Π.Ε. - Α.Κ.) - Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021
Άρθρο 129 Τέλη υπέρ δήµων επί των ακαθαρίστων ε-

σόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο - Ερµηνευτική διάταξη
επί της παρ. 3 άρθρου 372 ν. 4512/2018
Άρθρο 130 Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθε-

στώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τοµέα - Τροποποίη-
ση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022
Άρθρο 131 Ρυθµίσεις για την υλοποίηση υποδοµών και

την προσαρµογή των θεσµοθετηµένων θαλάσσιων συνο-
ριακών σηµείων διέλευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν 
Άρθρο 132 Ρύθµιση θεµάτων Εκκλησίας της Ελλάδος -

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014
Άρθρο 133 Προσδιορισµός επιχειρήσεων ως δικαιού-

χων κρατικής αρωγής - Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 3
ν. 4797/2021
Άρθρο 134 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - Τροποποίηση
παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021
Άρθρο 135 Επιχορήγηση µη κατά κύριο επάγγελµα α-

γροτών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021
Άρθρο 136 Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµε-

ταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής -
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
Άρθρο 137 Ρύθµιση θεµάτων επιχορήγησης για αντι-

µετώπιση ζηµιών από θεοµηνίες - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 22 ν. 4797/2021 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 138 Ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας, α-

λιείας και υδατοκαλλιέργειας - Προσθήκη παρ. 6 στο άρ-
θρο 68 του ν. 4887/2022
Άρθρο 
139 Ρυθµίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση - Προ-

σθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του
ν. 3867/2010 
Άρθρο 140 Αντικειµενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις,

µορφών χρηµατοδότησης µε συµβαλλόµενη την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Τροποποίηση άρθρου 23
ν. 2682/1999
Άρθρο 141 Ορισµοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου

Κάλυψης Καταθέσεων - Αντικατάσταση περ. 25 και 31
παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4370/2016
Άρθρο 142 Παύση συµµετοχής πιστωτικού ιδρύµατος

στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) - Αντικατάστα-
ση παρ. 2 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016
Άρθρο 143 Διαθέσιµα και επίπεδο - Στόχος Σκέλους

3



Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) - Τροποποίηση παρ. 2, 4 και
7 και κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25
ν. 4370/2016
Άρθρο 144 Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων

- Προϋποθέσεις απόδοσης - Προσθήκη του άρθρου 25α
στον ν. 4370/2016
Άρθρο 145 Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Κα-

ταθέσεων - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016
Άρθρο 146 Τοποθέτηση διαθεσίµων ΤΕΚΕ - Τροποποί-

ηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 4370/2016
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές -

Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (Ενσωµά-
τωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)
Άρθρο 148 Ορισµός ευάλωτου οφειλέτη - Τροποποίη-

ση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 4738/2020
Άρθρο 149 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσί-

ου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022 
Άρθρο 150 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022
Άρθρο 151 Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 152 Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και

Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στην ελεγκτική - λογιστική - Τροποποίηση άρ-
θρου 21 ν. 4935/2022
Άρθρο 153 Πολυετείς υποχρεώσεις - Αναπροσαρµογή

ορίων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67
ν. 4270/2014
Άρθρο 154 Ανακατανοµή πιστώσεων του Κρατικού

Προϋπολογισµού - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του
άρθρου 71 του ν. 4270/2014
Άρθρο 155 Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - Τροποποί-

ηση άρθρου 72 ν. 4270/2014
Άρθρο 156 Διάθεση ορισµένου µέρους των πιστώσεων

- Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014 
Άρθρο 157 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του

οικονοµικού έτους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74
ν. 4270/2014
Άρθρο 158 Πεδίο εφαρµογής ηλεκτρονικού τιµολογίου

- Τροποποίηση  παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148
ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Άρθρο 159 Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλε-

κτρονικών τιµολογίων - Τροποποίηση άρθρου 151
ν. 4601/2019
Άρθρο 160 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήµατα

ηλεκτρονικού τιµολογίου - Τροποποίηση άρθρου 154
ν. 4601/2019
Άρθρο 161 Πώληση και µεταβίβαση απαιτήσεων για τις

οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δηµοσί-
ου - Ερµηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10
ν. 3156/2003  
Άρθρο 162 Προσωπικό που απασχολείται στα Προανα-

χωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, σε Κέντρα Φι-
λοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέ-
ντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας
και σε εργαζόµενους σε προγράµµατα µε αντικείµενο τη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των υ-
γειονοµικών αναγκών των προσφύγων και µεταναστών -
Ερµηνευτική διάταξη
Άρθρο 163 Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµο-

σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τρο-

ποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021
Άρθρο 164 Ρύθµιση θεµάτων Διεύθυνσης Φορολογι-

κής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πο-
λιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο-
νοµικών - Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022
Άρθρο 165 Θέµατα κινητικότητας προσωπικού του Νο-

µικού Συµβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 6 άρ-
θρου 66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016
Άρθρο 166 Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ο-

ρισµένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων
της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων
Άρθρο 167 Προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης

Έργων Ταµείου Ανάκαµψης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 168 Παράταση καταβολής και αναστολή εί-

σπραξης βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά
Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για
τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του
ν. 4964/2022 λόγω του πολέµου στην Ουκρανία
Άρθρο 169 Εξαίρεση του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος

από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή ερ-
γασία και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση
παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του
ν. 4172/2013
Άρθρο 170 Προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος

από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές
Μονές αυτού - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47
ν. 4172/2013 
Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά µε τη διόρθωση

των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρ-
θρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4
στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013
Άρθρο 172 Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της

φορολογίας χαρτοσήµου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές
χρηµατοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - Τροποποίηση
περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας 
Άρθρο 173 Κυρώσεις για τη µη διαβίβαση δεδοµένων

στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται µέσω Φο-
ρολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.) - Προ-
σθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013
Άρθρο 174 Υπαγωγή της µη διαβίβασης στοιχείων λια-

νικής πώλησης που έχουν εκδοθεί µέσω Φορολογικού Η-
λεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της
παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 13 Α ν. 2523/1997
Άρθρο 175 Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γο-

νικών παροχών και δωρεών χρηµατικών ποσών µέσω
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για την εφαρµογή του α-
φορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρη-
µατικών ποσών - Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο
άρθρο του ν. 4839/2021
Άρθρο 176 Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζο-

νται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος
Ελλάδος
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ
Άρθρο 177 Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική ει-

σφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα
τα εισοδήµατα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής
- Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 178 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης

- θέρµανσης
Άρθρο 179 Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της

εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ε-
πιτηδεύµατος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και α-
λιείς παράκτιας αλιείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31
ν. 3986/2011
Άρθρο 180 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής

τέλους επιτηδεύµατος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης - Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011
Άρθρο 181 Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόµα-

τος φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10
ν. 3220/2004
Άρθρο 182 Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση

συνεργασιών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 6
ν. 4935/2022
Άρθρο 183 Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έρ-

γα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων
Άρθρο 184 Ρυθµίσεις για την παροχή τυχερών παι-

γνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 185 Αδειοδότηση «Eurojackpot»
Άρθρο 186 Διάθεση κινητής περιουσίας δηµοσίων φο-

ρέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκα-
θάριση
Άρθρο 187 Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων

των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων
Άρθρο 188 Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την µεταφο-

ρά των µαθητών
Άρθρο 189 Παράταση προθεσµίας συµµόρφωσης δη-

µοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών προς το π.δ. 99/2017
Άρθρο 190 Εφαρµογή κυρώσεων εντός και εκτός α-

θλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου
41Γ ν. 2725/1999
Άρθρο 191 Ειδικές ρυθµίσεις για τις ανώνυµες εταιρεί-

ες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 192 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τοπογραφικό διάγραµµα του άρθρου

129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τοπογραφικό διάγραµµα του άρθρου

129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαµίας
και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΡΟΣ Α΄

Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύµων εταιρειών του
Δηµοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας, διαχείριση 
συµµετοχών του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες

και ρυθµίσεις για την Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
α) ο εκσυγχρονισµός της εταιρικής διακυβέρνησης και

του συστήµατος κανόνων που διέπουν τη λειτουργία
των ανώνυµων εταιρειών, των οποίων το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό δη-
µόσιο, 
β) η ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν στη διαχείριση

των συµµετοχών του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες, 
γ) η εισαγωγή ενιαίου θεσµικού πλαισίου διαχείρισης

και λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.
Α.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄
94), και 
δ) η ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Α.Ε..

Άρθρο 2
Αντικείµενο

1. Αντικείµενο του Κεφαλαίου Β΄ είναι η ενιαία ρύθµι-
ση θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση
των ανωνύµων εταιρειών του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισµού Οικονοµι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στην επο-
πτεία και τον έλεγχο αυτών, στον επιχειρησιακό και
στρατηγικό σχεδιασµό τους, στην ενίσχυση του εσωτε-
ρικού ελέγχου, καθώς και στη διαχείριση των συµµετο-
χών του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες. Επίσης, τίθε-
ται για πρώτη φορά το πλαίσιο χάραξης της πολιτικής
κρατικής ιδιοκτησίας των ανωνύµων εταιρειών και της
δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεών τους.

2. Αντικείµενο του Κεφαλαίου Γ΄ είναι η ρύθµιση ζητη-
µάτων που αφορούν στη διαχείριση των συµµετοχών
του Δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες. 

3. Αντικείµενο του Κεφαλαίου Δ΄ είναι η ρύθµιση θε-
µάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των
λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύµ-
φωνα µε το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 

4. Αντικείµενο του Κεφαλαίου Ε΄ είναι η αντιµετώπιση
ζητηµάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π..
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής

1. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσεται
κάθε ανώνυµη εταιρεία, της οποίας το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει άµεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελ-
ληνικό Δηµόσιο, καθώς και οι θυγατρικές τους. Το Κεφά-
λαιο Β΄ δεν εφαρµόζεται:
α) στις εταιρείες στις οποίες το ελληνικό δηµόσιο κα-

τέχει µειοψηφικό ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου
τους, οι οποίες είναι εταιρείες εκτός δηµόσιου τοµέα, ό-
πως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και λειτουργούν µε
βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας,
β) στις εισηγµένες και στις εταιρείες που είναι συνδε-

δεµένες, κατά την έννοια του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 (Α΄251), µε εταιρείες εισηγµένες σε ρυθµι-
ζόµενη αγορά, 
γ) στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιου-

σίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και τις θυγατρικές της,
δ) στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και τις θυ-

γατρικές της,
ε) στo Κέντρο Πολιτισµού Ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου

M.A.E.,
στ) στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων

Α.Ε.,
ζ) στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-

κού Εµπορίου Α.Ε. και
η) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυ-

ξιακών Προγραµµάτων Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.Α.Ε.).
2. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ΄ υπάγονται

οι ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό Δηµόσιο
κατέχει µετοχές, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετο-
χής του στο µετοχικό τους κεφάλαιο. 

3. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Δ΄ υπάγονται
οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., σύµφωνα µε το
άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94), οι οποίες δεν έχουν
µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Το Κεφάλαιο Δ΄
δεν εφαρµόζεται στις εταιρείες στις οποίες η Ε.Ε.ΣΥ.Π.
Α.Ε. κατέχει µειοψηφικό ποσοστό του µετοχικού κεφα-
λαίου τους, οι οποίες είναι εταιρείες εκτός δηµόσιου το-
µέα και λειτουργούν µε βάση τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονοµίας και για τις οποίες, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, δεν ισχύει η νοµοθεσία για τον δηµόσιο
τοµέα, ακόµη και αν σε αυτή αναφέρονται ονοµαστικά.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 4
Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυµων εταιρειών

Το Δηµόσιο, ως µέτοχος, αναπτύσσει την «Πολιτική
Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυµων Εταιρειών», στην οποία
τίθενται ο απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας
των επιχειρήσεων, οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ι-
δρύει ή κατέχει µετοχές σε ανώνυµες εταιρείες, ο ρόλος
του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών, καθώς και
ο τρόπος µε τον οποίο το κράτος και οι δηµόσιες υπηρε-
σίες εφαρµόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας. Η «Πολιτική

Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυµων Εταιρειών» εγκρίνεται
από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής,
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ε-
πανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να α-
ναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες.

Άρθρο 5
Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων 

των ανώνυµων εταιρειών του Δηµοσίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν,
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών
και του υπουργού που εποπτεύει την εταιρεία, τη δήλω-
ση αποστολής τους. Η δήλωση αποστολής αντικατοπτρί-
ζει τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στον ι-
δρυτικό της νόµο και στο καταστατικό της και περιγρά-
φει τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία ε-
πιδιώκει για το µέλλον και τη δέσµευσή της στην υλοποί-
ηση της δηµόσιας πολιτικής. Η δήλωση αναρτάται στον
ιστότοπο της εταιρείας και επανεξετάζεται τακτικά ανά
πέντε (5) έτη, ώστε να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε συνθήκες.

2. Μεταξύ της εταιρείας και του Δηµοσίου, εκπροσω-
πούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον υπουρ-
γό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται δήλωση ειδι-
κών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών (3) ετών. Στη δήλω-
ση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εται-
ρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που η ε-
ταιρεία δεσµεύεται να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκρι-
µένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του
ετήσιου προϋπολογισµού της. Η δήλωση ειδικών υπο-
χρεώσεων περιλαµβάνει, ιδίως:
α. Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιµων οικο-

νοµικών µεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγω-
γής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµι-
κής απόδοσης, κερδοφορίας, ρευστότητας,
β. τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας

(KPIs), ιδίως παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποι-
ότητας παραγόµενων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρε-
σιών,
γ. τους λόγους τροποποίησής της,
δ. τους τρόπους διασφάλισης της χρηστής δηµοσιονο-

µικής διαχείρισης της εταιρείας,
ε. τις δράσεις της εταιρείας από τις οποίες προκύπτει

η εταιρική κοινωνική ευθύνη,
στ. την πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η

εταιρεία, σύµφωνα µε κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνι-
κά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social
Governance - ESG),
ζ. τις δράσεις της εταιρείας για τη στήριξη της ανά-

πτυξης της εθνικής οικονοµίας.
3. Οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που περιγράφο-

νται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη
βάση για τη διαµόρφωση του ατοµικού συµβολαίου επί-
τευξης στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταµοιβής
(bonus) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11.

4. Οι εταιρείες που υποχρεούνται να παρέχουν αγαθά
ή υπηρεσίες στο Δηµόσιο ή να εκπληρώσουν οποιεσδή-
ποτε άλλες υποχρεώσεις δηµόσιου συµφέροντος, συνά-
πτουν σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας µε το ελ-
ληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οι-
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κονοµικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία,
στην οποία περιγράφονται το αντικείµενο, οι όροι παρο-
χής της δηµόσιας υπηρεσίας και η αποζηµίωση, σύµφω-
να µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για τις κρατι-
κές ενισχύσεις.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συµβούλιο

Τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διοικεί το Διοι-
κητικό Συµβούλιο, το οποίο διαµορφώνει τη στρατηγική
και την πολιτική ανάπτυξής τους, είναι αρµόδιο για τη δι-
καστική και εξώδικη εκπροσώπησή τους, καθώς και για
κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή τους
και την επιδίωξη του σκοπού τους.

Άρθρο 7
Ορισµός Διοικητικού Συµβουλίου - Σύνθεση - Θητεία

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
έως έντεκα (11) µέλη. Τον ακριβή αριθµό µελών, εντός
του πλαισίου του πρώτου εδαφίου, προσδιορίζει η Γενική
Συνέλευση. Tο Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από ε-
κτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελε-
στικά µέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του
ν. 4706/2020 (Α΄ 136). Στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµε-
τέχει και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, εφόσον αυτό
προβλέπεται στο καταστατικό ή σε νόµο.

2. Ο Προέδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Ε-
ντεταλµένος Σύµβουλος των εταιρειών της παρ. 1 του
άρθρου 3 µε εξαίρεση τους φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 21
και των άρθρων 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), πε-
ρί επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα. Με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του επο-
πτεύοντος υπουργού, εκλέγεται ένας εκ των τριών (3) ε-
πικρατέστερων υποψηφίων του πίνακα της παρ. 5 του
άρθρου 21 του ν. 4735/2020, που καταρτίζει η επιτροπή
επιλογής στελεχών του Δηµοσίου της παρ. 1 του ιδίου
άρθρου. 

3. Τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,
πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, εκλέγονται α-
πό τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του επο-
πτεύοντος υπουργού. Η θητεία τους δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα έξι (6) έτη και µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας συνέρχεται η ε-
πόµενη τακτική Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των
µελών από τη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγού-
µενη εκ µέρους τους προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης ό-
τι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα του
άρθρου 8 και δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων ή
καθηκόντων.

4. Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων αναδεικνύεται κα-
τόπιν αρχαιρεσιών, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Η θη-
τεία του ορίζεται στο καταστατικό του οικείου σωµατεί-
ου και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Έως τον
ορισµό του εκπροσώπου των εργαζοµένων, το Διοικητι-
κό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα.

5. Η ιδιότητα των µελών ως εκτελεστικών ή µη εκτελε-
στικών ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο κατά τη συ-

γκρότησή του σε σώµα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευ-
ση, µε απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα µη εκτελε-
στικά µέλη αφού λάβει υπόψη την πρόταση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου περί ανεξαρτησίας των προτεινόµενων
µη εκτελεστικών µελών. Το Διοικητικό Συµβούλιο ειση-
γείται σχετικά, λαµβάνοντας υπόψη υπεύθυνη δήλωση
που προσκοµίζει υποχρεωτικά το προτεινόµενο ως ανε-
ξάρτητο µέλος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι, σε
αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνει άµεσα τη Γενική Συνέ-
λευση και το Διοικητικό Συµβούλιο. Αν οποιαδήποτε
στιγµή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συ-
ντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου µη εκτελεστι-
κού µέλους, το Διοικητικό Συµβούλιο προβαίνει στις δέ-
ουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθµός των α-
νεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών δεν µπορεί να είναι
µικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µε-
λών και οπωσδήποτε δεν είναι µικρότερος από ένα (1)
µέλος. Αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον α-
µέσως εγγύτερο ακέραιο αριθµό.

6. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου, πλην του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλµέ-
νου Συµβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται µε την ί-
δια διαδικασία διορισµού τους, µε θητεία το υπόλοιπο
της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την
αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων µελών ή
των µελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ι-
διότητά τους ως µελών, πλην του εκπροσώπου των ερ-
γαζοµένων, το Διοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να λει-
τουργεί νόµιµα, εφόσον ο αριθµός των µελών του είναι
τρεις (3) τουλάχιστον.

Άρθρο 8
Πολιτική καταλληλότητας µελών Διοικητικού

Συµβουλίου - Προσόντα - Προϋποθέσεις διορισµού

1. Όποιος είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων
Σύµβουλος ή µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των ε-
ταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, απαγορεύεται να είναι
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύµβουλος ή µέ-
λος Διοικητικού Συµβουλίου άλλης εταιρείας που υπάγε-
ται στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβου-
λος ή µέλος Διοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών, που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου
3, δύναται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων
Σύµβουλος ή µέλος Διοικητικού Συµβουλίου στη µητρική
ή σε θυγατρική εταιρεία του οµίλου, χωρίς καµία πρό-
σθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.

3. Τα απαιτούµενα προσόντα διορισµού για τα λοιπά
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, πλην του εκπροσώ-
που των εργαζοµένων, είναι τα κάτωθι:

(α) Πτυχίο ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπι-
στηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότι-
µο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,

(β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία στον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών µε-

λών του Διοικητικού Συµβουλίου έχει αποδεδειγµένα ε-
παρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον το-
µέα των οικονοµικών επιστηµών.

4. Δεν µπορούν να διοριστούν µέλη Διοικητικού Συµ-
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βουλίου όσοι δεν µπορούν να διορισθούν ως δηµόσιοι υ-
πάλληλοι κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26).

5. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, του οποίου ο
διορισµός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου,
παύεται αµέσως µόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

6. Επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυµβίβα-
στα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν θίγο-
νται. Στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισµό της
εταιρείας δύναται να προβλέπονται περαιτέρω προϋπο-
θέσεις και προσόντα διορισµού των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές δεν α-
ντίκεινται σε άλλες διατάξεις.

7. Για την επιλογή και τον διορισµό των µελών του Δι-
οικητικού Συµβουλίου τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση
ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο
(1/3) του συνόλου των µελών του Διοικητικού Συµβουλί-
ου. Σε περίπτωση κλάσµατος, το ποσοστό αυτό στρογ-
γυλοποιείται στο προηγούµενο ακέραιο. 

Άρθρο 9
Κανονισµός λειτουργίας Διοικητικού Συµβουλίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν
κανονισµό λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου, ο ο-
ποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου. Ο κανονισµός λειτουργίας περιλαµβάνει υποχρεωτι-
κά τον προσδιορισµό:
α) των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών, µη εκτελεστι-

κών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου,
β) των αρµοδιοτήτων του Προέδρου, του Διευθύνο-

ντος Συµβούλου, του Αντιπροέδρου και του Εντεταλµέ-
νου Συµβούλου,
γ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά µε τις

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται
στο Παράρτηµα Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄251).

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπού-
νται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, µετα-
ξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο µη εκτελε-
στικό µέλος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβου-
λίου, η ηµερήσια διάταξη των οποίων περιλαµβάνει ως
θέµα την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας ή θέµατα για την έγκριση των οποίων προβλέ-
πεται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, σύµφωνα µε
τον ν. 4548/2018 (Α΄14), το Διοικητικό Συµβούλιο βρί-
σκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχι-
στον ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.

3. Στο Διοικητικό Συµβούλιο προβλέπεται θέση Προέ-
δρου και θέση Διευθύνοντος Συµβούλου. Ο Πρόεδρος
δεν µπορεί να έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες.

4. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δύνανται, εφό-
σον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού
ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανε-
ξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό
Συµβούλιο συλλογικά.

5. Τα µη εκτελεστικά µέλη συνέρχονται µία (1) τουλά-
χιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκό-

πιµο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών, προκει-
µένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ι-
δίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδί-
ου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δή-
λωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 και
τη συνολική διαχείριση. Το πόρισµα της αξιολόγησης υ-
ποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση. 

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετη-
σίως την αποτελεσµατικότητά του, την εκπλήρωση των
καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρι-
σµα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευ-
ση.

Άρθρο 10
Επιτροπή ελέγχου

1. Στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 συνιστάται ε-
πιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) του-
λάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβου-
λίου. Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή
γνώση του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εται-
ρεία, ορίζονται και παύονται µε απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης των µετόχων και είναι στην πλειοψηφία τους
ανεξάρτητα, εφαρµοζόµενου αναλόγως για τα µέλη αυ-
τά του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136). Ένα (1) του-
λάχιστον από τα ανεξάρτητα µέλη της επιτροπής ελέγ-
χου έχει αποδεδειγµένα επαρκή γνώση και εµπειρία
στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτι-
κώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφο-
ρούν στην έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων. Πρό-
εδρος της επιτροπής ορίζεται ένα (1) από τα ανεξάρτητα
µέλη.  

2. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρµο-
διότητες:
α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοι-

κονοµικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή
προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουρ-

γίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συ-
στήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακο-
λούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου του άρθρου 15, όσον αφορά στη χρηµατο-
οικονοµική πληροφόρηση,
γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού

ελέγχου των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

3. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως,
και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση, τη-
ρούνται πρακτικά.

Άρθρο 11
Αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών Διοικητικού 

Συµβουλίου και επιτροπής ελέγχου

1. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου, οι
αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου εγκρίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ασκούν τα καθήκο-
ντά τους µε ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια
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κατά τη διαµόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συ-
νέλευση για την έγκριση των αποδοχών και αποζηµιώσε-
ων, λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής α-
ποδοχών του άρθρου 12 και το µέγεθος της εταιρείας.
Το ύψος των αµοιβών και αποζηµιώσεων δεν δύναται να
υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργεί-
ου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α΄176).

2. Δύναται να προβλέπεται στο καταστατικό η κάλυψη
ασφαλιστηρίου συµβολαίου για τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου έναντι τρίτων, το οποίο αφορά στην κάλυψη
των νοµικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικα-
στικών υποθέσεων των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου
3, στις οποίες έχουν εµπλακεί προσωπικά τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.
Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό
την ιδιότητά τους ως µελών και εφόσον δεν προκύπτει
δόλος ή βαριά αµέλεια. 

3. Πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus), υπό τη
µορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, δύναται να πα-
ρέχεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή στον Εντεταλµέ-
νο Σύµβουλο, εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη
Γενική Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συ-
γκεκριµένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι µε βάση δεί-
κτες απόδοσης, οι οποίοι είναι µετρήσιµοι, εφικτοί, ρεα-
λιστικοί, χρονικά προσδιορισµένοι και συµβατοί µε τη
δήλωση ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5. Επιπλέον,
απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης
ειδικής ανταµοιβής είναι η ολοκλήρωση ενός (1) τουλά-
χιστον έτους στην εν λόγω θέση ευθύνης και, κατά το
τελευταίο οικονοµικό έτος, η διαπίστωση σηµαντικής
βελτίωσης του ετήσιου οικονοµικού αποτελέσµατος της
εταιρείας µε βάση την κατάσταση αποτελεσµάτων των
ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα,
οι στόχοι και το ύψος της ειδικής ανταµοιβής προβλέπο-
νται σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία υ-
ποβάλλεται από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµ-
βουλο στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από αυτήν.
Σε επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση αξιολογείται απο-
λογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος ή Εντεταλµένου
Συµβούλου και εγκρίνεται η παροχή ή µη της πρόσθετης
ειδικής ανταµοιβής για το διάστηµα που κατείχε τη θέση,
λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης
της απόδοσής τους που υποβάλλεται σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των
ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής ανταµοιβής
της παρούσας, αναγόµενο σε δωδεκάµηνη βάση, δεν
µπορεί µηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό
(90%) των αποδοχών και των επιδοµάτων του Προέδρου
του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρ-
θρου 28 του ν. 4354/2015.

4. Η παρ. 3 εφαρµόζεται και στις ανώνυµες µη κερδο-
σκοπικές εταιρείες ή σε αυτές που λειτουργούν ως δια-
χειριστές, εξαιρουµένης της προϋπόθεσης του δεύτερου
εδαφίου της ίδιας παραγράφου. 

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να
παρέχεται αποζηµίωση στα µέλη της επιτροπής ελέγ-
χου, επιπλέον αυτής που λαµβάνουν εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, λόγω των ε-
πιπρόσθετων καθηκόντων µε τα οποία έχουν επιφορτι-
στεί και για τη συµµετοχή τους στις επιπλέον συνεδριά-
σεις που πραγµατοποιούν, εντός του ορίου της παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. 

Άρθρο 12
Επιτροπή αποδοχών

Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διαθέτουν επι-
τροπή αποδοχών, τα µέλη της οποίας ορίζονται και παύ-
ονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετό-
χων. Η επιτροπή αποδοχών αποτελείται από τρία (3) µη
εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εκ των ο-
ποίων δύο (2) τουλάχιστον µέλη είναι ανεξάρτητα µη ε-
κτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτη-
το µη εκτελεστικό µέλος. Η θητεία των µελών της επι-
τροπής αποδοχών συµπίπτει µε τη θητεία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου. Η επιτροπή αποδοχών έχει την αρµο-
διότητα να προτείνει το ύψος αποδοχών και αποζηµιώ-
σεων για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τους
γενικούς διευθυντές και να υποβάλει σχετική εισήγηση
προς το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του µετόχου είναι το ανώτατο
όργανο της εταιρείας να αποφασίζει για κάθε εταιρική υ-
πόθεση, σύµφωνα µε τον παρόντα. Οι αποφάσεις δε-
σµεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.

2. Το ελληνικό δηµόσιο παρίσταται ως µέτοχος στη Γε-
νική Συνέλευση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3,
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον
εποπτεύοντα υπουργό. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεµάτων της η-
µερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν, εκπροσω-
πούµενο νοµίµως κατά το πρώτο εδάφιο, το ελληνικό
δηµόσιο. 

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφα-
σίζει για θέµατα που υπάγονται στην αποκλειστική αρµο-
διότητά της, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και
το καταστατικό. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι α-
ποκλειστικά αρµόδια για:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού, µε την επιφύλα-
ξη της της περ. (β) της παρ. 4,

(β) τακτικές αυξήσεις ή έκτακτες αυξήσεις για τις ο-
ποίες δεν εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και
µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου,

(γ) εκλογή ελεγκτών,
(δ) έγκριση ή µη της συνολικής διαχείρισης, κατά το

άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελε-
γκτών,

(ε) έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων,

(στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
(ζ) έγκριση παροχής αµοιβών ή προκαταβολής αµοι-

βών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
(η) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, πα-

ράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
(θ) διορισµό εκκαθαριστών,
(ι) ορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των

ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών και της επιτροπής
ελέγχου και των αµοιβών τους,

(ια) ορισµό εσωτερικού ελεγκτή,
(ιβ) έγκριση ασφαλιστηρίου συµβολαίου της παρ. 3 του

άρθρου 10 για νοµική κάλυψη των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου,

(ιγ) έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων
του Διευθύνοντος ή Εντεταλµένου Συµβούλου και έγκρι-
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ση της παροχής ή µη της πρόσθετης ειδικής ανταµοιβής
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10,

(ιδ) έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχε-
δίων.

4. Θέµατα που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές αρ-
µοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

(α) Έκτακτες αυξήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 4548/2018 ή πράξεις αναπροσαρµογής του µετοχικού
κεφαλαίου, που ανατίθενται ρητά από τον ν. 4548/2018
περί ανώνυµων εταιρειών ή το καταστατικό της εταιρεί-
ας στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που ε-
πιβάλλονται από άλλους νόµους,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρµογή του καταστατικού
από το Διοικητικό Συµβούλιο, στις περιπτώσεις που ορί-
ζει ο νόµος περί ανώνυµων εταιρειών,

(γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου Διοικη-
τικού Συµβουλίου,

(δ) η δυνατότητα διανοµής προσωρινών µερισµάτων,
(ε) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών α-

ποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, που υπόκειται σε
δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 162 του
ν. 4548/2018.

5. Για τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στον τόπο,
τον χρόνο, τις αρµοδιότητες, την αντιπροσώπευση και
τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρµόζο-
νται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Κανονισµός λειτουργίας

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν
κανονισµό λειτουργίας. Ο κανονισµός λειτουργίας ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά
από γνώµη του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ο κανονι-
σµός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών
φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και α-
ναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

2. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση,
τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουρ-
γίας, ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συ-
ναλλαγών της εταιρείας και, ιδίως: 
α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείµενά τους,

καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε
τη διοίκηση,
β) τις θέσεις προσωπικού του φορέα, κατανεµηµένες

σε εκπαιδευτικές βαθµίδες και ειδικότητες,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερι-

κού ελέγχου, δηλαδή, κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων
και κανονιστικής συµµόρφωσης, καθώς και την πολιτική
και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγη-
σης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου,
δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των δι-

ευθυντικών στελεχών,
ε) τον Κανονισµό Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των

θεµάτων που ορίζονται από την εργατική νοµοθεσία, ορί-
ζει ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τα προσόντα
για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωρά-
ριο, τη δυνατότητα µετακινήσεων προσωπικού εντός του
φορέα, το σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού, τη
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων, κα-
θώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέ-

πουν τον προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισµό
µπορεί να προβλέπεται και σύστηµα προαγωγών του
προσωπικού,
στ) την πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η

εταιρεία, σύµφωνα µε κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνι-
κά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social
Governance - ESG),
ζ) τις πολιτικές και τους κανόνες ηθικής και δεοντολο-

γίας, για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και του
προσωπικού,
η) τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιµε-

τώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, φαι-
νοµένων διαφθοράς και κινδύνων ακεραιότητας, καθώς
και γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγµατικών τέτοιων
καταστάσεων,
θ) την πολιτική ηλεκτρονικής παρακολούθησης και η-

λεκτρονικού ελέγχου των πληρωµών, χρεώσεων ή συ-
ναλλαγών, µε σκοπό την πρόληψη των καταχρηστικών
πληρωµών, χρεώσεων ή συναλλαγών,
ι) τη σχεδίαση, οργάνωση και δράση της εταιρείας, συ-

µπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε τους αρµόδι-
ους φορείς, για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ενδει-
κτικά και όχι περιοριστικά, για φυσικές καταστροφές και
τεχνολογικά ατυχήµατα.

Άρθρο 15
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών 
του Υπουργείου Οικονοµικών

Στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών τηρείται Μητρώο Εσωτερικών Ελε-
γκτών, στο οποίο εντάσσονται εσωτερικοί ελεγκτές για
τον ορισµό τους ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3. Το
Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.

Άρθρο 16
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Οργάνωση

και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 αναπτύσσουν
και υιοθετούν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και συστή-
νουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανε-
ξάρτητη οργανωτική µονάδα εντός της εταιρείας, µε την
επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος. Βασική αποστολή
της Μονάδας είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο
και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συµ-
βουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε την επάρκεια και την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και των διαδικα-
σιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των
επιµέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήµα-
τος εσωτερικού ελέγχου.

2. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται έ-
νας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορί-
ζεται ως επικεφαλής. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
δύναται να υπηρετούν υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποί-
οι επικουρούν διοικητικά τον εσωτερικό ελεγκτή. Οι εν
λόγω υπάλληλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρύµατος ανώ-
τατης εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού το-
µέα της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου της αλλο-
δαπής και διαθέτουν ελεγκτική επαγγελµατική εµπειρία
τριών (3) τουλάχιστον ετών. Ο αριθµός των απασχολου-
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µένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι
ανάλογος µε το µέγεθος της εταιρείας, όπως αυτό καθο-
ρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014
(Α΄251). 

3. Αν δεν είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου, λόγω του µικρού µεγέθους της εταιρείας
και του αριθµού των υπαλλήλων που απασχολεί, το έργο
της Μονάδας ασκείται αποκλειστικά από τον εσωτερικό
ελεγκτή της παρ. 2, που είναι εγγεγραµµένος στο µη-
τρώο του άρθρου 15. 

4. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
εφεξής εσωτερικός ελεγκτής, ορίζεται από τη Γενική Συ-
νέλευση. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπά-
γεται στην επιτροπή ελέγχου για θέµατα λειτουργικά και
απευθύνεται µόνο στον Διευθύνοντα Σύµβουλο για θέ-
µατα διοικητικής φύσης. Δεν µπορεί να είναι µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγε-
νική σχέση ή οικονοµικές συναλλαγές µε οποιονδήποτε
κατέχει µία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή
σε εταιρεία του οµίλου. Παρέχει υπηρεσίες µε σύµβαση
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότη-
τα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας. Η αµοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ορίζεται µε από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147), προ-
σαυξηµένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι
συµβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) ετών µε δυνατότητα
παράτασης ενός (1) έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση
της διάρκειας της σύµβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύ-
ναται να συνάψει νέα, διάρκειας έως τρία (3) έτη, µετά
τη λήξη της οποίας δεν µπορεί να συνάψει άλλη σύµβα-
ση µε την ίδια αναθέτουσα εταιρεία της παρ. 1 του άρ-
θρου 3, για διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον
µηνών.

5. Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πλήρη και απρόσκοπτη
πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική µονάδα της εται-
ρείας και λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαι-
τείται για την άσκηση των καθηκόντων του.

6. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεµύθειας
και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των
στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους.

7. Αρµόδιοι φορείς για τον συντονισµό, την παρακο-
λούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονά-
δων Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του
άρθρου 3 του παρόντος είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
το Υπουργείο Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 4795/2021 (Α΄62).

Άρθρο 17
Αρµοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι:
α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων,

στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιµετω-
πίζουν η εταιρεία και οι θυγατρικές της, λαµβανοµένων
υπόψη των διαθέσιµων πόρων της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στό-
χων της εταιρείας. Το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων κα-
ταρτίζεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλ-

λεται στην επιτροπή ελέγχου, εγκρίνεται από το Διοικη-
τικό Συµβούλιο της εταιρείας το αργότερο εντός µηνός
από την υποβολή του και κοινοποιείται στη Γενική Συνέ-
λευση,
β) η υποβολή στην επιτροπή ελέγχου των απαιτήσεων

σε απαραίτητους πόρους, καθώς και των επιπτώσεων πε-
ριορισµού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονά-
δας, 
γ) η αναφορά στο Διοικητικό Συµβούλιο και στην επι-

τροπή ελέγχου κάθε θέµατος που έχει σχέση µε την πο-
ρεία και τα αποτελέσµατα του ελέγχου, η σύνταξη και
παράδοση ιδιαίτερης έκθεσης µε τις αδυναµίες του συ-
στήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως µε τις αδυναµίες
των διαδικασιών που αφορούν στη χρηµατοοικονοµική
και µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τη σύνταξη
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τη
λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συµ-
µόρφωσης,
δ) η υλοποίηση και εισήγηση τροποποίησης του ετήσι-

ου προγράµµατος ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτεί-
ται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων.
Το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων τροποποιείται µε την ί-

δια διαδικασία έγκρισής του.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή ο εσωτερικός ε-

λεγκτής έχει επιπλέον τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Αξιολογεί τη συµµόρφωση µε τον κανονισµό λει-

τουργίας, το καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δι-
καίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λει-
τουργία της εταιρείας,
β) διενεργεί προγραµµατισµένους και έκτακτους ελέγ-

χους επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουρ-
γιών της εταιρείας και ενηµερώνει ανά τρίµηνο εγγρά-
φως το Διοικητικό Συµβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και
τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υ-
πουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων,
Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού του Υπουργείου Οικονοµικών, για τους ελέγχους
που διενεργεί,
γ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορ-

θωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγµατοποιού-
νται από τις υπηρεσίες εντός των προβλεπόµενων προ-
θεσµιών σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του εσωτερι-
κού ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4795/2021
(Α΄62). Υποβάλλει αναφορά ανά τρίµηνο στο Διοικητικό
Συµβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γ.Δ.Ο.Υ., και τη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουρ-
γείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Δια-
χείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
του Υπουργείου Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση
των ενεργειών που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ε-
λέγχων, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαµβάνεται η
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών
που πραγµατοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, µε σκοπό
την ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας, καθώς και της ύ-
παρξης υπολειµµατικών, µη ανεκτών για τον φορέα κιν-
δύνων,
δ) ελέγχει, σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά Πρότυ-

πα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ε-
λέγχου, το Πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), καθώς και
τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστι-
τούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.) και παρέχει εύλο-
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γη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήµατος Εσω-
τερικού Ελέγχου, 
ε) ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών εκτέ-

λεσης του προϋπολογισµού, σύνταξης και αποστολής
στο Υπουργείο Οικονοµικών των δηµοσιονοµικών και
λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπα-
νών και διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας, για
τον εντοπισµό ενδείξεων φαινοµένων κακοδιοίκησης,
κακοδιαχείρισης, κινδύνου ακεραιότητας, κατάχρησης,
σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσ-
σει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο
µέλλον,
στ) γνωστοποιεί αµελλητί ενδείξεις φαινοµένων κακο-

διοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, α-
πάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συµφε-
ρόντων στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και στη Γενική
Συνέλευση των µετόχων ή στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, στη Γ.Δ.Ο.Υ. και στη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος υπουργείου,
στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών
Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Οικονοµικών, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
ζ) συντάσσει, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για την

επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου του
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.), την Ετήσια
Έκθεση µε Γνώµη, που αφορά στο προηγούµενο έτος,
την οποία και υποβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν. 4795/2021, στο Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα, στην
επιτροπή ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια
έκθεση κοινοποιείται αµελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ο επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέ-
χει Γνώµη στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για
τη συνολική επάρκεια των δοµών και συστηµάτων διακυ-
βέρνησης, τη λειτουργία της εταιρείας βάσει των αρχών
της χρηστής διοίκησης και δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συ-
νολικό επίπεδο ή για µεµονωµένες διαδικασίες, λειτουρ-
γίες και οργανικές µονάδες του φορέα. Η Γνώµη που συ-
νοδεύει την ετήσια έκθεση βασίζεται στα αποτελέσµατα
του έργου και των δραστηριοτήτων της µονάδας εσωτε-
ρικού ελέγχου και λαµβάνει τη µορφή της διαβεβαίωσης,
θετικής, αρνητικής ή µε επιφύλαξη,
η) διασφαλίζει την παροχή από την εταιρεία οποιασδή-

ποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών και του εποπτεύοντος υ-
πουργείου και διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο µέσο το
έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυ-
τές ασκούν.

Άρθρο 18
Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Οι εταιρείες καταρτίζουν και υποβάλλουν, µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου, προς έγκριση στη Γε-
νική Συνέλευση, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά τους
σχέδια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υ-
πουργείου, σύµφωνα µε την περ. η΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κάθε στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριµένες κα-
τευθύνσεις βελτίωσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων
µε άµεσα εφαρµόσιµα κριτήρια και περιλαµβάνει δείκτες

αποδοτικότητας και ποιότητας µε σκοπό την εξυπηρέτη-
ση του πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχέδιο περιέχεται ειδική αναφορά και τεκµηριώνονται η
ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόµενο
κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του. Τα εγκεκριµέ-
να στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται
στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ε-
ποπτεύοντος υπουργείου. 

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, καταρτίζεται
σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσο-
πρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύο-
ντος υπουργείου, εγκρίνεται µετά από την ψήφιση του
Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει τους µακροπρόθεσµους βασικούς
στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας,
τις µεθόδους πραγµατοποίησής τους, τον προσδιορισµό
του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηµατοδότησης
των επιµέρους δράσεων, καθώς και τη διασύνδεσή του
µε το αντίστοιχο τοµεακό σχέδιο του εποπτεύοντος υ-
πουργείου. 

3. Το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε επιµέρους ε-
τήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του κατά
την κυλιόµενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ.
ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014, στα οποία
εξειδικεύονται οι ετήσιοι δηµοσιονοµικοί στόχοι, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στον εγκεκριµένο ετήσιο προϋπο-
λογισµό της εταιρείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες
του εποπτεύοντος υπουργείου και περιγράφονται οι
δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής µονάδας,
διεύθυνσης ή τοµέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και
συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Ειδικότερα, το επιχει-
ρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας του
στρατηγικού σχεδίου περιλαµβάνει: 
α) τους στόχους που επιδιώκονται από την εταιρεία

και το Διοικητικό Συµβούλιο, εκφρασµένους σε ποσά και
ποσοστά,
β) τις ενέργειες και την επιλογή των µέσων για την ε-

πίτευξη των στόχων,
γ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των

στόχων,
δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης, αξιο-

λόγησης και ελέγχου της πραγµατοποίησης των στόχων
αυτών,
ε) τον καθορισµό των αναγκών σε κεφάλαια και των

πηγών χρηµατοδότησής τους,
στ) τις ανάγκες για επενδύσεις και το επενδυτικό πλά-

νο,
ζ) τις προϋποθέσεις και ενέργειες για την εσωτερική

αναδιάρθρωση των δοµών της εταιρείας και την αλλαγή
της εταιρικής κουλτούρας,
η) τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό,
θ) τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς, ποιοτικούς και

επιχειρησιακούς δείκτες,
ι) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και τις

προβλεπόµενες αποζηµιώσεις,
ια) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της ε-

ταιρείας,
ιβ) προτάσεις για τον περιορισµό του λειτουργικού κό-

στους της εταιρείας και την αύξηση των κερδών, και
ιγ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου µε το α-

ντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιµέρους επιχειρη-
σιακά σχέδια της εταιρείας.
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Άρθρο 19
Υποχρεώσεις των ανώνυµων εταιρειών του Δηµοσίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν:
α) Στη Γενική Συνέλευση ετήσια αναφορά προς ενηµέ-

ρωση, στην οποία µνηµονεύονται αναλυτικά ο βαθµός υ-
λοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχε-
δίων, ο βαθµός επίτευξης της δήλωσης ειδικών υποχρε-
ώσεων του άρθρου 5 και η ετήσια επίδοσή τους,
β) στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κι-

νητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις και την έκθεση πεπραγµένων του Διοικητικού
Συµβουλίου, καθώς και την έκθεση ή το πιστοποιητικό
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το αργότερο έως την τε-
λευταία ηµερολογιακή ηµέρα του πέµπτου µήνα µετά α-
πό τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του

εποπτεύοντος υπουργείου:
γα. το σχέδιο του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογι-

σµού τους, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκµηρίωσης
των οικονοµικών µεγεθών. Οι φορείς που περιλαµβάνο-
νται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ακολου-
θούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Μέρος Γ΄
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
γβ. τριµηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογι-

σµού και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την απο-
τελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελ-
τίωση των οικονοµικών µεγεθών της, και
γγ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισµού

λειτουργίας, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, καθώς
και κάθε άλλου µέτρου της διοίκησης που επηρεάζει τα
οικονοµικά αποτελέσµατα πριν να τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 20
Εποπτεία των ανώνυµων εταιρειών του Δηµοσίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 εποπτεύονται,
για θέµατα λειτουργίας και αρµοδιοτήτων τους, από τον
καθ’  ύλην αρµόδιο υπουργό.

2. Η οικονοµική εποπτεία των εταιρειών της παρ. 1 του
άρθρου 3 ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µέσω
των κατά λόγον αρµοδιότητας υπηρεσιών του υπουργεί-
ου που προβλέπονται στον οργανισµό του.

Άρθρο 21
Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυµων 

εταιρειών του Δηµοσίου και των µελών 
των Διοικητικών τους Συµβουλίων

1. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών της
παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται: 
α) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται

αζηµίως από τα καθήκοντά τους ή να µην ανανεώνεται η
θητεία του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου, του Διευθύνο-
ντος ή Εντεταλµένου Συµβούλου, 
β) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται

αζηµίως από τα καθήκοντά τους τα λοιπά µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, 
γ) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να µειώνονται

οι αµοιβές ή να µην παρέχονται οι µη µισθολογικές πα-
ροχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνο-
ντος και Εντεταλµένου Συµβούλου, 

δ) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να µην εγκρί-
νεται η συνολική διαχείριση του άρθρου 108 του
ν. 4548/2018 (Α΄104),
ε) να δεσµεύονται έσοδα των εταιρειών από τον Τακτι-

κό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύ-
σεων σε ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του ε-
τήσιου προβλεπόµενου ποσού,
στ) να εφαρµοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 173 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 δεν αναιρούν ούτε αναστέλ-

λουν διαδικασίες επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητι-
κών µέτρων που επιβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.

Άρθρο 22
Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αµοιβές

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου για την κάλυψη ε-
ποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδι-
κών αναγκών, των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3
προβλέπεται στον ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου
δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν.
4622/2019 (Α΄133), υπάγεται στην αρµοδιότητα του Α-
νώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού και πραγµα-
τοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 30 και 37 έως 42
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

2. Το µισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προ-
σωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ρυθµίζε-
ται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

3. Οι µη µισθολογικές παροχές διέπονται από το άρ-
θρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

Άρθρο 23
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές 

1. H πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών πραγµατο-
ποιείται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης. Οι γενικοί διευ-
θυντές προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
µέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία µπορεί να ανανεωθεί
άπαξ για ίσο χρονικό διάστηµα, κατόπιν αξιολόγησής
τους από το Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τον κα-
νονισµό εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης. Στη
διαδικασία δύναται να συµµετέχουν προσωπικό της εται-
ρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι όροι της προκή-
ρυξης και της σύµβασης. 

2. Στην πρόσκληση, που αναρτάται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:
α) Η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούµενα τυ-

πικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
γ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους,
δ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους,
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψη-

φίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικα-
σία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργα-
να, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κα-
τάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
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στ) το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρό-
νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της,
ζ) οι όροι της σύµβασης και η διάρκειά της. 
3. Πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,

µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συγκροτού-
νται η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και η επι-
τροπή ενστάσεων. 

4. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριµελής και είναι αρ-
µόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη σύνταξη
των προσωρινών πινάκων κατάταξης, τους οποίους α-
ναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά των πινάκων
αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την εποµένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της ε-
ταιρείας.

5. Η επιτροπή ενστάσεων, η οποία είναι τριµελής, εξε-
τάζει τις ενστάσεις και εν συνεχεία καταρτίζει τους ορι-
στικούς πίνακες των προσληπτέων και απορριπτέων, οι
οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

6. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών, που επιλέγο-
νται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθορίζονται µε από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν αι-
τιολογηµένης πρότασης της επιτροπής αποδοχών του
άρθρου 12. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ασκούν
τα καθήκοντά τους µε ανεξαρτησία και έχουν διακριτική
ευχέρεια κατά τη διαµόρφωση της εισήγησής τους στη
Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών. Το ύ-
ψος των αµοιβών δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδο-
χές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Σε περίπτωση πλή-
ρωσης της θέσης από το προσωπικό της εταιρείας, οι α-
ποδοχές της θέσης του γενικού διευθυντή δεν διατηρού-
νται µετά από την καθ’  οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση
του στελέχους από τη θέση αυτή.

Άρθρο 24
Κινητικότητα υπαλλήλων

1. Το προσωπικό των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3
δύναται να αποσπάται ή να µετατάσσεται µε την ίδια σχέ-
ση εργασίας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
καθώς και σε εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του πα-
ρόντος, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

2. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 στις εταιρείες της παρ. 1 του
άρθρου 3 του παρόντος, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016,
για την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών, για διάρκεια έως δύο (2) ετών µε δυνα-
τότητα παράτασης για ίσο χρόνο, κατόπιν αίτησης του
εργαζοµένου. Η µισθοδοσία του εργαζοµένου κατά τη
διάρκεια της απόσπασης βαραίνει τον φορέα υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 25
Αξιοποίηση συµµετοχών του Δηµοσίου 

σε ανώνυµες εταιρείες

1. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε απόφασή του,

να αξιοποιεί, τις πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν
περιέλθει στο ελληνικό δηµόσιο από οποιαδήποτε αιτία.
Ειδικότερα, δύναται να:
α) εκποιεί, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος α-

πό τους λοιπούς µετόχους ή οποιονδήποτε ενδιαφερό-
µενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, συµµετοχές σε ανώ-
νυµες εταιρείες µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών,
στις οποίες µετέχει, στο µετοχικό τους κεφάλαιο, µε πο-
σοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),
β) εκποιεί µετοχές που κατέχει σε εταιρείες που είναι

υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής.
2. Το τίµηµα που προκύπτει από την αξιοποίηση των κι-

νητών αξιών κατατίθεται στον λογαριασµό του ελληνι-
κού δηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
µε αριθµό 2427037 και αιτιολογία «Έσοδα Δηµοσίου εξ
Εισπράξεων Μερισµαταποδείξεων» και θεωρείται δηµό-
σιο έσοδο.

3. Για την αξιοποίηση των κινητών αξιών της παρ. 1, ο
Υπουργός Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του ελληνικού
δηµοσίου, συνάπτει µε εκτιµητές, εγγεγραµµένους στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οι-
κονοµικών που προβλέπεται στο άρθρο 29 του
ν. 4778/2021 (Α΄26), ή µε πιστωτικά ιδρύµατα ή εταιρείες
ορκωτών ελεγκτών ή εταιρείες παροχής επενδυτικών υ-
πηρεσιών, συµβάσεις µε αντικείµενο τη σύνταξη µελέ-
της στην οποία προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων, η κατ’ ε-
λάχιστο όριο αξία των κινητών αξιών και οι προτεινόµε-
νοι τρόποι αξιοποίησής τους. Κατόπιν εισήγησης της
Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Α-
ξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, η Διεύθυνση Προµηθειών, Διαχείρισης Υλι-
κού και Υποδοµών του ιδίου Υπουργείου µεριµνά για τις
αναγκαίες ενέργειες που αφορούν στην ανάθεση των υ-
πηρεσιών σε εξειδικευµένο σύµβουλο. 

Άρθρο 26
Απόκτηση συµµετοχών του Δηµοσίου

σε ανώνυµες εταιρείες

Στις ανώνυµες εταιρείες στις οποίες το Δηµόσιο κατέ-
χει την πλειοψηφία των µετοχών, ο Υπουργός Οικονοµι-
κών δύναται, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου ή των µετόχων µειοψηφίας, να απο-
κτά για λογαριασµό του Δηµοσίου µετοχές που ανήκουν
στους µετόχους µειοψηφίας. Για την απόκτηση των µε-
τοχών απαιτείται η προηγούµενη αποτίµηση της εσωτε-
ρικής και αγοραίας αξίας τους, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 25.

Άρθρο 27
Άσκηση δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε ανώνυµες
εταιρείες µε συµµετοχή κατώτερη του πενήντα

τοις εκατό (50%)

Το Δηµόσιο, ως µέτοχος, παρίσταται στη Γενική Συνέ-
λευση ανώνυµων εταιρειών, στις οποίες κατέχει ποσο-
στό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο µικρότερο του
πενήντα τοις εκατό (50%), εκπροσωπούµενο από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Κατ’
εξαίρεση, στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Διαχειρι-
στής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε. το Δηµό-
σιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του και στη Γενική
Συνέλευση της εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Α-
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νάπτυξης και Αυτοδιοίκησης το Δηµόσιο εκπροσωπείται
από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους και τον Πρόε-
δρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή τον νό-
µιµο εκπρόσωπό του.    

Άρθρο 28
Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Στο Υπουργείο Οικονοµικών συστήνεται Επιτροπή Δια-
χείρισης Κινητών Αξιών, η οποία αξιολογεί τις µελέτες
που συντάσσονται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
25 και διατυπώνει στον Υπουργό Οικονοµικών τη γνώµη
της για τους τρόπους αξιοποίησης που προβλέπονται
στο άρθρο 26. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και αποτελείται από έναν Δικαστικό Αντιπρόσω-
πο Α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόε-
δρο, τον Προϊστάµενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσε-
ων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχε-
διασµού του Υπουργείου Οικονοµικών, τον Προϊστάµενο
του Τµήµατος Κινητών Αξιών της Μονάδας Αποκρατικο-
ποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησια-
κού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµικών και τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Ε-
µπορικού Μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, µε τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια α-
πόφαση ορίζεται ο γραµµατέας της Επιτροπής.

Άρθρο 29
Ψηφιακό Μητρώο Συµµετοχών του Δηµοσίου

Στο Υπουργείο Οικονοµικών συστήνεται Ψηφιακό Μη-
τρώο Συµµετοχών του Δηµοσίου. Στο Μητρώο απογρά-
φονται όλες οι εταιρείες στις οποίες το Δηµόσιο έχει µε-
τοχές, ανεξάρτητα από τη νοµική τους κατάσταση, δη-
λαδή αν είναι ενεργές, σε εκκαθάριση, πτώχευση ή ειδι-
κή διαχείριση, καθώς και ο αριθµός των µετοχών που κα-
τέχει το Δηµόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 30
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις του προσωπικού των λοιπών θυγα-
τρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιου-
σίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, διενεργούνται στο πλαίσιο της
πολιτικής προσλήψεων εκάστης εταιρείας και του επιχει-
ρησιακού σχεδίου, που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρ-
θρου 36. Οι προσλήψεις διενεργούνται χωρίς την έγκρι-
ση της επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 (Α΄ 280) Πρά-
ξης Υπουργικού Συµβουλίου. 

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρµόδια όργα-
να της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβού-
λιο, ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της από το Ανώ-

τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά
την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή

έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούµενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή

κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους,
ε) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψη-

φίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικα-
σία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργα-
να, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κα-
τάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρό-

νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκ-

κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 
5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο

Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέµπει στην εται-
ρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευ-
ση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συ-
µπληρωµατικών στοιχείων που ζητούνται από το
Α.Σ.Ε.Π.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του πρώτου
εδαφίου, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου συγκρο-
τούνται τριµελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία
προσλήψεων, και τριµελής επιτροπή ενστάσεων. 

7. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο ή άλλον οριζόµενο από το Διοικητικό
Συµβούλιο διευθυντή οργανικής µονάδας, τον γενικό δι-
ευθυντή ή διευθυντή αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της α-
ντίστοιχης οργανικής µονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγη-
σης δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και ένας εκ-
πρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων αποτε-
λείται από ένα (1) µέλος οριζόµενο από το Διοικητικό
Συµβούλιο και δύο (2) µέλη υποδεικνυόµενα από το
Α.Σ.Ε.Π.. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συµµετέ-
χει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και ένας
εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η γραµµατειακή υποστήριξη
των επιτροπών παρέχεται από την εταιρεία.

8. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποί-
ους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πι-
νάκων αυτών µπορεί να ασκηθεί ένσταση µόνο για λό-
γους νοµιµότητας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέ-
κα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους
στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων
εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνα-
κα προσληπτέων και απορριπτέων. Αν δεν κατατεθούν
ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή α-
ξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των προσλη-
πτέων και απορριπτέων.

9. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου διέπονται από την κείµενη κάθε φορά εργατική
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νοµοθεσία, που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και ερ-
γαζόµενου στον ιδιωτικό τοµέα, κατά παρέκκλιση από
την ισχύουσα στην επιχείρηση, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργα-
σίας ή από τον Κανονισµό Εργασίας ή από οποιαδήποτε
άλλη συλλογική συµφωνία ή συλλογική ρύθµιση ή επι-
χειρησιακή συνήθεια.

10. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των προσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε την
παρ. 9, µπορούν να καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας.

11. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού των λοιπών θυγα-
τρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. εξαιρείται από τις παρ. 1,
4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) περί
περιορισµού προσλήψεων, την περ. 1 της παρ. 20 και τις
παρ. 21 και 22 περί προηγούµενης έγκρισης της υπ’  α-
ριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου περί εκκί-
νησης διαδικασιών πρόσληψης και περί έκδοσης απόφα-
σης κατανοµής σε θέσεις του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), τις παρ. 8 περί προηγούµενης έ-
γκρισης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβου-
λίου 33/2006 για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων,
και 10 περί προηγούµενου ελέγχου πριν την έκδοση ατο-
µικής πράξης διορισµού ή πρόσληψης του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66), την παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) περί υποχρέωσης δηµοσίευσης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της παρ. 20 του
άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), περί δυνατότητας
διορισµού συγγενούς αποβιώσαντος.

12. Οι εταιρείες µπορούν, επίσης, να συνάπτουν συµ-
βάσεις έµµισθης εντολής χωρίς έγκριση από την Επιτρο-
πή της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µε-
τά από εισήγηση του διευθύνοντος συµβούλου.

Άρθρο 31
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου

1. Επιτρέπεται στις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. η
πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη ειδικών αναγκών
που απαιτούν εξειδικευµένη εµπειρία ή σπουδές προς ε-
κτέλεση ειδικού έργου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στην πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το επι-
χειρησιακό σχέδιο των εταιρειών που προβλέπεται στη
παρ. 1 του άρθρου 36. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφί-
ου δύναται να ανανεώνονται για όσο χρονικό διάστηµα
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, µετά από αξιολό-
γηση των αναγκών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον
οικείο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. Οι προσλήψεις
διενεργούνται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).

2. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται ύστερα από δη-
µόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρµόδια
όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο, ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της από το Α-
νώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κα-
τά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρεί-
ας.

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή

έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούµενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή

κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους,
ε) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψη-

φίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικα-
σία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργα-
να, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κα-
τάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρό-

νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκ-

κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 
5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο

Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέµπει στην εται-
ρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευ-
ση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συ-
µπληρωµατικών στοιχείων που ζητούνται από το
Α.Σ.Ε.Π.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του πρώτου
εδαφίου, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..

6. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο ή άλλον οριζόµενο από το Διοικητικό
Συµβούλιο διευθυντή οργανικής µονάδας, τον γενικό δι-
ευθυντή ή διευθυντή αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της α-
ντίστοιχης οργανικής µονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγη-
σης δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και ένας εκ-
πρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων αποτε-
λείται από ένα (1) µέλος το οποίο ορίζεται από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και δύο (2) µέλη τα οποία υποδεικνύο-
νται από το Α.Σ.Ε.Π.. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται
να συµµετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
και ένας (1) εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η γραµµατειακή
υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από την εταιρεία.

7. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποί-
ους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πι-
νάκων αυτών µπορεί να ασκηθεί ένσταση µόνο για λό-
γους νοµιµότητας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέ-
κα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους
στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων
εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνα-
κα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει
το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Τα οριστικά α-
ποτελέσµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρεί-
ας. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού
πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό
πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων. Τα οριστικά απο-
τελέσµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

8. Οι προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ο-
ρισµένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδι-
κών ή εποχικών αναγκών γίνονται µε απόφαση του διευ-
θύνοντος συµβούλου και σύµφωνα µε την πολιτική προ-
σλήψεων εκάστης εταιρείας και το εγκεκριµένο στρατη-
γικό και επιχειρησιακό σχέδιο. Η διάρκεια της απασχό-
λησης του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους οκτώ (8) µήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
µηνών. Μετά από το πέρας του ως άνω χρόνου απασχό-
λησης, οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς
καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζηµίω-
ση. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό η-
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µερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου
χρόνου, είναι άκυρες.

9. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διέπονται από την κείµενη εργατική νοµοθεσία,
που ρυθµίζει τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου
στον ιδιωτικό τοµέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα
στην επιχείρηση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από τον
Κανονισµό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογι-
κή συµφωνία ή συλλογική ρύθµιση ή επιχειρησιακή συ-
νήθεια.

Άρθρο 32
Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών 

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών
και διευθυντών πραγµατοποιείται κατόπιν δηµόσιας προ-
κήρυξης, η οποία εκδίδεται µε απόφαση του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι
τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ µέ-
χρι ισόχρονου διαστήµατος, µε απόφαση του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος
Συµβούλου των εταιρειών, εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο οι θέσεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρό-
σληψης και οι στόχοι προς επίτευξη, σύµφωνα µε το ε-
γκεκριµένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της
παρ. 1 του άρθρου 36. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από
εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθορίζονται τα
κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των
σχετικών συµβάσεων. Οι αποδοχές καθορίζονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 34.

3. Στη διαδικασία δύναται να συµµετέχουν προσωπικό
της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περί-
πτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρεί-
ας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται
µετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του
στελέχους από τη θέση. Σε επόµενη δηµόσια προκήρυξη
για την ίδια θέση δύναται να συµµετάσχει εκ νέου το
πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµε-
λή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου. Η επιτροπή συντάσσει προσωρι-
νούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτάται στην ι-
στοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών α-
σκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επο-
µένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εται-
ρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσε-
ων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων καταρτίζει και τον
οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον ο-
ποίο επικυρώνει το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή
του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού
πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό
πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυ-
ρώνει το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Τα ορι-
στικά αποτελέσµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ε-
ταιρείας.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο ή οριζόµενο από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο διευθυντή οργανικής µονάδας, τον γενικό διευ-
θυντή ή διευθυντή αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου δυ-
ναµικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντί-

στοιχης οργανικής µονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγη-
σης δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και ένας (1)
εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων απο-
τελείται από τον προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας,
τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και
έναν (1) προϊστάµενο άλλης οργανικής µονάδας που ο-
ρίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην ε-
πιτροπή ενστάσεων δύναται να συµµετέχει ως παρατη-
ρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..

Άρθρο 33
Συµβάσεις έργου - Συµβάσεις δανεισµού προσωπικού

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους οι
λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. µπορούν να συνάπτουν
συµβάσεις:
α) µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκρι-

ση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συµβουλί-
ου 33/2006 (Α΄ 280), τα οποία απασχολούνται στην υπο-
στήριξη εκτέλεσης έργων που υλοποιούν οι εταιρείες
στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών, 
β) συµβάσεις δανεισµού εργαζοµένων µε εταιρείες

του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες αποτελούν παρόχους τέ-
τοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 34
Μισθολογικές ρυθµίσεις - Αποδοχές - Αµοιβές

Διοικητικών Συµβουλίων

1. Το µισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προ-
σωπικού που απασχολείται στις λοιπές θυγατρικές εται-
ρείες της Ε.Ε.ΣΥ.Π., οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ρυθµίζεται από τα
άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Ειδικά για τα
Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. το µισθολογικό κα-
θεστώς ρυθµίζεται από το άρθρο 41 του ν. 4758/2020
(Α΄242) και την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 31 του
ν. 4141/2013 (Α΄81). 

2. Ειδικά για γενικούς διευθυντές και διευθυντές, δύ-
ναται να καθορίζεται πρόσθετη αµοιβή µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης εκάστης των λοιπών θυγατρικών, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της πρόσθε-
της αµοιβής καταβάλλεται µηνιαίως ανεξαρτήτως επί-
τευξης στόχων, ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%) καταβάλλεται ετησίως, εφόσον επιτευχθούν οι
στόχοι που συνέχονται µε τις δηλώσεις δεσµεύσεων και
το στρατηγικό σχέδιο και υπό τον όρο ότι τα απολογιστι-
κά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων, όπως προκύπτει
από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις εκά-
στοτε έτους, είναι ίσα ή µεγαλύτερα αυτών που συµπε-
ριλαµβάνονταν στις ετήσιες δηλώσεις δεσµεύσεων των
θυγατρικών για το εν λόγω έτος. Η συνολική αµοιβή των
γενικών διευθυντών και των διευθυντών υπολείπεται της
αµοιβής του Διευθύνοντος Συµβούλου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των
λοιπών θυγατρικών, η οποία λαµβάνεται µετά από εισή-
γηση του Διοικητικού Συµβουλίου τους, συνοδευόµενη
από σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, δύναται να καθο-
ρίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων, καθώς και εξειδικευ-
µένη στοχοθεσία, για συγκεκριµένες κατηγορίες προσω-
πικού, εξαιρουµένων διευθυντών και γενικών διευθυ-
ντών. Το κίνητρο επίτευξης στόχων καταβάλλεται ετη-
σίως, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που συνέχονται µε
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τις δηλώσεις δεσµεύσεων και το στρατηγικό σχέδιο και
υπό τον όρο ότι τα απολογιστικά κέρδη προ φόρων και α-
ποσβέσεων, όπως προκύπτει από τις δηµοσιευµένες οι-
κονοµικές καταστάσεις εκάστου έτους, είναι ίσα ή µεγα-
λύτερα αυτών που περιλαµβάνονταν στις ετήσιες δηλώ-
σεις δεσµεύσεων των θυγατρικών για το εν λόγω έτος.
Το κίνητρο επίτευξης στόχων υπολογίζεται επί του βασι-
κού µισθού και του επιδόµατος θέσης ευθύνης, δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει ανά έτος το δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του αθροίσµατος του ετήσιου βασικού µισθού και
του επιδόµατος θέσης ευθύνης και υπόκειται στις ασφα-
λιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων
αποδοχών. 

4. Η συνολική αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθε-
των αµοιβών συνδεόµενων µε στόχους, του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου, των εκτελεστικών και των λοιπών µε-
λών των Διοικητικών Συµβουλίων των λοιπών θυγατρι-
κών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης της θυγατρικής, σύµφωνα µε τα άρθρα 109 και
110 του ν. 4548/2018 (Α΄104), µη εφαρµοζοµένων των
άρθρων 22 και 28 του ν. 4354/2015. Το ύψος της συνολι-
κής αµοιβής διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη τα χα-
ρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και ιδίως το µέγεθος,
τον κύκλο εργασιών, το περιβάλλον στο οποίο λειτουρ-
γεί, ανταγωνιστικό η µη, καθώς και τις αντίστοιχες πρα-
κτικές που εφαρµόζονται σε οµοειδείς εταιρείες του ε-
σωτερικού και του εξωτερικού. Η συνολική αµοιβή του
Διευθύνοντος Συµβούλου δεν µπορεί να υπερβαίνει το
γενικό ανώτατο όριο αποδοχών Διευθυνόντων Συµβού-
λων σύµφωνα µε την παρ. 5.

5. Το Εποπτικό Συµβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. µε απόφασή
του, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. επί τη βάσει συγκριτικής µε-
λέτης αντίστοιχων περιπτώσεων, καθορίζει το γενικό α-
νώτατο όριο αποδοχών των Διευθυνόντων Συµβούλων
των λοιπών θυγατρικών. 

Άρθρο 35
Μετακινήσεις προσωπικού 

1. Επιτρέπεται η µεταφορά εργαζοµένου από µία από
τις λοιπές θυγατρικές εταιρείες σε άλλη, ύστερα από:
α) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδε-

ται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου, ή
β) αίτηµα του εργαζοµένου.
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της µεταφοράς είναι το

ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων που προβλέ-
πονται στο οργανόγραµµα του φορέα προέλευσης να α-
νέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον
επί του συνόλου των θέσεων. Για τη µεταφορά απαιτεί-
ται τα Διοικητικά Συµβούλια και των δύο εταιρειών να α-
ποφασίσουν θετικά. 

2. Για τις περιπτώσεις των λοιπών θυγατρικών που συ-
νιστούν όµιλο εταιρειών, οι ενδοοµιλικές µετακινήσεις
για την υλοποίηση πλάνου αναδιοργάνωσης διενεργού-
νται µε απόφαση των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων. 

3. Επιτρέπεται ο δανεισµός εργαζοµένων µε σύµβαση
µεταξύ των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. για χρονι-
κό διάστηµα έως τριών (3) ετών, µε δυνατότητα παράτα-
σης άπαξ για ίσο χρονικό διάστηµα. Το κόστος της µι-
σθοδοσίας βαραίνει την εταιρεία υποδοχής. 

4. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικό-
τητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Αιτήσεις που έχουν υ-

ποβληθεί στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υπο-
βολής της αίτησης. 

Άρθρο 36
Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια - Ετήσιος
προϋπολογισµός - Εσωτερικός κανονισµός -

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

1. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. υποβάλλουν
στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, τα επιχειρησιακά
και στρατηγικά τους σχέδια και τους ετήσιους προϋπο-
λογισµούς τους, τα οποία καταρτίζονται σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις αρ-
χές του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνη-
σης. Ειδικά για την κατάρτιση και την έγκριση των ετή-
σιων προϋπολογισµών των εταιρειών «Οργανισµός Αστι-
κών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.» και των θυ-
γατρικών της εταιρειών «Σταθερές Συγκοινωνίες
(ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.» και «Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.»
εφαρµόζονται τα άρθρα 54 και 63 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), για όσο χρονικό διάστηµα οι εν λόγω εταιρείες
περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης. 

2. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας και το οργα-
νόγραµµα των λοιπών θυγατρικών καταρτίζονται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους και υποβάλλο-
νται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. διαχωρίζουν και
απεικονίζουν λογιστικά διακριτά το κόστος που προορί-
ζεται για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, όπως αυτές ρυθµίζονται κα-
τά το άρθρο 14 και την παρ. 2 του άρθρου 106 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από
το κόστος που σχετίζεται µε τις δραστηριότητές τους
που είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.

Άρθρο 37
Εσωτερικός έλεγχος - Ορισµός εσωτερικών ελεγκτών

1. Οι εταιρείες διαθέτουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγ-
χου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα εντός
της εταιρείας.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λει-
τουργικά στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, µέσω
της επιτροπής ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται.

3. Στις εταιρείες απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον ε-
σωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο µετά από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου. 

4. Ο αριθµός των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανάλογος µε το µέγεθος της
εταιρείας, τον αριθµό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφι-
κά σηµεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθµό των λει-
τουργικών και των επιτελικών µονάδων και των ελεγκτέ-
ων οντοτήτων.

5. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο-
ρίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκ-
δίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
εκάστης εταιρείας και βάσει της ισχύουσας πολιτικής
του µετόχου.

6. Ο επικεφαλής υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνο-
ντα Σύµβουλο, είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου

18



χρόνου, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και α-
ντικειµενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

7. Ο επικεφαλής διαθέτει, βάσει της οργανωτικής δο-
µής της εταιρείας, εκείνο τον διοικητικό βαθµό και το ε-
πίπεδο ευθύνης, που του επιτρέπει να ασκεί το έργο του
αποτελεσµατικά.

8. Ο επικεφαλής διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα
προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο

της αλλοδαπής, οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης,
β) τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA,

CISA, CFSA, CCSA, QIAL, CICA, CRMA) ή εξωτερικών ε-
λεγκτών (ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών
και Λογιστών) ή ελεγκτών κατά της απάτης (CFE),
γ) προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην πα-

ροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε
µεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή σε ελεγκτική εται-
ρεία.

9. Ο επικεφαλής δύναται να εισηγηθεί στο Διοικητικό
Συµβούλιο, µέσω της επιτροπής ελέγχου, τη στελέχωση
της Μονάδας µε επιπλέον προσωπικό. 

10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη Μο-
νάδα είναι υπάλληλοι πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης και επιλέγονται βάσει του πλαισίου που διέπει
τη διαδικασία στελέχωσης του προσωπικού της εταιρεί-
ας µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου, µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.

11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη µονά-
δα, διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο

της αλλοδαπής οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης,
β) προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην πα-

ροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε
µεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 4308/2014 ή σε ελεγκτική εταιρεία.

12. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά
σε καµία υπηρεσιακή µονάδα των φορέων που ελέγχουν,
δεν έχουν αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις καθηµε-
ρινές δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχουν δικαι-
οδοσία στις επιθεωρούµενες διαδικασίες.

13. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρ-
µόζει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρί-
νεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, έπειτα από πρόταση
της επιτροπής ελέγχου.

14. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει και παρέ-
χει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήµα-
τος Εσωτερικού Ελέγχου, σύµφωνα µε τα πρότυπα για
την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγ-
χου, το Πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της
Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), καθώς και
τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστι-
τούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.).

15. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε οποια-
δήποτε οργανωτική µονάδα της εταιρείας και λαµβάνουν
γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκη-
ση των καθηκόντων τους. Το Διοικητικό Συµβούλιο οφεί-
λει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απα-
ραίτητα µέσα που διευκολύνουν την άσκηση κατάλλη-
λου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

16. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου προς έγκριση ετήσιο

πρόγραµµα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτη-
των πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισµού των
πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας. Το ετήσιο
πρόγραµµα ελέγχων καταρτίζεται µε βάση την αξιολό-
γηση των κινδύνων της εταιρείας και των θυγατρικών
της, αφού προηγουµένως ληφθεί υπόψη η γνώµη της ε-
πιτροπής ελέγχου.

Άρθρο 38
Πολιτική προµηθειών

1. Mε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ε.Ε.ΣΥ.Π. καταρτίζεται Γενικό Πλαίσιο Κανονισµού Έρ-
γων, Προµηθειών και Υπηρεσιών που περιέχει τους κοι-
νούς όρους και διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, που ακο-
λουθούν οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες, προκειµένου να
καταρτίσουν τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υ-
πηρεσιών τους, ο οποίος δύναται να αποκλίνει από το
Γενικό Πλαίσιο Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπη-
ρεσιών µόνο όσον αφορά σε ειδικά θέµατα που σχετίζο-
νται µε το αντικείµενο λειτουργίας κάθε εταιρείας. Οι
σχετικές αποκλίσεις περιλαµβάνονται σε ειδικό κεφά-
λαιο του Κανονισµού Προµηθειών και Υπηρεσιών.  

2. Το Γενικό Πλαίσιο Κανονισµού Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών και οι Κανονισµοί Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών των λοιπών θυγατρικών εταιρειών καταρτίζο-
νται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α΄147), τηρου-
µένων πάντως των άρθρων 36 και 38 αυτού και υπό την
επιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας. Το Γενικό Πλαί-
σιο Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και
οι Κανονισµοί Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών πριν α-
πό την έγκρισή τους και κάθε µεταγενέστερη τροποποίη-
σή τους υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµ-
βάσεων του ν. 4912/2022 (Α΄ 59), για την έκδοση απλής
γνώµης. Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα έννοµης προ-
στασίας του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016, εφαρµόζεται
στις συµβάσεις που αναθέτουν οι εταιρείες και βάσει του
Γενικού Πλαισίου και των Κανονισµών που εκδίδονται
σύµφωνα το παρόν.  

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε εται-
ρείας καταρτίζεται ο Κανονισµός Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών,  ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της
εταιρείας. Ο Κανονισµός και κάθε τροποποίηση του υπο-
βάλλονται µε εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου κά-
θε εταιρείας προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

4. Μέχρι την έγκριση του Κανονισµού Έργων, Προµη-
θειών και Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρ. 3, οι εταιρεί-
ες, ως προς τις συµβάσεις δηµόσιων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών, εφαρµόζουν τις διατάξεις του
ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4758/2020 (Α΄242) περί της
πολιτικής προµηθειών της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνι-
κά Ταχυδροµεία. 

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκα-
λείται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στην επιτροπή ελέγχου που λειτουργεί στις
λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. προστίθενται δύο (2)
µέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων µε απο-
δεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα των συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, και είναι ανεξάρτητα από
την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του
ν. 4706/2020 (Α΄136) και του άρθρου 99 του ν. 4548/2018
(Α΄104). Η θητεία των µελών είναι τριετής και δύναται
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να ανανεωθεί µία φορά. Αν πρόκειται για µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, η θητεία τους παύει µε την καθ’  οι-
ονδήποτε τρόπον απώλεια της ιδιότητας του µέλους του
Διοικητικού Συµβουλίου. Τα δυο µέλη της παρούσας δεν
θεωρούνται τακτικά µέλη της επιτροπής και συµµετέ-
χουν στις συνεδριάσεις µε δικαίωµα ψήφου που αφορά
στις αρµοδιότητες της παρ. 6.

6. Η επιτροπή ελέγχου είναι αρµόδια, πέραν των αρµο-
διοτήτων που ορίζονται στον Κανονισµό λειτουργίας
της, και για:
α) Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής ε-

φαρµογής του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπη-
ρεσιών σε δειγµατοληπτική βάση,
β) την υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό

Συµβούλιο σχετικά µε την απόδοση της λειτουργίας ανά-
θεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
της εταιρείας, βάσει συγκεκριµένων δεικτών, µε σκοπό
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, τη µείωση των
συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας προ-
µηθειών µε την εταιρική στρατηγική,
γ) την εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τρο-

ποποιήσεις του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υ-
πηρεσιών, καθώς και για µέτρα βελτίωσης της απόδοσης
της λειτουργίας προµηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της, τα µέλη της επιτρο-

πής έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των σχετικών
φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

7. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδο-
µών και Μεταφορών δύναται να αποφασίζεται η εφαρµο-
γή του Γενικού Πλαισίου Κανονισµού Έργων, Προµηθει-
ών και Υπηρεσιών και σε άλλες εταιρείες της παρ. 1 του
άρθρου 3 και να καθορίζονται όλα τα σχετικά ζητήµατα
αναλόγως του αντικειµένου λειτουργίας των εταιρειών
αυτών.

Άρθρο 39
Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισµένου 
χρόνου  προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

και των θυγατρικών του εταιρειών

1. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της
εταιρείας Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών Σταθε-
ρές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. και Οδικές Συγκοινω-
νίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε., µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, γίνονται στο πλαίσιο
της πολιτικής προσλήψεών τους, που εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση, του προγραµµατισµού προσλήψεων
και σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών
που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36 του παρό-
ντος και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υ-
πουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280). 

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρµόδια όργα-
να της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβού-
λιο, ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της από το Ανώ-
τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά
την παρ. 3 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή

έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούµενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή

κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους,
ε) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψη-

φίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικα-
σία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργα-
να, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κα-
τάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ)  το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο

χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.,

το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέµπει στην εταιρεία για
τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή µέσα
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση σε
αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συµπληρω-
µατικών στοιχείων που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π.. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του πρώτου εδαφίου,
τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου συγκρο-
τείται τριµελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία
προσλήψεων. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή οριζόµενο από το Διοικητι-
κό Συµβούλιο διευθυντή οργανικής µονάδας τον γενικό
διευθυντή ή διευθυντή αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της α-
ντίστοιχης οργανικής µονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγη-
σης δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και ένας εκ-
πρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιο-
λογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες
κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της ε-
ταιρείας. Οι προσωρινοί πίνακες αποστέλλονται στο
Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έ-
λεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υ-
ποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµε-
ρών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσής τους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον
κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ
η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προ-
κειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέ-
ων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας
του εβδόµου εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. επικυ-
ρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα.  

8. Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου δύνανται να προ-
σλαµβάνουν προσωπικό µε έµµισθη εντολή κατόπιν έ-
γκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβου-
λίου 33/2006.

Άρθρο 40
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α.

Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών
των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. πραγµα-
τοποιείται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης, η οποία εκδί-
δεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου, µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι τριετούς διάρκειας
µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ µέχρι ισόχρονου δια-
στήµατος µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου.
Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου των ε-
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ταιρειών, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο οι θέ-
σεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρόσληψης και οι στό-
χοι προς επίτευξη, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο στρατη-
γικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από
εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθορίζονται τα
κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοι-
ποί όροι των σχετικών συµβάσεων. 

3. Στη διαδικασία δύναται να συµµετέχουν προσωπικό
της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περί-
πτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρεί-
ας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται
µετά από την καθ’  οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του
στελέχους από τη θέση. Σε επόµενη δηµόσια προκήρυξη
για την ίδια θέση δύναται να συµµετάσχει εκ νέου το
πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.

4. Στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:
α) η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούµενα τυπι-

κά και ουσιαστικά προσόντα,
β) τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
γ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους,
δ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους,
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων,

η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύ-
νταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργανα, η
διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κατάτα-
ξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
στ) το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρό-

νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή

Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται
ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εποµένη
της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, η ο-
ποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου. Η επιτροπή ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό
πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυ-
ρώνει το Διοικητικό συµβούλιο µε απόφασή του. Αν δεν
κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η ε-
πιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το
Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Τα οριστικά απο-
τελέσµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο ή οριζόµενο από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο διευθυντή οργανικής µονάδας, τον γενικό διευ-
θυντή ή διευθυντή αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου δυ-
ναµικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντί-
στοιχης οργανικής µονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγη-
σης δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και ένας εκ-
πρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων αποτε-
λείται από τον προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας, τον
επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν

(1) προϊστάµενο άλλης οργανικής µονάδας που ορίζεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην επιτροπή
ενστάσεων δύναται να συµµετέχει ως παρατηρητής και
ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..

Άρθρο 41
Μισθολογικές διατάξεις και αµοιβές Διοικητικών

Συµβουλίων του οµίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Οι αµοιβές των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων
των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. ορίζονται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τα
άρθρα 109 και 110 του ν. 4548/2018 (Α΄104). Οι αποδο-
χές και πρόσθετες µεταβλητές αµοιβές, απολαβές και α-
ποζηµιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντα και Εντε-
ταλµένου Συµβούλου καθορίζονται σύµφωνα µε αξιολό-
γηση µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δεί-
κτες απόδοσης και δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ενενή-
ντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδοµάτων
του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). 

2. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών των Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. εγκρίνονται µε απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης και το ύψος τους δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υ-
πουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4354/2015.

3. Το µισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προ-
σωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
µε την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του παρόντος, ρυθµί-
ζεται από τον ν. 4354/2015.

4. Οι µη µισθολογικές παροχές διέπονται από το άρ-
θρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

Άρθρο 42
Παράταση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών

οδικών µεταφορών και υπεκµίσθωσης αυτών 
και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών
µεταφορών, καθώς και συµβάσεις υπεκµίσθωσης, που έ-
χουν υπογραφεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
µεταξύ του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ή του Οργανισµού Συγκοινωνιακού
Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των οικεί-
ων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δύνανται να παραταθούν έως και ένα
(1) έτος από τη λήξη τους και να προσαυξηθεί η υπηρε-
σία που τους έχει ανατεθεί που αφορά στις γραµµές, τα
δροµολόγια και τα οχηµατοχιλιόµετρα έως ποσοστού εί-
κοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η παράταση των συµβάσε-
ων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών µεταφορών
και των συµβάσεων υπεκµίσθωσης, ως και το πρόσθετο
προς ανάθεση συγκοινωνιακό έργο, κατ’ εφαρµογή του
παρόντος, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως,
συνιστά νόµιµη και επιτρεπτή τροποποίηση των υφιστα-
µένων συµβάσεων µόνο ως προς αυτούς τους όρους και
υπόκειται στην έγκριση του αρµοδίου οργάνου.

2. Το άρθρο 75 του ν. 4949/2022 (Α΄ 126) καταργείται.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και

Μεταφορών και Οικονοµικών δύναται να προβλεφθεί ότι
από το ύψος της κρατικής επιδότησης του Οµίλου
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Ο.Α.Σ.Α. των περ. (α) και (δ) της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 3920/2011 (Α΄ 33) που κατά µέγιστο µπορεί να ανέλ-
θει σε ποσό ίσο µε το σαράντα τοις εκατό (40%) του λει-
τουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Οµίλου και α-
φορά στις λειτουργικές δαπάνες αυτού, εξαιρούνται οι
δαπάνες για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατι-
κών οδικών µεταφορών της παρ. 1 του παρόντος, καθώς
και οι δαπάνες για τη µίσθωση λεωφορείων, προκειµένου
για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του επιβατι-
κού κοινού.

Άρθρο 43
Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζοµένων και 

µελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

Διαφορές στις ήδη καταβληθείσες αποδοχές και παρο-
χές στους εργαζόµενους και τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1ης.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν
αναζητούνται κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
Ο τρόπος υπολογισµού, οι προϋποθέσεις και οι λεπτοµέ-
ρειες αναζήτησης και επιστροφής από τους εργαζόµε-
νους και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του υπο-
λειπόµενου δέκα τοις εκατό (10%) των διαφορών επί
των καταβληθεισών αποδοχών και παροχών καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

Άρθρο 44
Συµβάσεις µεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών
της - Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προµηθειών

και συµβάσεις πλαίσιο

1. Στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις άµεσες θυγατρικές της, η α-
νάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρε-
σιών άνω και κάτω των χρηµατικών ορίων του
ν. 4412/2016 (Α΄147) γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών των
εταιρειών αυτών, που εγκρίνεται σύµφωνα µε το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, µε την επιφύλαξη
του ενωσιακού δικαίου.

2. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. δύναται να αναθέτει την παροχή υπηρε-
σιών στις θυγατρικές της, άµεσες και λοιπές, υπό την ε-
πιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας.

3. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. µπορεί να παρέχει υπηρεσίες συµφωνη-
µένου επιπέδου (Service Level Agreements - SLAs) προς
τις θυγατρικές της, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής
νοµοθεσίας.

4. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π., ως µητρική εταιρεία, δύναται να διεξά-
γει σύµφωνα µε τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών της παρ. 1 τη διαγωνιστική διαδικασία για την
επιλογή εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών για όλες τις θυ-
γατρικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου, στις οποίες έχει
δικαιώµατα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως µοναδικός
ή πλειοψηφών µέτοχος.

5. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. µπορεί να συνάπτει συµφωνίες πλαίσιο
µε προµηθευτές για τις θυγατρικές του οµίλου της, υπό
την επιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται τα προσόντα και η διαδικασία για την ένταξη των υ-
ποψήφιων εσωτερικών ελεγκτών στο µητρώο του άρ-
θρου 15, η διαγραφή από αυτό των εσωτερικών ελε-
γκτών, η λειτουργία και η οργάνωση του µητρώου, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθµίζεται η λειτουργία της
Επιτροπής Διαχείρισης Κινητών Αξιών του άρθρου 28 και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µετά από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 28
και αφού προηγηθεί µελέτη και αποτίµηση της εσωτερι-
κής και αγοραίας αξίας των µετοχών, ρυθµίζονται οι τρό-
ποι και η δυνατότητα ή µη αξιοποίησης των κινητών α-
ξιών της παρ. 3 του άρθρου 25, η τιµή πώλησης των µε-
τοχών, οι όροι, σύµφωνα µε τους οποίους πραγµατοποι-
είται η εκποίηση και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
κτέλεση της απόφασης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζο-
νται θέµατα σχετικά µε την τιµή αγοράς των µετοχών, η
διαδικασία και οι όροι µεταβίβασης, καθώς και κάθε δια-
δικαστικό θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 26.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-
ται η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού µητρώου του άρ-
θρου 29, τα δικαιώµατα και ο τρόπος πρόσβασης των ε-
ταιρειών στο µητρώο, τα στοιχεία που υποχρεωτικά κα-
ταχωρίζουν οι εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για τη λειτουργία του µητρώου.

Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παρ. 1 του άρθρου 45, η υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ-
ΕΣ0002543ΕΞ2018/17.9.2018 (Β΄ 4291) απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών περί πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονο-
µικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), παραµένει σε ισχύ.

2. Για τις εταιρείες της παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 δεν ι-
σχύει το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005.

3. Ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα προ-
σλήψεων, αποσπάσεων, συµβάσεων έργου και αµοιβών
για τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 εξακολουθούν
να ισχύουν.

4. Η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου των
εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 δεν θίγεται από τις
διατάξεις του παρόντος.

5. Τα άρθρα 39 έως 41 ισχύουν µέχρι τις 31.12.2025. 
6. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, µέσα σε προθεσµία

δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται
να προσαρµόσουν το καταστατικό τους και τον κανονι-
σµό προσωπικού τους προς τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθε-
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σµίας αυτής, το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής
Πολιτικής, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του άρθρου 4,
εισηγείται στα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα περαιτέ-
ρω ενέργειες αναφορικά µε τις αναγκαίες τροποποιή-
σεις στο νοµικό πλαίσιο των εταιρειών αυτών.

7. Ως προς την εφαρµογή της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 20, οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
η έκθεση πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου και
η έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογι-
στή για την εταιρική χρήση 2021 υποβάλλονται έως την
ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 119 του
ν. 4548/2018 (Α΄104).

8. Αν η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµ-
βούλου συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό προ-
βλέπεται σε νοµοθετική διάταξη ή στο καταστατικό, οι ε-
ταιρείες οφείλουν, εντός δώδεκα (12) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, να τροποποιήσουν τις εν
λόγω διατάξεις του καταστατικού και να ορίσουν Προέ-
δρο µε µη εκτελεστικές αρµοδιότητες και Διευθύνοντα
Σύµβουλο, κατ’  εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9.

9. Τα προσόντα διορισµού των παρ. 8 και 11 του άρ-
θρου 37 ισχύουν για τους νέους εσωτερικούς ελεγκτές
που διορίζονται για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσε-
ων µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 47
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 περί του εσωτερικού ελέγχου

στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, οι παρ. 1 έ-
ως 3 του άρθρου 7 περί των υποχρεώσεων των δηµό-
σιων επιχειρήσεων, τα άρθρα 10, 13, 14 και 18 του
ν. 3429/2005 (Α΄314) περί της Διυπουργικής Επιτροπής
Δηµόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, του νεοπρο-
σλαµβανόµενου και υφιστάµενου προσωπικού των Δη-
µόσιων Επιχειρήσεων.

2. Το άρθρο 28 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) περί της δια-
χείρισης των µετοχών του Δηµοσίου.

3. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α΄176) περί των αµοιβών των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π.
Α.Ε..

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 46, κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε το περιε-
χόµενο του παρόντος ή αναφέρεται σε θέµα ρυθµιζόµε-
νο από αυτόν.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 48
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι η αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος της ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ φορέ-
ων του δηµόσιου τοµέα και ιδιωτικών φορέων για την πι-

στοληπτική ικανότητα φυσικών και νοµικών προσώπων
µέσω της πιστοληπτικής βαθµολόγησής τους (credit
scoring) σε σχέση µε οφειλές τους προς το Δηµόσιο. Ο
απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των µη
εξυπηρετούµενων και ληξιπρόθεσµων οφειλών προς δη-
µόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερ-
χρέωσης των φυσικών και νοµικών προσώπων. 

2. Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του παρό-
ντος χρησιµοποιούνται ως βασικοί δείκτες, σε βάθος
τριετίας από την έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης
Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε την
παρ. 12 του άρθρου 109, αφενός ο αριθµός των πιστολη-
πτικών βαθµολογήσεων ανά έτος και αφετέρου το ποσο-
στό των επ’  αυτών ενστάσεων ανά έτος. Ως ποσοτικοί
στόχοι για τους παραπάνω δείκτες τίθενται η αύξηση κα-
τά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως του αριθµού
των πιστοληπτικών βαθµολογήσεων και η αντίστοιχη
µείωση κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ετησίως των
ενστάσεων. 

Άρθρο 49
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι η εισαγωγή των κανό-
νων που διέπουν την παραγωγή και χορήγηση πιστολη-
πτικής βαθµολόγησης των φυσικών και νοµικών προσώ-
πων µέσω ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος
και η σύσταση ανεξάρτητης αρχής χωρίς νοµική προσω-
πικότητα µε την επωνυµία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστολη-
πτικής Αξιολόγησης», µε καθορισµό των αρµοδιοτήτων,
της διάρθρωσης και της στελέχωσής της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 50
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Αρχή»: η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολό-

γησης.
β) «Δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς»: οι πληρο-

φορίες για τις ληξιπρόθεσµες, µη ληξιπρόθεσµες και ε-
ξοφληµένες οφειλές φυσικών και νοµικών προσώπων
προς φορείς του δηµοσίου τοµέα, καθώς και οι πληροφο-
ρίες του άρθρου 53. 
γ) «Δηµόσιος τοµέας»: το σύνολο των φορέων που

προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης α΄ και β΄ βαθµού και οι επιχειρήσεις τους, καθώς
και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής
ωφέλειας στη µετοχική σύνθεση των οποίων συµµετέ-
χει, άµεσα ή έµµεσα, το Δηµόσιο. 
δ) «Νοµικά πρόσωπα»: τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµι-

κές οντότητες ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια των
περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
ε) «Πιστοληπτική ικανότητα»: η ικανότητα υποκειµέ-

νου δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς για την ανά-
ληψη και τήρηση οικονοµικής υποχρέωσης έναντι των
φορέων του δηµόσιου τοµέα. 
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στ) «Πιστοληπτική βαθµολόγηση»: η βαθµολόγηση πι-
στοληπτικής ικανότητας, καθώς και η πιθανότητα αθέτη-
σης οικονοµικής υποχρέωσης υποκειµένου δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, βάσει της στατιστικής αποτί-
µησης της παρελθούσας συναλλακτικής συπεριφοράς
του σε σχέση µε οφειλές προς φορείς του δηµόσιου το-
µέα. 
ζ) «Πιστωτές»: οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, προς

τους οποίους υπάρχει οφειλή υποκειµένου δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία.
η) «Σύστηµα»: το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύ-

στηµα της Αρχής. 
θ) «Υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-

ράς»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρο-
νται τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς.
ι) «Φορέας ιδιωτικού τοµέα»: το φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο ή η ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότη-
τα που δεν εµπίπτει στην έννοια του δηµόσιου τοµέα. 
ια) «Φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης»: ο ιδιωτικός

φορέας ο οποίος επεξεργάζεται δεδοµένα οικονοµικής
συµπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας
και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νοµικών προ-
σώπων.

Άρθρο 51
Βασικές ρυθµίσεις

1. Καθιερώνεται σύστηµα πιστοληπτικής βαθµολόγη-
σης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
φυσικών και νοµικών προσώπων βάσει δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς που αφορούν σε οφειλές προς
τον δηµόσιο τοµέα.

2. Αρµόδια για την παραγωγή και τη χορήγηση της πι-
στοληπτικής βαθµολόγησης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Πι-
στοληπτικής Αξιολόγησης που συνιστάται µε το άρθρο
66. 

3. Για την άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητας οργανώ-
νεται ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για την ε-
πεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
που συλλέγονται από τα αρχεία των φορέων του δηµό-
σιου τοµέα.

4. Η πιστοληπτική βαθµολόγηση παράγεται και χορη-
γείται προς χρήση από το υποκείµενο των δεδοµένων οι-
κονοµικής συµπεριφοράς και φορείς του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα.

Άρθρο 52
Παροχή δεδοµένων οικονοµικής 

συµπεριφοράς στην Αρχή

1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα παρέχουν στην Αρχή
µε ακρίβεια, σε ηλεκτρονική µορφή, και επικαιροποιούν
ανά µήνα, τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που
τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για
το χρονικό διάστηµα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα παρέχουν
στην Αρχή τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που
απαιτούνται, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
άρθρου 48, είναι αναγκαία και σε αναλογία µε τον επι-
διωκόµενο σκοπό, ορίζονται στο άρθρο 53 και συµπλη-
ρώνονται ή τροποποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65. 

2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα παρέχουν, µετά από
αίτηµα της Αρχής, σε µορφή που δεν επιτρέπει την ταυ-
τοποίηση των φυσικών προσώπων, υποκειµένων δεδοµέ-

νων οικονοµικής συµπεριφοράς, πρόσθετα δεδοµένα, µε
σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονοµι-
κών αναλύσεων και στατιστικών µελετών. 

3. Η Αρχή ενηµερώνει τα υποκείµενα δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς για τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα που έχουν συνδεθεί µε αυτή κατά την υποβολή αί-
τησης στο Σύστηµα σύµφωνα µε τα άρθρα 57 και 58. Η ε-
νηµέρωση γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 3 του άρ-
θρου 14 του Κανονισµoύ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισµός για την Προστασία Δεδοµένων)» (L 119) (εφεξής
«Γ.Κ.Π.Δ..»). 

Άρθρο 53
Δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς

Στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που συλλέ-
γονται από το Σύστηµα περιλαµβάνονται:
α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειµένου δε-

δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, οι οποίες συνίστα-
νται:
αα) για τα φυσικά πρόσωπα: στο όνοµα και το επώνυ-

µό τους, το όνοµα και το επώνυµο του πατέρα τους, τον
Αριθµό Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους,  
αβ) για τα νοµικά πρόσωπα: στην επωνυµία τους, τη

νοµική τους µορφή, τον αριθµό καταχώρισής τους στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τον Α.Φ.Μ.,
β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείµενα των δεδο-

µένων, στις οποίες περιλαµβάνονται:
βα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ηµεροµηνία γέννησης, η

διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας,
τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου,  
ββ) για τα νοµικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποί-

ησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφω-
νικός αριθµός της έδρας τους,
γ) πληροφορίες σχετικά µε την οφειλή, στις οποίες πε-

ριλαµβάνονται:
γα) στοιχεία εξατοµίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθ-

µός ταµειακής βεβαίωσης ή ο αριθµός σύµβασης,
γβ) η φύση της οφειλής,
γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το

τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρό-
στιµα, η διάρκεια αποπληρωµής, το επιτόκιο και οι µετα-
βολές τους,
γδ) οι εµπράγµατες και ενοχικές εξασφαλίσεις της ο-

φειλής και η αποτίµησή τους,
γε) οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν, ο χρόνος

των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
γστ) ρυθµίσεις της οφειλής,
γζ) µεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθο-

λικής ή ειδικής διαδοχής,
γη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων

µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, µέτρα διοικητικής ή ανα-
γκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την
πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποι-
νικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω µη καταβολής
της οφειλής, αν η µη καταβολή της συνιστά αξιόποινη
πράξη,
δ) πληροφορίες σχετικά µε τις οφειλές των φορέων
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του δηµόσιου τοµέα προς το υποκείµενο των δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, στις οποίες περιλαµβάνο-
νται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο ο-
φειλέτης φορέας του δηµόσιου τοµέα,
ε) πληροφορίες σχετικά µε πτώχευση του υποκειµέ-

νου των δεδοµένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και
την απαλλαγή του,
στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται µε την

οικονοµική συµπεριφορά του υποκειµένου των δεδοµέ-
νων, όπως: 
στα) η ιδιότητά του ως ανέργου,
στβ) φορολογικά δεδοµένα και, συγκεκριµένα, στοι-

χεία εισοδήµατος και περιουσιακής κατάστασης. 

Άρθρο 54
Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφο-
ράς έχουν µόνο: 
α) το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-

ράς,
β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι υπηρεσίες

που ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία τους και η Αρχή
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
µατικές Δραστηριότητες, της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139), στο πλαίσιο άσκησης των αρµο-
διοτήτων τους απονοµής της δικαιοσύνης και ιδίως πρό-
ληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας, 
γ) η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιο-
τήτων της κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄
137) σχετικά µε τον έλεγχο της τήρησης της νοµοθεσίας
για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα.

2. Η πρόσβαση φορέων του ιδιωτικού τοµέα ή φορέων
πιστοληπτικής αξιολόγησης στα δεδοµένα οικονοµικής
συµπεριφοράς που είναι καταχωρισµένα στο Σύστηµα α-
παγορεύεται.

3. Η πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφο-
ράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παρέχεται ατελώς.

4. Το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς µπορεί να ζητήσει από την Αρχή τη διόρθωση ή συ-
µπλήρωση των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
που το αφορούν και είναι καταχωρισµένα στο Σύστηµα,
µε αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αυτό και συ-
νοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση τεκµη-
ρίωση.

Άρθρο 55
Διατήρηση δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Η Αρχή διατηρεί τα δεδοµένα οικονοµικής συµπερι-
φοράς για δέκα (10) έτη από τον χρόνο κατά τον οποίο
κάθε δεδοµένο αντλήθηκε από τα συστήµατα του αντί-
στοιχου πιστωτή και καταχωρίσθηκε στο Σύστηµα, προς
τον σκοπό εξαγωγής ασφαλούς πληροφόρησης σχετικά
µε την πιστοληπτική ικανότητα των υποκειµένων δεδο-
µένων οικονοµικής συµπεριφοράς.

2. Μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήµατος
της παρ. 1, τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς δια-
τηρούνται σε µορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορι-
σµό της ταυτότητας των υποκειµένων τους και µπορούν

να χρησιµοποιούνται µόνο για την εκπόνηση οικονοµι-
κών αναλύσεων και στατιστικών µελετών κατά το άρθρο
61.

Άρθρο 56
Παραγωγή πιστοληπτικής βαθµολόγησης

από το Σύστηµα

1. Η πιστοληπτική βαθµολόγηση για φυσικά και νοµικά
πρόσωπα παράγεται από το Σύστηµα µέσω της επεξερ-
γασίας, µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, των δεδοµέ-
νων οικονοµικής συµπεριφοράς που αντλούνται από
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά το άρθρο 53, µε
τη χρήση αλγορίθµων. 

2.  Η πιστοληπτική βαθµολόγηση γίνεται µε αριθµητική
κλίµακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υπο-
χρέωσης έναντι των φορέων του δηµόσιου τοµέα για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

3. H πιστοληπτική βαθµολόγηση παράγεται µετά από
την υποβολή αίτησης κατά τα άρθρα 57 και 58. Στον αι-
τούντα χορηγείται ενηµέρωση πιστοληπτικής βαθµολό-
γησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστολη-
πτικής ικανότητας του υποκειµένου δεδοµένων οικονο-
µικής συµπεριφοράς βάσει των δεδοµένων που υφίστα-
νται κατά την ηµεροµηνία παραγωγής της πιστοληπτικής
βαθµολόγησης.

4. Οι µέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογι-
σµού της βαθµολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και
οι αλγόριθµοί τους επικαιροποιούνται, ώστε να προσαρ-
µόζονται στις οικονοµικές συνθήκες και στις διαµορφού-
µενες συναλλακτικές πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η
ακρίβεια των εκτιµήσεων.

Άρθρο 57
Χορήγηση πιστοληπτικής βαθµολόγησης

στο υποκείµενο δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενηµέρωση πιστοληπτι-
κής βαθµολόγησης στο υποκείµενο δεδοµένων οικονοµι-
κής συµπεριφοράς, ύστερα από αίτησή του που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στο σύστηµα.

2. Η χορήγηση ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθµολό-
γησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται ατελώς. 

Άρθρο 58
Χορήγηση ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθµολόγησης

σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενηµέρωση πιστοληπτι-
κής βαθµολόγησης υποκειµένου δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς σε φορέα του ιδιωτικού τοµέα που έχει
συνάψει σύµβαση µε την Αρχή, µετά από αίτηση του φο-
ρέα, µε την προϋπόθεση ρητής, ειδικής και διακριτής από
άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειµένου στην επε-
ξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
την άρση του φορολογικού απορρήτου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 62 και τη χορήγηση και διαβίβαση της
ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθµολόγησης στον αιτού-
ντα φορέα του ιδιωτικού τοµέα, η οποία παρέχεται µέσω
του Συστήµατος. Η ενηµέρωση πιστοληπτικής βαθµολό-
γησης διαβιβάζεται στον φορέα του ιδιωτικού τοµέα η-
λεκτρονικά. 

2. Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τοµέα αναφέ-
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ρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενη-
µέρωσης πιστοληπτικής βαθµολόγησης. Η ενηµέρωση
αυτή µπορεί να ζητείται για τους εξής σκοπούς:
α) την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθη-

καν από το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς, σχετικά µε αίτησή του για χορήγηση πίστωσης α-
πό τον φορέα του ιδιωτικού τοµέα, 
β) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη

χορήγηση πίστωσης από φορέα του ιδιωτικού τοµέα
προς το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς, ή από την αποδοχή από φορέα του ιδιωτικού τοµέα
της παροχής εγγύησης για µια πιστωτική σύµβαση από
το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
γ) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από

χορηγηθείσα πίστωση, ή τη µετατροπή της φύσης ή της
διάρκειας µιας πιστωτικής σύµβασης ή εγγύησης που έ-
χει χορηγηθεί για µια πιστωτική σύµβαση από το υποκεί-
µενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της µη τήρησης

οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύµβασης που χορηγή-
θηκε από φορέα του ιδιωτικού τοµέα στο υποκείµενο δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς ή εγγύησης που
παρασχέθηκε από αυτό,
ε) την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειµέ-

νου δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς σε διακανο-
νισµό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τοµέα, και
στ) την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συµ-

βάσεων που τηρούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα. Το

υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς δύ-
ναται να χορηγεί τη συγκατάθεση της παρ. 1 και ενηµε-
ρώνεται µέσω του Συστήµατος για τα δικαιώµατα που έ-
χει σύµφωνα µε τα άρθρα 12 έως 18 και 20 έως 22 του
Γ.Κ.Π.Δ.. Αν το υποκείµενο των δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς δεν χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, δεν
συλλέγονται από το Σύστηµα δεδοµένα οικονοµικής συ-
µπεριφοράς. 

4. Το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς έχει δικαίωµα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του α-
νά πάσα στιγµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7
του Γ.Κ.Π.Δ.. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει
τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συ-
γκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν από την παρο-
χή της συγκατάθεσης σύµφωνα µε την παρ. 1, το υποκεί-
µενο των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς ενηµε-
ρώνεται για το δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειµένου δεδο-
µένων οικονοµικής συµπεριφοράς γίνεται µέσω του Συ-
στήµατος ατελώς. 

5. Η χορήγηση ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθµολό-
γησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται µε χρέωση,
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση της Αρχής,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 65.

Άρθρο 59
Δικαίωµα αντίρρησης ως προς την ορθότητα 

της πιστοληπτικής βαθµολόγησης

Το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει την ορθότητα της πιστο-
ληπτικής βαθµολόγησης κατόπιν επίκλησης δεδοµένων

οικονοµικής συµπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκ-
δοση της ενηµέρωσης της πιστοληπτικής βαθµολόγη-
σης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 54 του παρόντος και το άρθρο 24 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), µε την άσκη-
ση προσφυγής στο κατά τόπον αρµόδιο Διοικητικό Εφε-
τείο. 

Άρθρο 60
Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών 

βαθµολογήσεων - Ενοποιηµένη βαθµολόγηση

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς
πιστοληπτικής αξιολόγησης, εντός ή εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, προκειµένου να γίνεται ανταλλαγή πι-
στοληπτικών βαθµολογήσεων υποκειµένων δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς υπό την προϋπόθεση της
σχετικής ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους
συγκατάθεσης του υποκειµένου δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς και ενηµέρωσής του ως προς τα δικαιώ-
µατά του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ., η οποία παρέχεται µέσω του
Συστήµατος και της µεθοδολογίας του. 

2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς
πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν πιστο-
ληπτική βαθµολόγηση µε βάση τουλάχιστον τα δεδοµέ-
να των περ. α΄, γ΄ και ε΄ του άρθρου 53, βάσει της οποί-
ας δύναται να παραχθεί ενοποιηµένη βαθµολόγηση. 

3. Η χορήγηση ενηµέρωσης πιστοληπτικής βαθµολό-
γησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται µε χρέωση,
το ύψος της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 65. 

Άρθρο 61
Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης 
οικονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελετών

Το Σύστηµα διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφο-
ρίες που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισµό της ταυτότη-
τας των υποκειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς µε βάσεις δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα ή φο-
ρέων του ιδιωτικού τοµέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιο-
λόγησης, καθώς και µε κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστηµα
δηµόσιου ή άλλου φορέα ή µε υπηρεσίες από το οποίο ή
τις οποίες απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαί-
σιο της εκπόνησης οικονοµικών αναλύσεων ή στατιστι-
κών µελετών µε βάση τα δεδοµένα που τηρεί.

Άρθρο 62
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα - Δεδοµένα νοµικών προσώπων -
Άρση φορολογικού απορρήτου

1. Ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) εφαρµόζο-
νται, για τις ανάγκες του παρόντος Κεφαλαίου, και για
τα δεδοµένα νοµικών προσώπων που αποτελούν υποκεί-
µενα δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, τα οποία ε-
πεξεργάζεται η Αρχή.

2. Η Αρχή ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά
την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστολη-
πτικής βαθµολόγησης του άρθρου 57 του παρόντος και η
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συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος
συνεπάγονται την άρση του φορολογικού απορρήτου
του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013, Α΄ 170) για τα δεδοµένα οικονοµικής συµπε-
ριφοράς, η επεξεργασία των οποίων είναι αναγκαία για
την παραγωγή της βαθµολόγησης.

Άρθρο 63
Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήµατος

1. Η επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπε-
ριφοράς και των πιστοληπτικών βαθµολογήσεων είναι α-
πόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή. 

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχή επιλέγει
πρόσωπα µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών
γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση
του απορρήτου.

3. Η Αρχή οφείλει να έχει διαρκώς σε λειτουργία σύ-
στηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο α-
κολουθεί διεθνή πρότυπα και έχει πιστοποιηθεί από ανε-
ξάρτητο φορέα διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) που προβλέπεται στον ν.
4468/2017 (Α΄ 61). Το ανωτέρω σύστηµα περιλαµβάνει
τουλάχιστον µελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλει-
ας και ειδικά, τεχνικά και οργανωτικά, µέτρα ασφαλείας
σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση
των αγαθών, το εµπλεκόµενο ανθρώπινο δυναµικό, το
φυσικό περιβάλλον λειτουργίας, τον κύκλο ζωής των δε-
δοµένων, τον έλεγχο πρόσβασης, τη διαχείριση συνέχι-
σης λειτουργίας και τη διαχείριση περιστατικών ασφα-
λείας.

4. Η Αρχή οφείλει να εφαρµόζει, για την αποφυγή, α-
νίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης των
δεδοµένων της, µέτρα για: α) την καταγραφή ενεργειών
πρόσβασης στα δεδοµένα για χρόνο ίσο µε τους χρό-
νους τήρησης των δεδοµένων στο Σύστηµα, από τα ο-
ποία να προκύπτουν κατ’ ελάχιστο η ταυτότητα αυτού
που απέκτησε πρόσβαση, η έκταση, ο χρόνος και η ακρι-
βής αιτία πρόσβασης στα δεδοµένα και β) την ασφάλεια
των αρχείων.

5. Η αποτελεσµατική λειτουργία των καθορισµένων
οργανωτικών και τεχνικών µέτρων των παρ. 3 και 4 ε-
λέγχεται περιοδικά και η περιοδικότητα του ελέγχου κα-
θορίζεται σύµφωνα µε την περ. (γ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 65.

Άρθρο 64
Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών

1. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο
Διοικητής και το προσωπικό της Αρχής που υπηρετεί σε
αυτή µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαγορεύεται να
διαδίδουν εµπιστευτικές πληροφορίες που έλαβαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους και µετά από τη λήξη
των καθηκόντων τους. 

2. Η παραβίαση της παρ. 1 συνιστά το πειθαρχικό πα-
ράπτωµα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επι-
σύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µετά τη
διενέργεια (α) εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προ-
στασία δεδοµένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρθρο 65 του ν.
4624/2019 (Α΄ 137) και (β) αλγοριθµικής εκτίµησης αντι-
κτύπου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4961/2022 (A΄
146), καθορίζονται:
α) Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που συνδέονται µε

το Σύστηµα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52, 
β) ο χρόνος της περιοδικής πρόσβασης της Αρχής στα

δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται
στους πιστωτές ή της άντλησης των δεδοµένων αυτών
από αυτούς, 
γ) οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις

λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήµατος, καθώς και
η περιοδικότητα του ελέγχου της λειτουργίας των οργα-
νωτικών και τεχνικών µέτρων,
δ) το περιεχόµενο των αιτήσεων χορήγησης πιστολη-

πτικής βαθµολόγησης και οι διαδικασίες υποβολής τους
στο Σύστηµα, χορήγησης της συγκατάθεσης της παρ. 1
του άρθρου 58 και άσκησης των δικαιωµάτων των υπο-
κειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
ε) η διαδικασία πιστοληπτικής βαθµολόγησης, όπως η

µέθοδος επεξεργασίας των δεδοµένων, καθώς και τα
κριτήρια, η αριθµητική κλίµακα υπολογισµού της βαθµο-
λόγησης και ο τύπος της ενηµέρωσης πιστοληπτικής
βαθµολόγησης,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η συχνότητα υποβο-

λής αίτησης χορήγησης πιστοληπτικής βαθµολόγησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 57.
Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υ-

πουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια των εκθέσεων εκτί-
µησης αντικτύπου και αλγοριθµικής εκτίµησης αντικτύ-
που του πρώτου εδαφίου της παρούσας, συµπληρώνο-
νται ή τροποποιούνται τα δεδοµένα οικονοµικής συµπε-
ριφοράς που συλλέγονται από το Σύστηµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 53.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Αρχής, λαµβανοµένων υπό-
ψη των προβλεπόµενων στην παρ. 1 εκθέσεων εκτίµη-
σης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων
και αλγοριθµικής εκτίµησης αντικτύπου, καθορίζονται ο
τρόπος και η µεθοδολογία παραγωγής της ενοποιηµένης
βαθµολόγησης και της διασύνδεσης του Συστήµατος της
Αρχής µε τα συστήµατα φορέων πιστοληπτικής βαθµο-
λόγησης. 

3. Με απόφαση της Αρχής καθορίζεται το ύψος της
χρέωσης για τη χορήγηση αντιγράφου της ενηµέρωσης
πιστοληπτικής βαθµολόγησης, που προβλέπεται στην
παρ. 5 του άρθρου 58 και στην παρ. 3 του άρθρου 60. Τα
παραπάνω ποσά αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού.

4. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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δύναται να προστίθενται νέοι και να τροποποιούνται οι
υφιστάµενοι σκοποί επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµι-
κής συµπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενηµέρω-
σης πιστοληπτικής βαθµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο
58. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται οι σκοποί ε-
πεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, χο-
ρήγησης και διαβίβασης ενηµέρωσης πιστοληπτικής
βαθµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 58. 

5. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ε-
ξειδικεύονται το ελάχιστο περιεχόµενο και οι υποχρεω-
τικοί κανόνες που διέπουν τη σύµβαση που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 58 µεταξύ της Αρχής και των
φορέων του ιδιωτικού τοµέα και τη σύµβαση του άρθρου
60 µεταξύ της Αρχής και των φορέων πιστοληπτικής α-
ξιολόγησης.

6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, εντός δώδεκα (12)
µηνών από πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής, την ο-
ποία απευθύνει µετά από την έκδοση της απόφασης της
περ. α΄ της παρ. 1, συνδέονται ηλεκτρονικά µε το Σύ-
στηµα, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση της Αρχής στα
δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται στα
αρχεία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 66
Σύσταση, αποστολή και έδρα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νοµική προσω-
πικότητα µε την επωνυµία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστολη-
πτικής Αξιολόγησης» (εφεξής η «Αρχή»).

2. Αποστολή της Αρχής είναι η παραγωγή πιστοληπτι-
κών βαθµολογήσεων µέσω του Συστήµατος, η τήρηση
σχετικής βάσης δεδοµένων και η ανταλλαγή πιστοληπτι-
κών βαθµολογήσεων και πληροφοριών µε φορείς πιστο-
ληπτικής αξιολόγησης, προς τον σκοπό µείωσης των επι-
πέδων των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών προς δηµόσιους φορείς και ιδιώ-
τες πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη του φαινοµέ-
νου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

3. Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττι-
κής.

Άρθρο 67
Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια 

Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικη-
τικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε
εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή
άλλες διοικητικές αρχές. 

Άρθρο 68
Αρµοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) την ολοκληρωµένη διαχείριση του Συστήµατος και

την τήρηση της σχετικής βάσης δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, 
β) τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµέ-

νων οικονοµικής συµπεριφοράς υποκειµένων δεδοµέ-
νων οικονοµικής συµπεριφοράς που προέρχονται από
φορείς του δηµόσιου τοµέα, 
γ) την εξαγωγή πιστοληπτικής βαθµολόγησης των υ-

ποκειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
δ) την ανταλλαγή πιστοληπτικής βαθµολόγησης υπο-

κειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς µε φο-
ρείς πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά την παρ. 2 του άρ-
θρου 60, ή την παροχή πιστοληπτικής βαθµολόγησης σε
φορείς του ιδιωτικού τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 58,
ε) την εκπόνηση οικονοµικών αναλύσεων και στατιστι-

κών µελετών µε βάση τα δεδοµένα οικονοµικής συµπερι-
φοράς που τηρούνται από την Αρχή,
στ) τη στατιστική επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων

µε στόχο την ακριβέστερη δυνατή πρόβλεψη της πιθανό-
τητας αθέτησης υποχρεώσεων του κάθε φυσικού ή νοµι-
κού προσώπου, τόσο προς το Δηµόσιο και φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης όσο και προς ιδιώτες πιστωτές,
ζ) τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στους

διεθνείς οργανισµούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα-
θώς και τη συνεργασία σε διµερές επίπεδο µε αντίστοι-
χους φορείς άλλων κρατών για την ανταλλαγή δεδοµέ-
νων οικονοµικής συµπεριφοράς, την εκπόνηση, ανάληψη
και υλοποίηση προγραµµάτων και έργων, την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για
θέµατα που άπτονται της αποστολής της Αρχής,
η) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενηµερωτικών σε-

µιναρίων και προγραµµάτων ευαισθητοποίησης για θέµα-
τα που άπτονται της αποστολής της Αρχής.

Άρθρο 69
Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία 
του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου

Διοίκησης και του Διοικητή

Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και ο
Διοικητής της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λει-
τουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους δεσµεύονται µόνο από τον νόµο και τη συ-
νείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο
ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό ορ-
γανισµό.

Άρθρο 70
Κοινοβουλευτικός έλεγχος

1. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, που
ρυθµίζουν την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ε-
πί των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του
Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Διοικητής της Αρ-
χής, µετά από κλήση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφά-
νειας της Βουλής, καταθέτουν ενώπιον αυτής, σύµφωνα
µε το άρθρο 138Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 41Α του
Κανονισµού αυτής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις
αρµοδιότητες της Αρχής. 

2. Ο Διοικητής της Αρχής συντάσσει αναλυτική ετήσια
έκθεση προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της για
το επόµενο έτος και ετήσια έκθεση απολογισµού, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας.
Στην έκθεση προγραµµατισµού περιλαµβάνονται ο σχε-
διασµός της µακροπρόθεσµης στρατηγικής κατεύθυνσής
της και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της. Στην έκθεση
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απολογισµού παρουσιάζονται το έργο που επιτελέστηκε
κατά το προηγούµενο έτος και τα αποτελέσµατα στους
κρίσιµους τοµείς δράσης της. Η έκθεση απολογισµού υ-
ποβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, από τον
Διοικητή της Αρχής, στον Πρόεδρο της Βουλής και συζη-
τείται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 138Α του Κανο-
νισµού της Βουλής. Η έκθεση απολογισµού αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Αρχής και δηµοσιεύεται σε σχετική
έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, η Αρχή υποχρεούται να υπο-
βάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις κατά
τη διάρκεια του έτους για θέµατα γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρ-
θρου 138Α του Κανονισµού της Βουλής.

Άρθρο 71
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της Αρχής.

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρό-
τασης του Υπουργού Οικονοµικών, εκδίδεται ο Οργανι-
σµός, µε τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση και διάρ-
θρωση των υπηρεσιών της Αρχής, η συγχώνευση και κα-
τάργηση οργανικών µονάδων, η κατάργηση ή αλλαγή έ-
δρας περιφερειακών υπηρεσιών και η οργανωτική διάρ-
θρωση αυτών, η µετατροπή και κατάργηση των οργανι-
κών θέσεων, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των οργα-
νικών µονάδων και του προσωπικού, ο προσδιορισµός
των επιχειρησιακών διαδικασιών και συστηµάτων διακυ-
βέρνησης και διοίκησης, τα ειδικότερα προσόντα διορι-
σµού ανά κλάδο και ειδικότητα, οι κλάδοι από τους οποί-
ους προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονά-
δων αυτής, καθώς και η κατανοµή των οργανικών θέσε-
ων του προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα. 

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρό-
τασης του Υπουργού Οικονοµικών, εκδίδεται ο Κανονι-
σµός Λειτουργίας της Αρχής, µε τον οποίο καθορίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης των αρµο-
διοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο θέµα. Επίσης, µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζεται κάθε θέ-
µα σχετικό µε την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 79
περί σύγκρουσης συµφερόντων του Προέδρου και των
µελών του Συµβουλίου Διοίκησης.

3. Με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται κατό-
πιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, εκδί-
δονται επιµέρους κανονισµοί µε τους οποίους καθορίζο-
νται, ιδίως, ειδικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες και
τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της.

Άρθρο 72
Όργανα διοίκησης της Αρχής

Τα όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Συµβούλιο Δι-
οίκησης και ο Διοικητής.

Άρθρο 73
Σύνθεση του Συµβουλίου Διοίκησης

Το Συµβούλιο Διοίκησης είναι πενταµελές και αποτε-
λείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη. Στις συνε-
δριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης συµµετέχει ο Διοι-
κητής της Αρχής, ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίω-
µα ψήφου.

Άρθρο 74
Προσόντα διορισµού Προέδρου και µελών 

του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, υψηλής επιστηµονι-
κής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε το-
µείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής και
του Συµβουλίου Διοίκησης. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµε-

δαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Συνεκτι-
µώµενα προσόντα κατά την επιλογή είναι τα εξής:
αα) η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Δι-

οίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 
αβ) οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου και α-
ντίστοιχου της αλλοδαπής, που αποδεικνύουν την επι-
στηµονική εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείµενα συναφή
προς τους σκοπούς της Αρχής και τις αρµοδιότητες του
Συµβουλίου Διοίκησης, 
β) επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενα συναφή

προς τους σκοπούς της Αρχής και τις αρµοδιότητες του
Συµβουλίου Διοίκησης, δέκα (10) τουλάχιστον ετών,
γ) άριστη γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και

ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορι-
σµού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισµού.

Άρθρο 75
Διαδικασία επιλογής, διορισµός και θητεία του

Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Για την επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκη-
σης διεξάγεται ανοικτός διαγωνισµός.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισµό γίνε-
ται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτί-
ζεται από: 
α) τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), µε αναπληρωτή του Αντιπρόε-
δρο του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο,
ως Πρόεδρο, 
β) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ο ο-

ποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., 
γ) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
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Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόε-
δρο του Ν.Σ.Κ., 
δ) τον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

και 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο

οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, ως µέλη. 

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επι-
κρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος αποτελείται από δι-
πλάσιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών
θέσεων, ήτοι δέκα (10), και υποβάλλεται στον Υπουργό
Οικονοµικών. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον δι-
πλάσιο αριθµό των θέσεων, περιλαµβάνονται όλοι οι υ-
ποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.

4. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει από τον κατάλο-
γο της παρ. 3 ισάριθµους µε τις προς πλήρωση θέσεις ε-
πικρατέστερους υποψηφίους και υποβάλλει για τη σύµ-
φωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, κατά την προ-
βλεπόµενη από τον Κανονισµό της Βουλής διαδικασία.
Αν η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν παράσχει τη
σύµφωνη γνώµη της για έναν ή περισσότερους από τους
προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονοµικών
προτείνει νέους υποψηφίους από τον κατάλογο των επι-
κρατέστερων υποψηφίων της παρ. 3. 

5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
της Αρχής διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, µε πενταετή θητεία, µε την επιφύλαξη της παρ.
6, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία (1) φορά.

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δύο (2)
µέλη κληρώνονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Δι-
οίκησης αµέσως µετά από τη λήψη της απόφασης επιλο-
γής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, και τα
άλλα δύο (2) για θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση
αυτή δεν περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
Διοίκησης, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών. Αν
ανανεωθεί η θητεία µέλους που διορίσθηκε σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία
πέντε (5) ετών.

7. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι
τον διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας
δεν µπορεί να υπερβεί σε καµία περίπτωση τους έξι (6)
µήνες. 

8. Το Συµβούλιο Διοίκησης µπορεί να συνεχίσει να λει-
τουργεί, εάν κάποια από τα µέλη του εκλείψουν ή απο-
χωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά µέ-
λη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας.

Άρθρο 76
Αναπλήρωση Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης

Τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, όταν κωλύε-
ται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένα (1) από τα υπόλοιπα
µέλη, που έχει ορισθεί προς τούτο µε απόφαση του Προ-
έδρου, που λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από τον
διορισµό του Συµβουλίου Διοίκησης. 

Άρθρο 77
Κωλύµατα διορισµού Προέδρου και µελών

του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Δεν µπορεί να διορισθεί Πρόεδρος και µέλος του
Συµβουλίου Διοίκησης πρόσωπο που έχει τα κωλύµατα

διορισµού που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄
26), είτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των αιτήσεων, είτε κατά τον χρόνο του διορισµού
και επιπλέον όποιος: 
α) έχει απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή άλλου νοµικού προσώπου του
Δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής
της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύµβα-
σης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαι-
τιότητά του, 
β) έχει αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση

ενός επαγγέλµατος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε δηµό-
σιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος,
γ) συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε την

Αρχή, 
δ) είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, είναι ή έ-

χει διατελέσει µέλος της Βουλής των Ελλήνων ή µέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ή υπήρξε µέλος
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ή µέλος των εκτελεστι-
κών οργάνων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέχουσα ή
την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανα-
κηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω
περιόδους.

2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
δεν µπορούν να είναι σύζυγοι ή µέρη συµφώνου συµβίω-
σης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄
181) ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέ-
ρου βαθµού µε τον Διοικητή ή οποιοδήποτε άλλο µέλος
του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου και
του Προέδρου.

3. Ως προς τα κωλύµατα διορισµού, για τον Πρόεδρο
και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης εφαρµόζεται ανα-
λόγως και το άρθρο 67 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί
κωλυµάτων διορισµού των µελών της Κυβέρνησης, Υφυ-
πουργών και εν γένει των οργάνων διοίκησης του δηµό-
σιου τοµέα. 

Άρθρο 78
Ασυµβίβαστα Προέδρου και µελών

του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου είναι µερι-
κής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποι-
ουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκη-
ση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου, α-
νεξάρτητων αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης α΄ και β΄ βαθµού και των επιχειρήσεών τους, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµόσιων επιχειρή-
σεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει το
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. 

2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου κατά τη
διάρκεια της θητείας τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έµ-
µισθο ή άµισθο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγ-
γελµατική δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ι-
διότητα ή τα καθήκοντα µέλους του Συµβουλίου Διοίκη-
σης. Ιδίως, δεν παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήπο-
τε έννοµη σχέση µε εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας
µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων και έ-
χουν υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των καταστάσε-
ων που µπορεί να συνιστούν σύγκρουση συµφερόντων.
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Δεν συνιστά για αυτούς ασυµβίβαστο η άσκηση καθηκό-
ντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε καθεστώς πλήρους ή
µερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων µέλους
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 79
Υποχρεώσεις Προέδρου και µελών 

του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υπο-
χρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας, της
αµεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετούν µε συ-
νέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκούν τις αρµο-
διότητες που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τo άρθρο 86
µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελε-
σµατική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής. 

2. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συµ-
φερόντων για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης εφαρµόζονται τα άρθρα 71 έως 74 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης,
υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής
τους κατάστασης, σύµφωνα µε τον ν. 3213/2003
(Α΄ 309) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

4. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
υπογράφουν δήλωση για τη µη ύπαρξη σύγκρουσης συµ-
φερόντων, προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όταν
οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των συµφερόντων του
Προέδρου ή άλλου µέλους τεθεί ενώπιον του Συµβουλί-
ου Διοίκησης, το µέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε
δήλωση κατά την έναρξη της συζήτησης σχετικά µε τον
λόγο που επιβάλλει την αποχή του από την συζήτηση και
τη λήψη απόφασης και δεν προσµετράται για τον υπολο-
γισµό της απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετο-
χής περισσότερων του ενός µελών, λόγω σύγκρουσης
συµφερόντων, το Συµβούλιο Διοίκησης βρίσκεται σε α-
παρτία και αποφασίζει νόµιµα, µε τα λοιπά, µη κωλυόµε-
να µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 7 του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 80
Δήλωση εµπιστευτικότητας

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης υ-
πογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας, µε την οποία α-
ναλαµβάνουν την υποχρέωση εµπιστευτικότητας, καθώς
και την υποχρέωση να µην αποκαλύπτουν, αναπαράγουν
ή χρησιµοποιούν προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρί-
του εµπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες αποκτούν
πρόσβαση εξαιτίας της θέσης που κατέχουν. 

Άρθρο 81
Κυρώσεις

Η παράβαση των υποχρεώσεων των άρθρων 79 και 80,
καθώς και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της
Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 82
Παύση Προέδρου και µελών του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
παύονται από το αξίωµά τους µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τους εξής λόγους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων τους λό-

γω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευ-
µατικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3)
συνεχόµενους µήνες ή αν δεν έχουν εκπληρώσει τα κα-
θήκοντά τους για τρεις (3) συνεχόµενους µήνες για ο-
ποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλί-
ου Διοίκησης,
β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των

καθηκόντων τους. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, η δη-
µοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους και η κατάχρηση της θέσης
τους για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος,
γ) αν παραπεµφθούν αµετάκλητα στο ακροατήριο για

αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης τους

σε αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
103 του ν. 3528/2007,
ε) αν δεν προβούν στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις

περί σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 77,
στ) αν έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή

από την άσκηση ενός επαγγέλµατος, ή τους έχει απαγο-
ρευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους ο-
ποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώµατος, 
ζ) αν εκλεγούν σε θέση µέλους της Βουλής των Ελλή-

νων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστι-
κών οργάνων διοίκησης πολιτικού κόµµατος, ή αν ανακη-
ρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές, η αν διορισθούν σε θέση
µέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, 
θ) αν είναι σύζυγοι ή µέρη συµφώνου συµβίωσης κατά

την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή
συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραµ-
µή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και δεύτερου βαθ-
µού µε τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο
µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης. 

2. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που
έχει παυθεί από το αξίωµά του δύναται να προσβάλει µε
προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την
απόφαση περί παύσης του. Η προθεσµία και η άσκηση
της προσφυγής δεν αναστέλλουν την προσβαλλόµενη
απόφαση.

Άρθρο 83
Παραίτηση Προέδρου και µελών 

του Συµβουλίου Διοίκησης

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης,
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που προτίθενται να παραιτηθούν, ενηµερώνουν τον Υ-
πουργό Οικονοµικών και το Συµβούλιο Διοίκησης τρεις
(3) τουλάχιστον µήνες πριν από την παραίτησή τους. Η
παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Άρθρο 84
Κένωση θέσης Προέδρου και µελών του Συµβουλίου
Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης

Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή µέ-
λους του Συµβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, παραί-
τησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
75, εντός δύο (2) µηνών από την κένωση της θέσης για
πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισµό νέου Προέδρου ή µέ-
λους, η λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης δεν διακό-
πτεται. Για το διάστηµα µέχρι τον διορισµό νέου Προέ-
δρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής του ή, ε-
άν δεν υπάρχει αναπληρωτής, ένα από τα υπολειπόµενα
µέλη µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 85
Λήξη θητείας Προέδρου και µελών

του Συµβουλίου Διοίκησης

Η διαδικασία για τον διορισµό νέου Προέδρου ή µέ-
λους του Συµβουλίου Διοίκησης ξεκινάει τρεις (3) τουλά-
χιστον µήνες πριν από την εκπνοή της θητείας τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75. Σε περίπτωση µη ολοκλήρω-
σης της διαδικασίας για τον διορισµό νέου Προέδρου ή
µέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία του απερχόµενου
Προέδρου ή µέλους παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον
διορισµό νέων και πάντως για διάστηµα που δεν δύναται
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.

Άρθρο 86
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) εγκρίνει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδια-

σµό της Αρχής, το σχέδιο προϋπολογισµού της Αρχής,
πριν από την υποβολή του στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, και την ετήσια έκθεση απολογισµού των δρα-
στηριοτήτων της Αρχής,
β) κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφί-

ους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλλει σχετική πρό-
ταση στον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπα-

νών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προµήθειες ει-
δών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ,
δ) κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, υποβάλλει στον Υ-

πουργό Οικονοµικών προτάσεις νοµοθετικών διατάξεων
και κανονιστικών πράξεων για ζητήµατα που εµπίπτουν
στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της Αρχής,
ε) παρέχει τη γνώµη του για: 
εα) τον σχεδιασµό της πολιτικής προσωπικού της Αρ-

χής και παρακολουθεί την εφαρµογή αυτής, 
εβ) την ανάπτυξη και την εφαρµογή µεθοδολογιών και

ειδικότερων συστηµάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιο-
λόγησης, προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής ε-
ξέλιξης του προσωπικού της Αρχής, 

εγ) την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, 
εδ) τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα της χρηµατο-

δότησης δράσεων της Αρχής από τα διαρθρωτικά ταµεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Υπηρεσία Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρω-
παϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), και οποιαδήποτε άλλη
πηγή χρηµατοδότησης εκτός του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού, 
εε) την υπογραφή συµφωνιών συνεργασίας µε διε-

θνείς οργανισµούς,
στ) παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για: 
στα) την κατάρτιση του Οργανισµού της Αρχής, καθώς

και για την τροποποίησή του, 
στβ) τον Κανονισµό Λειτουργίας και τους επιµέρους

Κανονισµούς της Αρχής.
2. Όταν ζητείται η γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης,

τεκµαίρεται ότι αυτή είναι θετική µετά από την παρέλευ-
ση άπρακτης προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υ-
ποβολή του σχετικού ερωτήµατος προς αυτό.

Άρθρο 87
Διοικητής της Αρχής

Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί
σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και είναι ο επικεφαλής της Αρχής. Ο Διοικητής διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδε-
ται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) του
συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, µε πενταετή θητεία. Η θητεία του
µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. 

Άρθρο 88
Προσόντα διορισµού Διοικητή

1. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, υ-
ψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής
εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότη-
τες της Αρχής, ιδίως στους τοµείς των χρηµατοοικονοµι-
κών, της συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προ-
σωπικών δεδοµένων, της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέ-
ους και της πρόληψης της αφερεγγυότητας νοικοκυριών
και επιχειρήσεων. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος Α.Ε.Ι.

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή ισότιµο και αντίστοιχο
τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής, 
β) µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. της ηµεδα-

πής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, που απο-
δεικνύει την επιστηµονική εξειδίκευση σε συναφή προς
τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά αντικείµενα, 
γ) σηµαντική διοικητική εµπειρία σε θέσεις ευθύνης,

σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγι-
κών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, συ-
ντονισµό οµάδων, διαδικασίες στοχοθεσίας και παρακο-
λούθησης επίτευξης στόχων, 
δ) άριστη γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ι-

δίως, της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν, και
ε) αποδεδειγµένη εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ε-

τών σε πολιτικές, έργα και δράσεις σε συναφή προς
τους σκοπούς της Αρχής αντικείµενα, όπως προστασίας
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προσωπικών δεδοµένων, ανάπτυξης και ενίσχυσης µη-
χανισµών πρόληψης αφερεγγυότητας, ανάπτυξης συ-
στηµάτων διαχείρισης κινδύνων, οργανωτικών µεταρ-
ρυθµίσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η εµπειρία από α-
νάλογα έργα σε διεθνείς οργανισµούς και χώρες του ε-
ξωτερικού αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν.

3. Η κατοχή επαγγελµατικών πιστοποιήσεων από ανα-
γνωρισµένους φορείς επαγγελµατικής πιστοποίησης,
σχετικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής αξιολο-
γείται ως επιπρόσθετο προσόν.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορι-
σµού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισµού.

Άρθρο 89
Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή

1. Για την επιλογή του Διοικητή διεξάγεται ανοικτός
διαγωνισµός. 

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισµό γίνε-
ται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου
76. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσ-
σάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκα-
θορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλ-
λεται στο Συµβούλιο Διοίκησης. Αν οι υποψήφιοι είναι λι-
γότεροι από τέσσερις (4), περιλαµβάνονται όλοι οι υπο-
ψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

3. Το Συµβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) ε-
πικρατέστερους υποψηφίους µε σειρά προτεραιότητας
και υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό Οικονοµικών. Ο Υ-
πουργός Οικονοµικών υποβάλλει τον υποψήφιο που
προτείνει για τη θέση του Διοικητή, στην Επιτροπή Θε-
σµών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη σύµφωνη γνώ-
µη της, κατά την προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της
Βουλής διαδικασία. Αν η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνει-
ας δεν παράσχει τη σύµφωνη γνώµη της για τον προτα-
θέντα υποψήφιο, η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου ε-
παναλαµβάνεται για τον έτερο των δύο επικρατέστερων
υποψηφίων. 

Άρθρο 90
Κωλύµατα 

1. Δεν µπορεί να διορισθεί Διοικητής της Αρχής πρό-
σωπο που έχει τα κωλύµατα του άρθρου 69 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133) και των άρθρων 5 και 8 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) κατά
τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσε-
ων και κατά τον χρόνο του διορισµού και επιπλέον όποι-
ος:
α) έχει απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή

Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του Δηµόσιου τοµέα,
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά του,
β) έχει αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση

ενός επαγγέλµατος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε Δηµό-
σιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος,
γ) είναι σύζυγος ή µέρος συµφώνου συµβίωσης κατά

την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015  (Α΄ 181) ή
συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου
βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλ-

λου µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης,
δ) είναι ή έχει διατελέσει µέλος της Βουλής των Ελλή-

νων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µέλος της Κυβέρ-
νησης ή Υφυπουργός, ή µέλος των εκτελεστικών οργά-
νων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέχουσα ή την προη-
γούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί
υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.

2. Αν ο Διοικητής είναι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή
όργανο ή λειτουργός φορέων του Δηµοσίου, µε τη λήξη
της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που
κατείχε πριν από τον διορισµό του. Σε αυτή την περίπτω-
ση, ο χρόνος της θητείας του λογίζεται, για κάθε βαθµο-
λογική και µισθολογική έννοµη συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης.

Άρθρο 91
Ασυµβίβαστα

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή αναστέλ-
λεται η άσκηση έµµισθου ή άµισθου δηµόσιου λειτουρ-
γήµατος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση
του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµού και των επιχειρήσεών τους, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου ή δηµόσιων επι-
χειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορί-
ζει το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς
και οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. Ο
Διοικητής, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του,
παύει οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε επιχείρηση, εται-
ρεία, και νοµική οντότητα, από την οποία µπορεί να προ-
κληθεί σύγκρουση συµφερόντων.

2. Ως προς τα ασυµβίβαστα του Διοικητή εφαρµόζο-
νται και τα άρθρα 70 έως 74 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 92
Υποχρεώσεις Διοικητή

1. Ο Διοικητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του, έχει υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αντικειµενι-
κότητας, της αµεροληψίας και της ακεραιότητας, να υ-
πηρετεί µε συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να α-
σκεί τις αρµοδιότητές του µε γνώµονα την επίτευξη των
στόχων και την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουρ-
γία και δράση της Αρχής. 

2. Ο Διοικητής υποχρεούται σε δήλωση και έλεγχο της
περιουσιακής του κατάστασης, σύµφωνα µε τον ν.
3213/2003 (Α΄ 309) κατά τη διάρκεια της θητείας του.

3. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συµ-
φερόντων για τον Διοικητή εφαρµόζονται τα άρθρα 71 έ-
ως 74 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 93
Κυρώσεις

Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 92, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παρά-
πτωµα. 

Άρθρο 94
Παύση Διοικητή

1. Ο Διοικητής παύεται πρόωρα για τους εξής λόγους:
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α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω
κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατι-
κής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) συνε-
χόµενους µήνες, ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκο-
ντά του για τρεις (3) συνεχόµενους µήνες για οποιονδή-
ποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοί-
κησης,

β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των
καθηκόντων του, όπως ιδίως, η αποκάλυψη εµπιστευτι-
κών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του
για ίδιο, προσωπικό ή οικονοµικό όφελος,

γ) αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για α-
δίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007, Α΄ 26),
δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε

αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
103 του ν. 3528/2007,
ε) αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή από

την άσκηση ενός επαγγέλµατος, ή του έχει απαγορευθεί
η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιουδή-
ποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβαρού πει-
θαρχικού παραπτώµατος, 
στ) αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστικών οργά-
νων διοίκησης πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υ-
ποψήφιος βουλευτής, 
ζ) αν διορισθεί µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, 
η) αν είναι σύζυγος ή µέρος συµφώνου συµβίωσης κα-

τά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή
συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου
βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή µε τον Πρόεδρο ή ο-
ποιοδήποτε άλλο µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης. 

2. Όταν συντρέχουν αναµφισβήτητα πραγµατικά περι-
στατικά που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή πριν
από τη λήξη της θητείας του, ο Διοικητής παύεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιο-
λογηµένη πρόταση του Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται
µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών
του. Η απόφαση περί παύσης δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται οποτεδήποτε να
ζητήσει τη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης, ως προς το
εάν συντρέχουν πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν
λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή. 

4. Ο Διοικητής, που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύ-
ναται να προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσης του. Η ά-
σκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης απόφασης.

Άρθρο 95
Παραίτηση Διοικητή

Ο Διοικητής, όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το α-
ξίωµά του, ενηµερώνει τον Υπουργό Οικονοµικών και το
Συµβούλιο Διοίκησης, τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν
από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 96
Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, 

παύσης ή παραίτησης

Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή λόγω
θανάτου, παύσης ή παραίτησης, διορίζεται νέος Διοικη-
τής σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ-
θρο 89, εντός δύο (2) µηνών από την κένωση της θέσης.
Για το διάστηµα µέχρι τον διορισµό νέου Διοικητή, τα κα-
θήκοντα αυτού ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ή,
εάν δεν υπάρχει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκο-
ντά του, καθήκοντα Διοικητή ασκεί ένας εκ των Διευθυ-
ντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας,
που ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

Άρθρο 97
Λήξη της θητείας

1. Η διαδικασία για τον διορισµό νέου Διοικητή ξεκινά-
ει τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της θητείας
του. 

2. Σε περίπτωση επιλογής του Διοικητή µετά από τη
λήξη της θητείας του, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοί-
κησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής ως ανα-
πληρωτής για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θη-
τείας του µέχρι τον διορισµό του διαδόχου του. Αν ο ορι-
σθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθή-
κοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί
αυτά, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται
ως αναπληρωτής ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας µέχρι τον διορι-
σµό του νέου Διοικητή της Αρχής ή την ανάληψη των κα-
θηκόντων του υφισταµένου. Το ενδιάµεσο αυτό διάστη-
µα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. 

Άρθρο 98
Αρµοδιότητες Διοικητή

1. Οι αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στο
άρθρο 68, ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών
που κατά το άρθρο 86 ασκούνται από το Συµβούλιο Διοί-
κησης. Ο Διοικητής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:
α) εισηγείται στο Συµβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέ-

µατα αρµοδιότητάς του,
β) διαµορφώνει και επικαιροποιεί τον µακροπρόθεσµο

στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής. Επίσης καταρτίζει και
αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό
σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και πο-
σοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και
τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων αυ-
τής, των Προϊσταµένων αυτών και του προσωπικού τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, 
γ) εισηγείται στο Συµβούλιο Διοίκησης τις αναγκαίες

νοµοθετικές ρυθµίσεις για ζητήµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες της Αρχής, 
δ) υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, ε-

περωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις προς την αρµόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, για την υποβοή-
θηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρµοδιοτήτων, 
ε) λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας

των προσωπικών δεδοµένων στις υπηρεσίες της Αρχής, 
στ) λαµβάνει µέτρα για την κίνηση της διαδικασίας πει-
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θαρχικής δίωξης ενώπιον των αρµόδιων πειθαρχικών
συµβουλίων,
ζ) αποφασίζει για τη συµµετοχή της Αρχής σε οµάδες

εργασίας ή επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διε-
θνών οργανισµών µε αντικείµενο που άπτεται των αρµο-
διοτήτων της, 
η) εκπροσωπεί την Αρχή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

για κάθε ζήτηµα που αφορά στους σκοπούς και τις αρµο-
διότητες της Αρχής,
θ) προΐσταται του συνόλου του προσωπικού, σύµφωνα

µε τον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Αρχής, 
ι) επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των ορ-

γανικών µονάδων κάθε επιπέδου της Αρχής, και αποφα-
σίζει για την πρόωρη λήξη της θητείας τους και την α-
παλλαγή ή τη µετακίνησή τους,
ια) συγκροτεί τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβού-

λια της Αρχής, καθώς και οµάδες εργασίας ή έργου,
συµβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης,
ιβ) ορίζει τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον

γραµµατέα όλων των διαρκών και µη συλλογικών οργά-
νων της Αρχής,
ιγ) οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης,

µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που
υπάγεται στις οργανικές µονάδες της Αρχής, 
ιδ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογικά

όργανα άλλων υπουργείων και φορέων,
ιε) συγκροτεί οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή εκ-

προσώπων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ο-
ριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ανεξάρτητων αρχών,
προς τον σκοπό συνδροµής στην αποδοτικότερη διεξα-
γωγή του έργου της Αρχής σε θέµατα για τα οποία απαι-
τούνται ειδική επιστηµονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.
ιστ) αποφασίζει για τα ειδικότερα προσόντα και τα κρι-

τήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή, σύµφωνα µε
το άρθρο 107, και για την υποβολή στους αρµόδιους φο-
ρείς και στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
των αντίστοιχων αιτηµάτων για τις σχετικές προκηρύ-
ξεις, 
ιζ) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του συνόλου του

προσωπικού της Αρχής, και δύναται να επιβάλει ποινή ε-
πίπληξης ή προστίµου έως τις αποδοχές ενός (1) µηνός.

2. Ο Διοικητής της Αρχής δύναται, µε αποφάσεις του,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µο-
νάδων της Αρχής, αρµοδιότητες ή να εξουσιοδοτεί αυ-
τούς να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» αποφάσεις,
πράξεις ή άλλα έγγραφα. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξου-
σιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία µεταβι-
βάστηκαν οι αρµοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν
να υπογράφουν από τον Διοικητή της Αρχής, σε ιεραρχι-
κά υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυ-
τό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ` εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου. Αν η ως άνω
περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργανο στο ο-
ποίο: 
α) Είχε µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα, το εξουσιοδοτού-

µενο όργανο υπογράφει µε εντολή του οργάνου που του
παρείχε την εξουσιοδότηση ή 
β) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το ε-

ξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει «Με εντολή Διοι-
κητή». Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα

δύνανται να τροποποιούνται εν όλω ή εν µέρει από το ί-
διο όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που
τις εξέδωσε.

Άρθρο 99
Αναπλήρωση Διοικητή

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας του Διοικητή να
εκτελέσει τα καθήκοντά του, µε απόφαση του Συµβουλί-
ου Διοίκησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής
ως αναπληρωτής για όσο διάστηµα ο Διοικητής τελεί σε
προσωρινή αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Αν ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει
τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να ε-
κτελεί αυτά, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης ορί-
ζεται ως αναπληρωτής ένας εκ των Διευθυντών της Γενι-
κής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας µέχρι την ανά-
ληψη των καθηκόντων του υφιστάµενου Διοικητή. Το
χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τους δύο (2) µήνες. 

Άρθρο 100
Προϋπολογισµός και οικονοµική διαχείριση

1. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού δαπανών της Αρχής και των σχετικών προβλέψεων
στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγι-
κής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και τα θέµατα δηµοσιονοµικής δια-
χείρισης και δηµόσιου λογιστικού εφαρµόζεται ο ν.
4270/2014 (Α΄ 143).

2. Η Αρχή, µε ευθύνη του προϊσταµένου οικονοµικών
υπηρεσιών της, υποβάλλει απευθείας στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους το σχέδιο προϋπολογισµού της µέ-
χρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014. 

3. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισµό. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για
τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται κάθε έτος σε χω-
ριστό ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµικών. 

4. Ο Διοικητής της Αρχής είναι διατάκτης των πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού δαπανών της, σύµφωνα µε
τον ν. 4270/2014.

5. Η Αρχή δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που ε-
ντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
σύµφωνα µε το Υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου Β΄ του
Μέρους Δ΄ του ν. 4270/2014. Επίσης, δύναται να συµµε-
τέχει σε συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-
θνείς οργανισµούς.

6. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δηµο-
σίου ή άλλους φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αντιµετώπιση των στε-
γαστικών αναγκών των υπηρεσιών της. Ο Διοικητής πα-
ρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύµφωνα µε τον ν. 3130/2003
(Α΄ 76), περί στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών, για θέµατα
στέγασης και µεταστέγασης των υπηρεσιών της Αρχής.
Για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων προς στέ-
γαση των Υπηρεσιών της Αρχής, το ελληνικό Δηµόσιο
εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής. Κατά τα λοι-
πά, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί στέγασης δηµόσιων
υπηρεσιών.
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Άρθρο 101
Προσωπικό

1. Οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που υπηρετεί στην Αρχή, καθώς και των συνεργατών
που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 107 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στους ανωτέρω
εξακολουθούν να καταβάλλονται: α) η προσωπική δια-
φορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στο ύψος που αυ-
τή έχει προσδιοριστεί κατά την ηµεροµηνία ανάληψης υ-
πηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε
τον καταβαλλόµενο βασικό µισθό και β) η οικογενειακή
παροχή του άρθρου 15 του ν. 4354/2015.

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του ως
άνω προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή,
αυτό επανέρχεται αυτοδίκαια σε κενή θέση ή, εάν δεν υ-
πάρχει, σε συνιστώµενη µε την πράξη επαναφοράς προ-
σωποπαγή θέση, της υπηρεσίας προέλευσής του. Στην
περίπτωση αυτή, το προσωπικό αυτό µε την επαναφορά
του εξελίσσεται κανονικά στους βαθµούς και τα µισθο-
λογικά κλιµάκια της κατηγορίας του, συνυπολογιζόµε-
νου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή.

Άρθρο 102
Πειθαρχική ευθύνη 

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλί-
ου Διοίκησης, που παραβαίνουν εκ δόλου ή από βαριά α-
µέλεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται στα άρθρα 77 έως 82, 86 και 90 έως 94, καθώς και
στις πράξεις που εκδίδονται κατ’  εξουσιοδότηση αυτών,
υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευ-
θύνη. Οι παραβάσεις του πρώτου εδαφίου συνιστούν ει-
δικό λόγο πειθαρχικής ευθύνης για τα ενεχόµενα πρό-
σωπα.

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή ε-
φαρµόζονται τα άρθρα 103 έως 151 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

3. Για τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Πιστο-
ληπτικής Αξιολόγησης, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Δι-
οικητής της Αρχής. 

4. Για τον Πρόεδρο, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, καθώς και τον Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί
ο Υπουργός Οικονοµικών.

Άρθρο 103
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Στην Αρχή συνιστάται Πειθαρχικό Συµβούλιο το ο-
ποίο αποτελείται από: α) έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο µε τον αναπληρω-
τή του, β) τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης και γ)
έναν (1) ακόµη Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη
του Πειθαρχικού Συµβουλίου των περ. α) και γ) υποδει-
κνύονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Ο Πρόεδρος, τα µέλη, τακτικά και αναπληρω-
µατικά, και ο γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου
ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, µε διετή
θητεία.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρχής έχει αποκλει-
στική αρµοδιότητα για την άσκηση της πειθαρχικής ε-

ξουσίας στους υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του Προϊ-
σταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιο-
λόγησης για τον οποίο το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό είναι το Δευτεροβάθµιο Πει-
θαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Για την αρ-
µοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρχής ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 120 του ν. 3528/2007. 

3. Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτε-
ρο βαθµό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην
αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής, είναι
το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου
146Α του ν. 3528/2007. Όταν κρίνονται υπάλληλοι της
Αρχής, στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συµ-
µετέχει, αντί του µέλους που προβλέπεται στην περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007, ο Προϊ-
στάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιο-
λόγησης, ο οποίος ορίζεται, µε αναπληρωτή του τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλίου.

Άρθρο 104
Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Στην Αρχή συνιστάται Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο,
το οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξου-
σίας στον Πρόεδρο και στα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, καθώς και στον Διοικητή αυτής. 

2. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

3. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έ-
ναν (1) Σύµβουλο Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και
έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µε τους αναπληρωτές τους, που υπο-
δεικνύονται µε απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστι-
κού Συµβουλίου και του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αντίστοι-
χα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικα-
στικών λειτουργών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα µέλη
του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Άρθρο 105
Υπηρεσιακό Συµβούλιο

Συνιστάται πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε διε-
τή θητεία για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί
στην Αρχή, το οποίο αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου Διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο, β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, µε τον αναπληρωτή του, γ)
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών µε τον αναπληρωτή του, που υποδει-
κνύονται από τον Διοικητή και δ) δύο (2) αιρετούς εκ-
προσώπους του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής
µε τους αναπληρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής τους.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
καθώς και ο γραµµατέας ορίζονται µε απόφαση του Διοι-
κητή της Αρχής. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδει-
ξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
λειτουργεί νόµιµα µε τα λοιπά τρία (3) τακτικά µέλη. Κα-
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τά τα λοιπά τυγχάνει εφαρµογής η παρ. 2 του άρθρου 2
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26).

Άρθρο 106
Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής

1. Η Αρχή συγκροτείται από το Γραφείο του Διοικητή
και την Κεντρική Υπηρεσία.

2. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση
των καθηκόντων του. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη
του Διοικητή συνιστάται τριµελής Γραµµατεία, η οποία
στελεχώνεται από προσωπικό εκ του οριζόµενου στην
παρ. 1 του άρθρου 107, για την υπηρεσιακή κατάσταση
του οποίου εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου
107. 

3. Συνιστώνται δύο (2) αυτοτελείς οργανικές µονάδες
σε επίπεδο τµήµατος υπαγόµενες στον Διοικητή, ήτοι: α)
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων
και β) Τµήµα Επικοινωνίας, Τύπου και Δηµοσίων Σχέσε-
ων. Επίσης, συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Νοµικών Υπο-
θέσεων, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου
Νοµικού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών και έ-
χει ως προϊστάµενο τον εκάστοτε προϊστάµενο του ως
άνω Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου. Το Αυτοτελές Τµή-
µα Νοµικών Υποθέσεων έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική
υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων
της Αρχής, που του ανατίθενται από τον προϊστάµενο
του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία συνιστάται Γενική Διεύθυν-
ση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, υπό την οποία συνιστώ-
νται: α) Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρε-
σιών, β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ)
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Υποστήριξης. 

Άρθρο 107
Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή συνιστώνται σαράντα πέντε (45) θέσεις,
οι οποίες κατανέµονται ως εξής: 
α) είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανε-

πιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 
β) δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσω-

πικού, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) θέσεις είναι
του κλάδου ΕΕΠ Νοµικών, 
γ) τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τε-

χνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 
δ) έξι (6) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
ε) µία (1) θέση εκπαιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτι-

κής Εκπαίδευσης (ΥΕ), και 
στ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντο-

λής για τις ανάγκες λειτουργίας του Αυτοτελούς Τµήµα-
τος Νοµικών Υποθέσεων του δευτέρου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 106. Η πρόσληψη των εµµίσθων Δικηγό-
ρων γίνεται κατ` εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 43
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των
ανωτέρω θέσεων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) και στο άρθρο 52 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), ε-

κτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισµό της Αρχής. Ει-
δικότερα για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδο-
µένων οικονοµικής συµπεριφοράς η Αρχή επιλέγει πρό-
σωπα µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που παρέ-
χουν επαρκείς εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών γνώσε-
ων και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση του α-
πορρήτου.

3. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνι-
στώνται δύο (2) θέσεις συνεργατών, δηµοσίων υπαλλή-
λων ή λειτουργών µε σχέση εργασίας Δηµοσίου Δικαίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε
φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), που καλύπτονται µέσω απόσπασης, κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 47
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Στο Γραφείο του Διοικητή της
Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται
από έναν εκ των συνεργατών του πρώτου εδαφίου. 

4. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµόσιους υ-
παλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις
διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και του ν. 3801/2009
(Α΄ 163) και καταλαµβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέ-
σεις. Η πλήρωση είκοσι (20) εκ των κενών οργανικών θέ-
σεων γίνεται µε διορισµό µέσω του Ανωτάτου Συµβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3051/2002 (Α΄220) και του ν. 4765/2021 (A΄ 6) για τις
Ανεξάρτητες Αρχές. Η κάλυψη των λοιπών είκοσι πέντε
(25) κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επί-
σης, να γίνεται µε µετάταξη ή απόσπαση προσωπικού
που υπηρετεί στον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε την ίδια σχέση εργασίας.

5. Για την κάλυψη προσωρινών αναγκών προσωπικού
της Αρχής µε απόσπαση ή µε µετάταξη υπαλλήλων µόνι-
µων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εφαρµόζεται το άρθρο 31 του ν. 4873/2021
(Α΄ 248), περί κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστα-
τες υπηρεσίες. 

Άρθρο 108
Δικαστική εκπροσώπηση και νοµική

υποστήριξη της Αρχής

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως α-
πό τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπρο-
σωπώντας το Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν
ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννοµες
σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων
στις δίκες αυτές γίνονται προς τον Διοικητή της Αρχής.

2. Η εν γένει νοµική υποστήριξη των υποθέσεων της
Αρχής διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) σύµφωνα µε τον ν. 4831/2021 (Α΄ 170) δια του
Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών. Η υποβολή νοµικών ερωτηµάτων της Αρχής, η απο-
δοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων που εκδίδονται επ’  αυ-
τών και η έγκριση ή µη των πρακτικών του Ν.Σ.Κ. επί των
δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων γίνονται από τον
Διοικητή της Αρχής.

37



Άρθρο 109
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής πριν από την
έναρξη λειτουργίας του Συστήµατος καταρτίζεται ο Κα-
νονισµός Επεξεργασίας Δεδοµένων, ο οποίος και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται
να µεταβιβάζονται ή να ανατίθενται στην Αρχή περαιτέ-
ρω αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στην
αποστολή της.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να α-
νατίθενται αρµοδιότητες, δικές του ή της Αρχής, σε επι-
µέρους οργανικές µονάδες ή σε όργανα αυτής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζε-
ται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού
της παρ. 1 του άρθρου 75 για την επιλογή του Προέδρου
και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής, οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, η διαδικασία υπο-
βολής των αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και ο τρόπος
βαθµολόγησης αυτών, η γραµµατειακή υποστήριξη της
Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 75, καθώς και κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου
75.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι αποδοχές του Προέδρου και των µελών του Συµ-
βουλίου Διοίκησης της Αρχής. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζε-
ται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισµού της παρ. 1
του άρθρου 89 για την επιλογή του Διοικητή της Αρχής,
η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 2
του άρθρου 89, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 89.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή
της Αρχής για όλο το διάστηµα της θητείας του.

8. Με απόφαση του Διοικητή: 
α) Καθορίζεται ειδικό σύστηµα προαγωγών και βαθµο-

λογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της
Αρχής, 
β) καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα

ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, ο τρό-
πος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των υπαλ-
λήλων της Αρχής, 
γ) συνιστώνται ή συγχωνεύονται Υπηρεσιακά και Πει-

θαρχικά Συµβούλια στην Αρχή, καθώς και οµάδες εργα-
σίας ή έργου, συµβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγη-
σης, 
δ) καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας των

διαρκών και µη συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45),
ε) συνιστώνται οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή εκ-

προσώπων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυ-
τός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ανεξάρτητων αρχών,
προς τον σκοπό συνδροµής στην αποδοτικότερη διεξα-
γωγή του έργου της Αρχής σε θέµατα για τα οποία απαι-
τούνται ειδική επιστηµονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Αρχής καθορίζεται η αµοιβή του Προέ-
δρου, των µελών και του γραµµατέα του Ειδικού Πειθαρ-
χικού Συµβουλίου του άρθρου 104. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πει-
θαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 104, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να α-
νακατανέµονται οι θέσεις του προσωπικού ανά εκπαι-
δευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών α-
ναγκών της Αρχής.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µετά τη διενέργεια (α) εκτίµησης αντικτύπου
σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρ-
θρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και (β) αλγοριθµικής ε-
κτίµησης αντικτύπου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν. 4961/2022 (A΄ 146), και ύστερα από εισήγηση της Ει-
δικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαπι-
στώνεται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

Άρθρο 110
Μεταβατική διάταξη

1. Μέχρι τον διορισµό του Προέδρου και των µελών
του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Οργανισµός, ο Κανονισµός
Λειτουργίας και οι επιµέρους κανονισµοί της Αρχής κα-
θορίζονται µε απόφαση του Διοικητή.

2. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ.
12 του άρθρου 109, η λειτουργία της Αρχής υποβοηθεί-
ται από την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111
Ίδρυση - Σκοπός

Ιδρύεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων («το Μη-
τρώο»), µε σκοπό την ενίσχυση της χρηµατοδότησης α-
πό το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της πραγµα-
τικής οικονοµίας και τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτι-
κής σταθερότητας, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµε-
νης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειολη-
πτών και της εν γένει συνδροµής στη λήψη τεκµηριωµέ-
νων αποφάσεων χρηµατοδότησης. Η λειτουργία του Μη-
τρώου συµβάλλει παράλληλα στην προώθηση των σκο-
πών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών,
καθώς και στην αποτελεσµατικότερη άσκηση των επο-
πτικών αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (η
«Τράπεζα») και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η
«ΕΚΤ»).

Άρθρο 112
Αντικείµενο

1. Το Μητρώο συνιστά εθνικό σύστηµα αρχειοθέτησης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια της
περ. 6 του άρθρου 4 του Κανονισµoύ (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώ-

38



πων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
µένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων)» (L
119) (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»). Το Μητρώο είναι πληροφορια-
κό σύστηµα που ανήκει και τηρείται στην Τράπεζα και κα-
ταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωµών, τα
είδη των παρεχοµένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη
πληροφορία που σχετίζεται µε κάθε µορφής πίστωση
προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γέ-
νει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που έχουν την καταστατική
τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστή-
µατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµά-
των που λειτουργούν στην Ελλάδα.

2. Βάσει των πληροφοριών της παρ. 1, που τηρούνται
στο Μητρώο, καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για
όλα τα πιστοδοτούµενα πρόσωπα (η «Πιστωτική Έκθε-
ση»). Το περιεχόµενο της Πιστωτικής Έκθεσης καθορίζε-
ται µε την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122 και
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αποδέκτη της, σε κάθε
όµως περίπτωση δεν περιέχει αξιολόγηση και βαθµολό-
γηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

3. Το Μητρώο είναι συµπληρωµατικό και σε πλήρη ε-
ναρµόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας µε το Μη-
τρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, την Ανεξάρτη-
τη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Β΄ Μέρους και
το υφιστάµενο σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. Για τις ανά-
γκες διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των
πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφο-
ριών, όπως αυτές ορίζονται στις περ. ο΄ και π΄ του άρ-
θρου 113, το Μητρώο µπορεί να προσφεύγει στα πληρο-
φοριακά συστήµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, καθώς και
στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ.

4. Το Μητρώο επίσης ευρίσκεται σε σχέση διαλειτουρ-
γικότητας µε τη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδοµέ-
νων GR-AnaCredit που τηρείται στην Τράπεζα, το πλαί-
σιο λειτουργίας της οποίας καθορίζεται από τον Κανονι-
σµό 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
18ης Μαΐου 2016 σχετικά µε τη συλλογή αναλυτικών πι-
στωτικών δεδοµένων και δεδοµένων πιστωτικού κινδύ-
νου (EKT/2016/13) και την Πράξη του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος 2677/19.5.2017 (Β΄ 2124), η οποία
συλλέγει πληροφορίες για πιστώσεις που χορηγούν πι-
στωτικά ιδρύµατα προς νοµικά πρόσωπα.

5. Προς τον σκοπό επίτευξης των σκοπών του, το Μη-
τρώο µπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες µε αντίστοιχα
Κεντρικά Μητρώα Πιστώσεων της αλλοδαπής.

Άρθρο 113
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους οι χρησιµο-
ποιούµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Ως «Τράπεζα» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Ως «δηµόσιος τοµέας» νοείται το σύνολο των φορέ-

ων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και οι επιχειρήσεις των
τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος, στον δηµό-

σιο τοµέα περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που α-
σκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη
µετοχική τους σύνθεση συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, το
ελληνικό δηµόσιο.
γ) Ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο, καθώς και κάθε είδους νοµική οντότητα.
δ) Ως «νοµικά πρόσωπα» νοούνται τα νοµικά πρόσωπα

και οι νοµικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου κατά την έν-
νοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας  (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Στα νοµικά
πρόσωπα περιλαµβάνονται και οντότητες που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα ως τµήµατα αλλοδαπού νοµι-
κού προσώπου, δηλαδή ως υποκαταστήµατα.
ε) Ως «οφειλέτης» νοείται το νοµικό και το φυσικό

πρόσωπο, που έχει χρηµατικές οφειλές έναντι των πι-
στωτών, σύµφωνα µε την περ. ζ΄, και αφορά τόσο στον
άµεσα αντισυµβαλλόµενο ως πρωτοφειλέτη, όσο και
στους ενεχόµενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή
εγγυητές.
στ) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσε-

ως οφειλή ή οι πάσης φύσεως οφειλές του οφειλέτη
προς τους πιστωτές της περ. ζ΄.
ζ) Ως «πιστωτές» νοούνται νοµικά πρόσωπα που δεν

εµπίπτουν στην έννοια του δηµόσιου τοµέα, προς τα ο-
ποία υφίσταται οφειλή υποκειµένου δεδοµένων οικονο-
µικής συµπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία, η οποία ο-
φειλή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, βά-
σει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται µε την Πρά-
ξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.
Ενδεικτικά, στην έννοια του «πιστωτή» εµπίπτουν:
ζα) πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια της περ. 1 της

παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄  107) και της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής ε-
ποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επεν-
δύσεων και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ)
648/2012, µε έδρα στην Ελλάδα,
ζβ) υποκαταστήµατα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµά-

των µε έδρα στην αλλοδαπή,
ζγ) πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε χώρα του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου που ασκεί δραστηριότητα στην
Ελλάδα δυνάµει του άρθρου 38 του ν. 4261/2014,
ζδ) εταιρείες παροχής πιστώσεων, κατά την έννοια της

παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014,
ζε) εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσε-

ων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 1905/1990 (Α΄ 147),
ζστ) εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κατά την έν-

νοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 1665/1986 (Α΄ 194),
ζζ) υποκαταστήµατα στην Ελλάδα χρηµατοδοτικών ι-

δρυµάτων, κατά την έννοια της περ. 22 της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4261/2014, µε έδρα στην αλλοδαπή,
ζη) εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και

πιστώσεις, κατά την έννοια της υποπερ. αα) της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και υ-
ποκαταστήµατα της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,
ζθ) πιστωτικοί φορείς, κατά την έννοια της περ. 2 του

άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),
ζι) ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων, κατά την έννοια
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της περ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128),
ζια) ιδρύµατα πληρωµών, κατά την έννοια της περ. 4

του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), εφόσον παρέ-
χουν πίστη,
ζιβ) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έν-

νοια της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218),
εφόσον παρέχουν πίστη,
ζιγ) εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, και
ζιδ) λοιπά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια

της περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013.
η) Ως «πίστωση» νοείται το δάνειο και κάθε εν γένει ο-

φειλή που απορρέει από οικονοµική διευκόλυνση οποι-
ασδήποτε µορφής από πιστωτή. Για την εφαρµογή του
παρόντος, ως πίστωση νοείται αυτή που εµπίπτει στο πε-
δίο εφαρµογής του, βάσει των πιστωτικών ορίων που κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
εξειδικεύονται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του
άρθρου 122.
θ) Ως «σύµβαση πίστωσης» νοείται η σύµβαση που συ-

νάπτεται µεταξύ του υποκειµένου των δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς και του πιστωτή για την παροχή
πίστωσης στο πρώτο.
ι) Ως «αίτηση πίστωσης» νοείται η αίτηση για παροχή

πίστωσης που υποβάλλεται σε πιστωτή.
κ) Ως «δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς» νοού-

νται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νοµικών
προσώπων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µη
ληξιπρόθεσµες, καθώς και οι εξοφληµένες οφειλές. Στα
δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς περιλαµβάνονται
ιδίως:
κα) στοιχεία εξατοµίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθ-

µός της σύµβασης,
κβ) η φύση της οφειλής,
κγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το

τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρό-
στιµα, η διάρκεια αποπληρωµής, το επιτόκιο και οι τυχόν
µεταβολές τους,
κδ) οι εµπράγµατες και ενοχικές εξασφαλίσεις της ο-

φειλής,
κε) οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν, ο χρόνος

των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
κστ) ρυθµίσεις της οφειλής,
κζ) µεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθο-

λικής ή ειδικής διαδοχής,
κη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων

µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, µέτρα διοικητικής ή ανα-
γκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία
της δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίω-
ξης ή η ποινική καταδίκη λόγω µη καταβολής των οφει-
λών, αν η µη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.
Στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς συµπερι-

λαµβάνονται επίσης η ιδιότητα του υποκειµένου των δε-
δοµένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως
συγγνωστού και η απαλλαγή του.
λ) Ως «υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-

φοράς» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς
που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο
και το οποίο: 
λα) έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης, 

λβ) έχει συνάψει σύµβαση πίστωσης για την παροχή
πίστωσης στο πρόσωπό του, ή 
λγ) είναι εγγυητής.
µ) Ως «πιστωτικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος µη

διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωµών για τις οποίες
υπέχει συµβατική υποχρέωση.
ν) Ως «Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (Μητρώο) νοεί-

ται το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που δια-
χειρίζεται η Τράπεζα και το οποίο λαµβάνει δεδοµένα
που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους
υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες
σχετικές µε τον πιστωτικό κίνδυνο.
ξ) Ως «Πιστωτική Έκθεση» νοείται η έκθεση που εκδί-

δει το Μητρώο βάσει των δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς που τηρούνται σε αυτό, χωρίς αξιολόγηση
και βαθµολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ο-
φειλέτη, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται µε Πρά-
ξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
ο) Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών

νοούνται:
οα) για τα φυσικά πρόσωπα: το όνοµα, το επώνυµο, το

όνοµα και το επώνυµο του πατέρα, ο αριθµός Δελτίου Α-
στυνοµικής Ταυτότητας και ο αριθµός Φορολογικού Μη-
τρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό
της ταυτότητάς τους στοιχείο,
οβ) για τα νοµικά πρόσωπα: η επωνυµία, η νοµική τους

µορφή, ο αριθµός καταχώρισής τους στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθµός Φορολογικού Μη-
τρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό
της ταυτότητάς τους στοιχείο.
π) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νο-

ούνται:
πα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ηµεροµηνία γέννησης, η

διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας,
τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου,
πβ) για τα νοµικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποί-

ησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφω-
νικός αριθµός της έδρας τους.

Άρθρο 114
Εφαρµογή νοµοθεσίας για την προστασία δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα

1. Η νοµοθεσία για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ι-
δίως ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) εφαρµόζο-
νται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων φυσικού προσώ-
που, ιδίως δε δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, εί-
τε η επεξεργασία πραγµατοποιείται από την Τράπεζα, εί-
τε από τρίτους, στους οποίους τυχόν διαβιβάζεται η Πι-
στωτική Έκθεση.

2. Η νοµοθεσία για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρ-
µόζεται αναλόγως και για τα δεδοµένα νοµικών προσώ-
πων που αποτελούν υποκείµενα δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, κατά την έννοια του παρόντος.

3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κα-
τά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019. Η Τρά-
πεζα εγκαθιδρύει, διατηρεί και λειτουργεί το Μητρώο
που συστήνεται δυνάµει του άρθρου 111 του παρόντος.
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Η Τράπεζα αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό, την υ-
λοποίηση του συστήµατος αρχειοθέτησης του Μητρώου,
τη συλλογή και οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και λοιπών δεδοµένων από κάθε πηγή, την
τήρησή τους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακε-
ραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα
των δεδοµένων και κάθε άλλο συναφές θέµα που αφορά
στην οµαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τις δια-
τάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεµελιώδεις
αρχές που θέτει για τη νοµιµότητα κάθε επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του
Γ.Κ.Π.Δ.. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα διενεργε: (α)
εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµέ-
νων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 35
του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137)
και (β) αλγοριθµική εκτίµηση αντικτύπου. Η εκτίµηση α-
ντικτύπου και η αλγοριθµική εκτίµηση αντικτύπου διε-
νεργούνται σε κάθε περίπτωση πριν από τη θέση σε λει-
τουργία του Μητρώου.

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση µε το υποκείµενο δε-

δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, ήτοι τις πληροφο-
ρίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες,
β) δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που σχετίζο-

νται µε οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή σύµβαση πίστω-
σης στην οποία συµβάλλεται το υποκείµενο δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύµβαση πί-
στωσης σε σχέση µε την οποία το υποκείµενο δεδοµέ-
νων οικονοµικής συµπεριφοράς είναι εγγυητής,
γ) στοιχεία που συνδέουν οποιοδήποτε υποκείµενο

δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που έχει ήδη συ-
νάψει σύµβαση πίστωσης µε οποιοδήποτε άλλο υποκεί-
µενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που έχει
παράσχει εγγύηση σε σχέση µε την ίδια σύµβαση πίστω-
σης ή υπέχει επίσης υποχρεώσεις βάσει της ίδιας σύµβα-
σης πίστωσης, και
δ) τυχόν πιστωτικές παρατηρήσεις και άλλες αναλύ-

σεις που παράγονται από την Τράπεζα σε σχέση µε ένα
υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς.

5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που µπορεί η Τράπεζα
να διατηρεί στο Μητρώο, περιλαµβάνουν γενικές αναφο-
ρές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται
από την Τράπεζα και διατηρούνται σε µορφή που δεν ε-
πιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς κατά το άρθρο 121.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 115
Παροχή δεδοµένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

1. Η παροχή δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
στο Μητρώο πραγµατοποιείται από τους πιστωτές, εφό-
σον η οφειλή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται µε
την Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.

2. Οι πιστωτές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
πρόσβαση, να διαβιβάζουν προς καταχώριση στο Μη-

τρώο έγκαιρα και µε ακρίβεια, σε ηλεκτρονική µορφή, και
να επικαιροποιούν ανά µήνα, κατά τα αναφερόµενα στην
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 122, τα δεδοµένα οικονο-
µικής συµπεριφοράς, περιλαµβανοµένων των πληροφο-
ριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που
τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για
το χρονικό διάστηµα των τελευταίων δώδεκα (12) µηνών
τουλάχιστον. Η παροχή των δεδοµένων, όπως και η επι-
καιροποίηση των ήδη τηρουµένων δεδοµένων λαµβά-
νουν χώρα σε µηνιαία βάση, εντός της προθεσµίας που
ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου
122.

3. Οι πιστωτές υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) µη-
νών από την έκδοση της Πράξης του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 122, να συνδεθούν ηλεκτρονικά µε το Μητρώο,
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από την Τράπεζα στα
δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούν στα
αρχεία τους. Μετά από αίτηµα της Τράπεζας υποχρεού-
νται επίσης να παρέχουν πρόσθετα δεδοµένα, σε µορφή
που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, µε σκοπό την επε-
ξεργασία τους για την εκπόνηση οικονοµικών αναλύσε-
ων και στατιστικών µελετών.

4. Η διαβίβαση των δεδοµένων της παρ. 2 και η ηλε-
κτρονική σύνδεση µε το Μητρώο της παρ. 3 πραγµατο-
ποιούνται υπό τους όρους και τις εγγυήσεις εφαρµογής
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων και
διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζονται η εµπιστευτικότη-
τα, η ακεραιότητα, η διαθεσιµότητα και η αξιοπιστία της
επεξεργασίας, καθώς και το κατάλληλο επίπεδο ασφα-
λείας σε σχέση µε τους κινδύνους που παρουσιάζει η ε-
πεξεργασία των δεδοµένων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

5. Κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 117 και 118,
και πριν από την ικανοποίηση των αιτηµάτων πρόσβασης
στα δεδοµένα και χορήγησης Πιστωτικής Έκθεσης, η
Τράπεζα υποχρεούται να ενηµερώνει µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο τα υποκείµενα δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 1 έως 3
του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., υπό την επιφύλαξη των ε-
ξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του
ν. 4624/2019.

Άρθρο 116
Διάρκεια τήρησης των δεδοµένων 

οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Η Τράπεζα διατηρεί τα δεδοµένα οικονοµικής συ-
µπεριφοράς για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών, από
τον χρόνο άντλησης κάθε δεδοµένου από τα συστήµατα
του αντίστοιχου πιστωτή για τις ανάγκες καταχώρισής
του στο Μητρώο, προς τον σκοπό εξαγωγής ασφαλούς
πληροφόρησης σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα
των υποκειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς.

2. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος της
παρ. 1, τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς διατη-
ρούνται σε ανωνυµοποιηµένη µορφή που δεν επιτρέπει
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τον προσδιορισµό της ταυτότητας των υποκειµένων και
µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για την εκπόνηση οι-
κονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελετών σύµφω-
να µε το άρθρο 121.

Άρθρο 117
Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφο-
ράς έχουν µόνο:
α) η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο

µέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των αρµοδιοτή-
των τους, ιδίως αναφορικά µε την εποπτεία, την άσκηση
νοµισµατικής πολιτικής και τη συλλογή στατιστικών
στοιχείων,
β) το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-

ράς, αποκλειστικά για τα δεδοµένα που αφορούν στο ί-
διο,
γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υπο-

κείµενο των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς έχει
οφειλή, ενήµερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος έχει
συνδεθεί µε το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 115, προκειµένου να παρέχει, καθώς και να α-
ντλεί δεδοµένα για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τα
οποία συναλλάσσεται µε πίστωση και αναλαµβάνει συ-
νακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο,
δ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί µε το Μη-

τρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 115, στον
οποίο το υποκείµενο των δεδοµένων οικονοµικής συµπε-
ριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση,
ε) η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα, στο πλαίσιο άσκησης ελέγχου για την τήρηση της
νοµοθεσίας για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
κατά τον Γ.Κ.Π.Δ.,
στ) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι

υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία τους,
στο πλαίσιο απονοµής της δικαιοσύνης και ιδίως της
πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων α-
πό εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότη-
σης της τροµοκρατίας.

2. Η πρόσβαση στα δεδοµένα από τα πρόσωπα των
περ. β) έως στ) της παρ. 1, καθώς και η χορήγηση της Πι-
στωτικής Έκθεσης του άρθρου 118 γίνεται µετά από αί-
τηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς
άλλες προϋποθέσεις, και στην οποία προσδιορίζεται ο
σκοπός της επεξεργασίας σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 118 του παρόντος. Ειδικώς στις περιπτώσεις των
περ. γ) και δ) της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από πι-
στωτή που έχει συνδεθεί µε το Μητρώο κατά την έννοια
της παρ. 3 του άρθρου 115.

Άρθρο 118
Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης

1. Η Τράπεζα χορηγεί στον αιτούντα την Πιστωτική
Έκθεση του υποκειµένου δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, βάσει των δεδοµένων που διαθέτει, ύστερα
από αίτηση που υποβάλλεται στο Μητρώο από τα πρό-
σωπα των περ. β) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 117. Σε
κάθε περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση χορηγείται υπό τις
ειδικότερες διακρίσεις της Πράξης του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122. Η
αίτηση στο Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το υ-
ποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς απο-
λαµβάνει όλων των δικαιωµάτων του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ.
και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η Τράπεζα, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 114,
υποχρεούται να ενηµερώνει το υποκείµενο δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς για την αίτηση, προκειµένου
να είναι σε θέση να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώµατα.

2. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή, που έ-
χει συνδεθεί µε το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3
του άρθρου 115, εξειδικεύεται σε αυτή ο σκοπός της ε-
πεξεργασίας των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πι-
στωτικής Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) για την επαλήθευση πληροφοριών που παρασχέθη-

καν από το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς σχετικά µε αίτησή του προς πιστωτή για χορήγη-
ση πίστωσης,
β) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν α-

πό τη χορήγηση πίστωσης από τον πιστωτή προς το υπο-
κείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς ή από
την αποδοχή από τον πιστωτή της παροχής εγγύησης
για πιστωτική σύµβαση από το υποκείµενο δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς,
γ) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν α-

πό χορηγηθείσα πίστωση σε υποκείµενο δεδοµένων οι-
κονοµικής συµπεριφοράς ή τη µετατροπή της φύσης ή
της διάρκειας της οικείας πιστωτικής σύµβασης ή εγγύη-
σης,
δ) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της µη τή-

ρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύµβασης σε σχέ-
ση µε πίστωση που χορηγήθηκε από τον πιστωτή σε υπο-
κείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς ή εγγύη-
σης που παρασχέθηκε από αυτό,
ε) για την αξιολόγηση αίτησης υποκειµένου δεδοµέ-

νων οικονοµικής συµπεριφοράς προς πιστωτή για υπα-
γωγή του σε διακανονισµό οφειλών,
στ) για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών

συµβάσεων που τηρούν τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.
3. Κατά την εφαρµογή των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του

άρθρου 117, η πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής συ-
µπεριφοράς και η χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης γί-
νονται µε χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122.

Άρθρο 119
Λειτουργία του Μητρώου

1. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτοµατοποιηµένη συλλο-
γή και περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς από τους επιµέρους πιστωτές και την ε-
ξαγωγή της Πιστωτικής Έκθεσης για φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Λειτουργεί ως βάση δεδοµένων των πιστωτι-
κών και εν γένει χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και ως κόµ-
βος για τη διαβίβαση των δεδοµένων αυτών.

2. Το Μητρώο υποστηρίζει:
α. Τη συλλογή και άντληση θετικών ή αρνητικών δεδο-

µένων οικονοµικής συµπεριφοράς φυσικών και νοµικών
προσώπων από τους πιστωτές που τηρούν και διαχειρί-
ζονται αντίστοιχα δεδοµένα,
β. την παραγωγή και χορήγηση της Πιστωτικής Έκθε-
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σης για τα υποκείµενα δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς,
γ. την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων

οικονοµικής συµπεριφοράς, λαµβάνοντας υπόψη το εκά-
στοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών
δεδοµένων και ασφάλειας πληροφοριών,
δ. την παροχή ενιαίου σηµείου επαφής, οι λεπτοµέρει-

ες του οποίου καθορίζονται µε την Πράξη του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 122, προκειµένου υποκείµενα δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς να λαµβάνουν την
Πιστωτική Έκθεση,
ε. την παροχή ενιαίου σηµείου επαφής, οι λεπτοµέρει-

ες του οποίου καθορίζονται µε την Πράξη του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 122, προκειµένου υποκείµενα δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς να µπορούν να υ-
ποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης ή διόρθωσης των δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που έχουν συλλε-
γεί από τρίτους φορείς ή για την άσκηση των δικαιωµά-
των τους κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019
(Α΄ 137).

3. Η επικοινωνία του Μητρώου µε τους πιστωτές που
παρέχουν τα δεδοµένα διασφαλίζει τόσο την παροχή
των αναλυτικών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
εκ µέρους των πιστωτών σύµφωνα µε το άρθρο 115, όσο
και τη δική τους πρόσβαση στα δεδοµένα οικονοµικής
συµπεριφοράς που τηρούνται στο Μητρώο. Τα δεδοµένα
που παρέχονται στην Τράπεζα από τους πιστωτές τεκ-
µαίρονται ακριβή και ελέγχονται µόνο εφόσον προκύψει
εύλογη αµφιβολία ή αµφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Τα
δεδοµένα τροποποιούνται αποκλειστικά στην πηγή από
τους πιστωτές και παρόχους των δεδοµένων και στη συ-
νέχεια επικαιροποιούνται από τους τελευταίους στη βά-
ση δεδοµένων του Μητρώου, κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 115.

4. Με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3, το Μητρώο
συνδυάζει τις πληροφορίες ταυτοποίησης, τις γενικές
πληροφορίες και τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφο-
ράς και παράγει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο την Πιστω-
τική Έκθεση για κάθε πιστοδοτούµενο κατά την ηµερο-
µηνία που αναγράφεται στη σχετική ενηµέρωση. Το ειδι-
κότερο περιεχόµενο της πιστωτικής έκθεσης καθορίζε-
ται µε την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
122 και διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αποδέκτη της.

5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα δεδο-
µένα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση από το Μητρώο, α-
ποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληρο-
φοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα υποκείµενα
των δεδοµένων.   

Άρθρο 120
Δικαιώµατα του υποκειµένου

1. Το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που προβλέπουν ο
Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137), εφόσον έχει την ι-
διότητα του φυσικού προσώπου, ο δε τρόπος άσκησής
τους προσδιορίζεται στη σχετική ενηµέρωση του υποκει-
µένου σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 115. Ανάλογα

δικαιώµατα αναγνωρίζονται και στα νοµικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 114.

2. Το υποκείµενο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς δύναται να αµφισβητήσει τα δεδοµένα που υποβάλ-
λονται από τους πιστωτές στο Μητρώο, καθώς και την
Πιστωτική Έκθεση που εκδίδεται βάσει αυτών. Δύναται
επίσης να απαιτήσει από την Τράπεζα την άµεση διόρθω-
ση ανακριβών δεδοµένων που το αφορούν, προσάγο-
ντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν το αίτη-
µά του αυτό. Η αίτηση εκ µέρους του υποκειµένου για
διόρθωση των δεδοµένων του που τηρούνται στο Μη-
τρώο µπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η Τράπεζα
οφείλει να απαντά εγγράφως στο αίτηµα του υποκειµέ-
νου των δεδοµένων το αργότερο εντός µηνός από τη
λήψη του και, εφόσον δεν προτίθεται να συµµορφωθεί,
οφείλει να αιτιολογεί στην απάντηση την απόφασή της
αυτή. Το υποκείµενο των δεδοµένων δικαιούται περαιτέ-
ρω να αξιώσει τη συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και µέσω συµπληρωµατικής δήλω-
σης.

Άρθρο 121
Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης
οικονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελετών

Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφο-
ρίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισµό της ταυτό-
τητας των υποκειµένων δεδοµένων οικονοµικής συµπε-
ριφοράς, µε βάσεις δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα ή
φορέων του ιδιωτικού τοµέα ή φορέων πιστοληπτικής α-
ξιολόγησης, καθώς και µε κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύ-
στηµα δηµόσιου ή άλλου φορέα ή µε αρµόδιες υπηρε-
σίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνη-
σης οικονοµικών αναλύσεων ή στατιστικών µελετών µε
βάση τα δεδοµένα που τηρεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
καθορίζονται:
α. Οι πιστωτές που εκάστοτε συνδέονται µε το Μη-

τρώο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 115. 
β. Τα πιστωτικά όρια, βάσει των οποίων υπάγονται στο

πεδίο εφαρµογής του παρόντος η πίστωση και η οφειλή
του υποκειµένου των δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.
γ. Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβα-

σης του Μητρώου στα δεδοµένα οικονοµικής συµπερι-
φοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλη-
σης των δεδοµένων τους.
δ. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι λειτουργικές προ-

διαγραφές του Μητρώου, ο τρόπος διαβίβασης των προς
καταχώριση δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή της παρ.
2 του άρθρου 115, ο τρόπος διασύνδεσής του µε τους
φορείς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 112, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 115, συγκεκριµένοι ρόλοι χρη-
στών εξουσιοδοτηµένων µε τα κατάλληλα δικαιώµατα,
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καθώς και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας. Επίσης, καθο-
ρίζεται εάν όλοι οι υπάλληλοι του πιστωτή έχουν δικαίω-
µα πρόσβασης στο Μητρώο ή υπάρχει σχετικός περιορι-
σµός, καθώς και αν παρέχονται ατοµικοί ή οµαδικοί λο-
γαριασµοί πρόσβασης και αν γίνεται καταγραφή προσω-
ποποιηµένης πρόσβασης.
ε. Το περιεχόµενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτι-

κών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής
τους στο Μητρώο και ο τρόπος άσκησης από τα υποκεί-
µενα των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς των δι-
καιωµάτων τους.
στ. Η µέθοδος επεξεργασίας των δεδοµένων από το

Μητρώο.
ζ. Το περιεχόµενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα

µε τον αποδέκτη της.
η. Οι χρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ-

θρου 118.
θ. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση µη

εκπλήρωσης των προβλεπόµενων υποχρεώσεων των πι-
στωτών.
ι. Κάθε άλλη πρόσφορη και αναγκαία λεπτοµέρεια για

τη λειτουργία του Μητρώου.
2. Για τις περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1, ζητείται η

προηγούµενη γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
µπορεί να εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας του Μη-
τρώου, στον οποίο εξειδικεύονται η διαδικασία διασύν-
δεσης και επικοινωνίας των πιστωτών και του υποκειµέ-
νου των δεδοµένων µε το Μητρώο, ο τρόπος καταγρα-
φής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την
προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι µορφό-
τυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε
άλλο θέµα που σχετίζεται µε τη διαχείριση της λειτουρ-
γίας του Μητρώου.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Άρθρο 123
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός

οικονοµικού έτους 2022

1. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού οικονο-
µικού έτους 2022 του Υπουργείου Οικονοµικών του ειδι-
κού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπά-
νες», αυξάνονται κατά δύο δισεκατοµµύρια πεντακόσια
εκατοµµύρια (2.500.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώ-
σεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξό-
δου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρµογής
δράσεων προγραµµάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού
φορέα.

2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επεν-
δύσεων οικονοµικού έτους 2022 του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων του ειδικού φορέα 1035-501-
0000000 «Λοιπές µονάδες/αυτοτελείς µονάδες του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγο-
νται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουρ-
γούς/Υπηρεσιακό Γραµµατέα, ή λειτουργούν στο Υπουρ-
γείο», αυξάνονται κατά διακόσια εκατοµµύρια
(200.000.000) ευρώ στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος
και κατά διακόσια εκατοµµύρια (200.000.000) ευρώ στο
εθνικό σκέλος. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό

τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων 2910601001 «Πι-
στώσεις για δαπάνες εφαρµογής δράσεων προγραµµά-
των» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 124
Δηµιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου - 

αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ - 
Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021

Στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:

«5. Το Υπουργείο Οικονοµικών ορίζεται ως αναθέτου-
σα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), και κύριος του έργου της δηµιουργίας χώρων
διοίκησης και ελεύθερου χώρου - αστικού πρασίνου µε
την ονοµασία «Ανδρέας Λεντάκης», στον χώρο του πρώ-
ην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήµου Δάφνης - Υµητ-
τού. Αρµόδια υπηρεσία για το έργο είναι η Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η οποία συνε-
πικουρείται από τη Διεύθυνση Προµηθειών, Διαχείρισης
Υλικού και Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 125
Παραχώρηση τµηµάτων δηµοσίου ακινήτου για 
την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου - 
Τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισµός όρων 
δόµησης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου 

Λαµίας και Διοικητηρίου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

1. Για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Ταµείο Χρηµα-
τοδότησης Δικαστικών Κτιρίων η κυριότητα δύο τµηµά-
των του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 628 (παλαιός αιγια-
λός), εµβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έξι κόµ-
µα ενενήντα τρία (4.406,93) τ.µ. και οκτακοσίων τριάντα
εννέα κόµµα ενενήντα έξι (839,96) τ.µ., κειµένων εντός
των Ο.Τ. 1274β και 1274γ αντίστοιχα, εντός των εγκε-
κριµένων ορίων του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως στο
Ο.Τ. 1274 της συνοικίας Νεάπολης του Δήµου Βόλου της
Περιφερειακής Ενότητας Βόλου της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, όπως εµφαίνονται στο διάγραµµα του Παραρτή-
µατος Ι.

2. Για την παραχώρηση της κυριότητας των τµηµάτων
του ακινήτου της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του αρµοδί-
ου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, στην οποία
προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης και
περιγράφονται τα υπό παραχώρηση τµήµατα του ακινή-
του. Η απόφαση της παραχώρησης των τµηµάτων του α-
κινήτου αποτελεί τον τίτλο για τη µεταγραφή στο αρµό-
διο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολογικό γραφείο, αντί-
στοιχα. Η παραχώρηση της κυριότητας των τµηµάτων
του ακινήτου ανακαλείται ιδίως για καθυστέρηση, µαταί-
ωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρη-
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σης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για
λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο µε αιτιολο-
γηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, η οποία µεταγράφεται.

3. Για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαµίας
και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
τροποποιείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ει-
δικής διάταξης:
α) η χρήση γης του τµήµατος Α΄ µε στοιχεία Α1, Α2,

Α3, Α4, Α5, Α1, έκτασης είκοσι τριών χιλιάδων επτακο-
σίων τριών κόµµα δέκα τριών (23.703,13) τετραγωνικών
µέτρων (τ.µ.), όπως εµφαίνεται στο διάγραµµα του Πα-
ραρτήµατος ΙI, από «Διοίκηση» σε «Χώρο Πρασίνου», και
β) η χρήση γης του τµήµατος Β µε στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5,

Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Α, Ω, 1 έκτα-
σης έντεκα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα πέντε κόµµα ε-
νενήντα έξι (11.175,96) τ.µ., καθώς και της ζώνης πενή-
ντα (50) µέτρων µε στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, Ζ, Ε, Δ, Γ, 6, 7,
8, 1, έκτασης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά
κόµµα δέκα επτά (12.527,17) τ.µ., όπως εµφαίνονται στο
ίδιο Παράρτηµα, από «Χώρος Πρασίνου» σε «Διοίκηση».

4. Στο γήπεδο Ε2 µε στοιχεία Α, Β, Ψ, Ω, Α, έκτασης
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τ.µ., στο οποίο πρόκειται
να ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο Λαµίας και στο γήπε-
δο Ε1 µε στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ,
Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Α, έκτασης δεκατριών χιλιάδων ο-
κτακοσίων ογδόντα κόµµα εξήντα (13.880,60) τ.µ., στο
οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Διοικητήριο Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας, όπως εµφαίνονται στο ως άνω Πα-
ράρτηµα, ισχύουν οι κάτωθι όροι δόµησης:
α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφάνειας.
β. Μέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,8.
γ. Συντελεστής όγκου: 4,40.
δ. Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του

γηπέδου: 7,50 µέτρα.
ε. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων: 17,50 µέ-

τρα µετρούµενο από το γύρω φυσικό ή διαµορφωµένο έ-
δαφος.
ζ. Ορίζεται πρασιά: 7,50 µ..

Άρθρο 126
Ειδικές ρυθµίσεις για ακίνητα νησίδων
των Δωδεκανήσων - Προσθήκη παρ. 4 

στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996

Στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε ακίνητα που βρίσκονται στις νησίδες της παρ. 1,
επί των οποίων το Δηµόσιο προβάλλει δικαιώµατα διά
της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο νοµέας τους θεω-
ρείται κύριος έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου, εφόσον α-
ποδεδειγµένα: α) είναι µόνιµος κάτοικος αυτών, β) έχει
αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηµατολογικές εγ-
γραφές, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2664/1998
(Α΄ 275), γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή
τους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Απο-
βολής ή Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαί-
ρετης Χρήσης για τα ακίνητα αυτά, δ) δεν προβάλλονται
δικαιώµατα του Δηµοσίου επί του ακινήτου εξ άλλης αι-
τίας και ε) δεν εµπίπτει στους περιορισµούς της παρ. 1
του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). Η συνδροµή
των προϋποθέσεων των περ. α΄ και ε΄ αποδεικνύεται µε

βεβαίωση του κατά τόπον αρµόδιου δήµου. Για τη διαπί-
στωση της συνδροµής των προϋποθέσεων των περ. β΄,
γ΄ και δ΄ αρµόδια είναι η οικεία Κτηµατική Υπηρεσία, η
οποία συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούµενων στοι-
χείων των περ. α΄ έως ε΄ και τα διαβιβάζει στο κατά τό-
πον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. Εκκρεµείς δίκες
µεταξύ των νοµέων και του Ελληνικού Δηµοσίου καταρ-
γούνται.»

Άρθρο 127
Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήµο Ελευσίνας

ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το έτος 2023

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίη-
ση των δράσεων που έχει αναλάβει η Ελευσίνα, ως Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το έτος 2023,
παραχωρείται για δέκα (10) έτη, άνευ ανταλλάγµατος
στον Δήµο Ελευσίνας η χρήση δύο (2) ακινήτων που βρί-
σκονται εντός της αποχαρακτηρισµένης χερσαίας ζώνης
λιµένα Ελευσίνας, δυνάµει της υπ’ αριθµ.
52738/7.5.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης Αττικής (Δ΄ 237/2021) και είχαν παρα-
χωρηθεί στον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε.
Α.Ε.) µε την από 20.5.2003 σύµβαση µεταξύ του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας
Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4597/2019 (Α΄ 35) ως εξής:
α) η χρήση του διώροφου κτιρίου που αναφέρεται

στην από 20.5.2003 σύµβαση µε αριθµό πενήντα πέντε
(55), επιφάνειας σαράντα ενός (41) τ.µ., το ισόγειο του
οποίου χρησιµοποιείται ως αναψυκτήριο και ο πρώτος
(1ος) όροφος, ως χώρος της µηχανής για την προβολή
του θερινού κινηµατογράφου, και
β) η χρήση του κτιρίου που αναφέρεται στην από

20.5.2003 σύµβαση µε αριθµό πενήντα έξι (56), επιφά-
νειας διακοσίων πέντε κόµµα εξήντα (205,60) τ.µ., το ο-
ποίο χρησιµοποιείται ως δηµοτικό αναψυκτήριο, συµπε-
ριλαµβανοµένου και του προαύλιου χώρου αυτού.

2. Για την παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων της
παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, στην οποία προσδιορίζεται ο α-
κριβής σκοπός της παραχώρησης και περιγράφονται α-
ναλυτικά, τα υπό παραχώρηση ακίνητα, συνοδευόµενα
από τοπογραφικά διαγράµµατα. 

3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ίδιου οργάνου του
Υπουργείου Οικονοµικών, ανακαλείται η παραχώρηση
χρήσης των ακινήτων της παρ. 1, ιδίως για καθυστέρηση,
µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παρα-
χώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο δη-
µοσίου συµφέροντος.

Άρθρο 128
Παραχώρηση σε όµορους δήµους κοινωφελών χώρων

και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά

(Μ.Π.Ε - Α.Κ.) - Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021

Το άρθρο 61 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
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«Άρθρο 61
Παραχώρηση κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής

ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά (Μ.Π.Ε-Α.Κ.) 

σε όµορους δήµους

1. Κοινωφελείς χώροι και χώροι κοινωνικής ανταπο-
δοτικότητας, χαρακτηρισµένοι από την πολεοδοµική νο-
µοθεσία, εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, οι οποίοι περιήλθαν στην κυ-
ριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου µετά την κύρωση της
διανοµής της ως άνω έκτασης µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4787/2021 (Α΄ 44), µπορούν να παραχωρηθούν κατά
κυριότητα, χωρίς αντάλλαγµα, στους Δήµους Ελληνικού
- Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίµου, µε σκοπό την α-
νέγερση επ’ αυτών κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κοι-
νωφελούς χαρακτήρα ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας,
ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση παραχώρησης. 
Η παραχώρηση της κυριότητας γίνεται επί συγκεκριµέ-

νων εδαφικών χώρων, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτή-
µατος του ενδιαφερόµενου δήµου, µε το οποίο προσδιο-
ρίζεται ο αιτούµενος προς παραχώρηση εδαφικός χώρος
µε βάση τον µοναδικό Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατο-
λογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) που αντιστοιχεί σε κάθε έναν εδαφικό
χώρο, καθώς και η προοριζόµενη χρήση του.

2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, προσ-
διορίζονται οι εδαφικοί χώροι, οι οποίοι µπορούν να πα-
ραχωρηθούν σε κάθε δήµο που υπέβαλε σχετικό αίτηµα.
Για τον προσδιορισµό, µε την ανωτέρω απόφαση, των υ-
πό παραχώρηση εδαφικών χώρων, συνεκτιµώνται τα αι-
τήµατα που υποβάλλονται εκ µέρους όλων των ενδιαφε-
ροµένων δήµων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Η παραχώρηση πραγµατοποιείται µε απόφαση του

αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, ύστερα
από εξέταση του αιτήµατος κάθε περίπτωσης, καθώς και
των στοιχείων που συνοδεύουν το αίτηµα αυτό. Η ικανο-
ποίηση του αιτήµατος παραχώρησης κάθε δήµου γίνεται
από τους αντίστοιχους εδαφικούς χώρους που έχουν
προσδιοριστεί µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. 
γ. Με την απόφαση παραχώρησης της περ. β΄ µπορεί

να τίθενται όροι και προϋποθέσεις σχετικά µε την παρα-
χώρηση, όπως ιδίως εύλογη προθεσµία χρησιµοποίησης
του εδαφικού χώρου για τον σκοπό που παραχωρήθηκε
ή ανάκληση της παραχώρησης για συγκεκριµένους λό-
γους.
δ. Απαιτούµενη αλλαγή χρήσης του εδαφικού χώρου

που παραχωρείται, σύµφωνα µε την παρούσα, πραγµα-
τοποιείται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του δήµου, προς
τον οποίο έγινε η παραχώρηση. Με την ολοκλήρωση της
αλλαγής χρήσης, θεωρείται ότι τροποποιείται σύµφωνα
µε αυτήν ο σκοπός της παραχώρησης που ορίζεται στην
οικεία απόφαση παραχώρησης, διατηρουµένου σε κάθε
περίπτωση του κοινωφελούς χαρακτήρα του χώρου.
ε. Η απόφαση παραχώρησης της παρ. 2 υπόκειται σε

µεταγραφή και καταχώριση στο αρµόδιο υποθηκοφυλα-
κείο και κτηµατολογικό γραφείο, αντίστοιχα.

3. Η παραχώρηση της παρ. 2 δεν επηρεάζει τα δικαιώ-
µατα της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» επί των παραχωρού-
µενων χώρων, τα οποία προβλέπονται στην περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).»

Άρθρο 129
Τέλη υπέρ δήµων επί των ακαθαρίστων εσόδων
των Επιχειρήσεων Καζίνο - Ερµηνευτική διάταξη

επί της παρ. 3  άρθρου 372  ν. 4512/2018

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 3 του άρθρου 372 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ως δικαιούχοι δήµοι, υπέρ των οποί-
ων επιβάλλονται τα αναφερόµενα σε αυτή τέλη σε πο-
σοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων
των Επιχειρήσεων Καζίνο (Ε.Κ.Α.Ζ.) και των επιχειρήσε-
ων που λειτουργούν εντός αυτών, θεωρούνται εκείνοι
που συµµετέχουν µε τµήµα γης, που εµπίπτει στα υφι-
στάµενα διοικητικά τους όρια, επί της συνολικής εδαφι-
κής έκτασης που λήφθηκε υπόψη για την αδειοδότηση
της Ε.Κ.Α.Ζ.. Σε περίπτωση συµµετοχής, κατά την έννοια
του πρώτου εδαφίου, περισσοτέρων του ενός δήµων, το
ως άνω ποσοστό επιβαλλοµένων τελών κατανέµεται υ-
πέρ των δήµων που συµµετέχουν, ανάλογα µε το εµβα-
δό της συµµετοχής τους σε γη στη συνολική έκταση, βά-
σει της οποίας αδειοδοτήθηκε η οικεία Ε.Κ.Α.Ζ.. Τα κρι-
τήρια του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου ισχύουν και
για τους φόρους, τέλη, βάρη και λοιπές προσόδους υπέρ
δήµων και σε βάρος των πάσης φύσεως επιχειρήσεων
που λειτουργούν εντός της Ζώνης Εκµετάλλευσης Α-
Α1.2, η οποία εµπίπτει εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, όπως αυτή καθορίζεται στην
υπό στοιχεία 93620 ΕΞ 2009-28/8/2019 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 3347). Κείµενη
νοµοθεσία που ορίζει αντίθετα προς το τρίτο εδάφιο δεν
θίγεται.

Άρθρο 130
Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς 

ενισχύσεων του πρωτογενούς τοµέα - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022

Η υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 71 του  ν. 4887/2022 (Α΄ 16) συµπλη-
ρώνονται ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδότησης,
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύ-
νανται να υπάγονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του πα-
ρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς: 
αα. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προ-

βλέπεται στον Κανονισµό 1379/2013, µε την επιφύλαξη
του Γ.Α.Κ. και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1388/2014, 
ββ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύµφω-

να µε το στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. και το στοιχείο 5
του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές,

τα ποσοστά των ενισχύσεων µε βάση τα ανώτατα όρια
των κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τους τοµείς των υποπερ. αα και ββ, οι πρόσθετοι όροι, η
νοµική µορφή των ενισχυόµενων επιχειρήσεων, οι επιλέ-
ξιµες δαπάνες, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα για την παροχή των ενισχύσεων
σε επενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών.»
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Άρθρο 131
Ρυθµίσεις για την υλοποίηση υποδοµών και την 
προσαρµογή των θεσµοθετηµένων θαλάσσιων
συνοριακών σηµείων διέλευσης σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ορίζεται αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου κατά το
άρθρο 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση και
εκτέλεση των συµβάσεων του έργου «Υλοποίηση υπο-
δοµών για την προσαρµογή των θεσµοθετηµένων θα-
λάσσιων συνοριακών σηµείων διέλευσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (Κανονι-
σµός ΕΕ 2016/399)», που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα
του ν. 4799/2021 (Α΄ 78). Αποφαινόµενο όργανο για την
ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων του έργου ορίζε-
ται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
αρµόδια υπηρεσία η Διεύθυνση Λιµενικών και Κτιριακών
Υποδοµών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

2. Για τις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων που ε-
ντάσσονται στο έργο της παρ. 1 και διενεργούνται από
το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσί-
ου Α.Ε. στο όνοµα, κατ’  εντολή και για λογαριασµό του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφαρ-
µόζεται το άρθρο 130 του ν. 4799/2021 και το άρθρο 5Β
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Πριν από τις διαδικασίες ανάθεσης της παρ. 2, καθο-
ρίζονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρ-
θρου 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) και κατόπιν γνώµης
του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου
14 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), οι χώροι για την υλοποίη-
ση του έργου της παρ. 1, οι αρµόδιες υπηρεσίες για την
εφαρµογή του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν για τα θαλάσ-
σια συνοριακά σηµεία διέλευσης, στις οποίες οι υποδο-
µές της παρ. 1 αποδίδονται προς χρήση κατόπιν της ορι-
στικής παραλαβής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

4. Οι φορείς διαχείρισης και εκµετάλλευσης λιµένος
φέρουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των υπο-
δοµών που εγκαθίστανται εντός της περιοχής αρµοδιό-
τητάς τους. Τα τακτικά λειτουργικά έξοδα αναλαµβάνο-
νται από τις αρµόδιες αρχές της παρ. 3. 

Άρθρο 132
Ρύθµιση θεµάτων Εκκλησίας της Ελλάδος - 
Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014

Στην παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 51
διαµορφώνεται ως εξής: 

«7. Τα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8
παρ. 2 του ν. 4684/1930 (Α΄ 150), όπως κωδικοποιήθηκε
µε το προεδρικό διάταγµα της 14/22.4.1931 (Α΄ 328),
διαχωριστικά διατάγµατα και οι Πίνακες Α-Ε της Σύµβα-
σης της 18.9.1952 (βασιλικό διάταγµα της 26.9.1952,
Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκε µε την από 27.12.1968
Σύµβαση (Α΄ 161) συνιστούν νόµιµους τίτλους ιδιοκτη-
σίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εµπραγµάτων
δικαιωµάτων των Ιερών Μονών και του Δηµοσίου έναντι
παντός τρίτου, χωρίς να απαιτείται µεταγραφή τους στα
οικεία βιβλία µεταγραφών ή καταχώριση στα κτηµατολο-
γικά βιβλία. Το δικαίωµα διοίκησης και διαχείρισης της
Εκκλησίας της Ελλάδος που ασκείται δια της Εκκλησια-

στικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών σύµφωνα µε
το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 324/2020 (Α΄ 249) απόφασης
της Εκκλησίας της Ελλάδος επί της µοναστηριακής περι-
ουσίας κυριότητας των Ιερών Μονών, που δύναται να
ρευστοποιηθεί (εκποιητέα) σύµφωνα µε τα διατάγµατα
του πρώτου εδαφίου, είναι εγγραπτέο µε βάση το άρθρο
12 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) στα κτηµατολογικά φύλλα
των οικείων ακινήτων που τηρούν τα κατά τόπους αρµό-
δια Κτηµατολογικά Γραφεία, όπου αναγράφεται ως δι-
καιούχος κυριότητας η Ιερά Μονή και δεκτικό υποβολής
δήλωσης κατά το άρθρο 2 του ν. 2308/1995 (A΄ 114), ό-
ταν πρόκειται για ακίνητο κυριότητας της Μονής σε πε-
ριοχή όπου εκτελούνται εργασίες κτηµατογράφησης.»

Άρθρο 133
Προσδιορισµός επιχειρήσεων ως δικαιούχων κρατικής
αρωγής - Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 3 ν. 4797/2021

1. Στην περ. β΄ του άρθρου 3 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66),
τροποποιείται η υποπερ. βα΄ α) µε την προσθήκη, στο
πρώτο εδάφιο, των λέξεων «και των κοινωνιών αστικού
και κληρονοµικού δικαίου» µετά τις λέξεις «των ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών», β) µε την προσθήκη, στο τρίτο ε-
δάφιο, της ιδιότητας του επαγγελµατία αγρότη, όταν οι
αγροτικές εκµεταλλεύσεις ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο
και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«β) «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής»:
βα) «Επιχειρήσεις»: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µο-

νάδες, εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµη οικονοµική δρα-
στηριότητα, ανεξάρτητα από τη µορφή τους, συµπερι-
λαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, των ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών και των κοινωνιών αστικού και κλη-
ρονοµικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, µεταποίηση ή ε-
µπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις
επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου συµπεριλαµβάνονται
και οι δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµοτικές ή κοινοτικές κοι-
νωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρείες των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές
µονάδες, τις οποίες κατέχουν ένα ή περισσότερα φυσικά
πρόσωπα επαγγελµατίες αγρότες ή νοµικά πρόσωπα.
ββ) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νοµι-

κά πρόσωπα και νοµικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που
ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν
κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωµατεία, κοινωφελή ιδρύ-
µατα και αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 23η.4.2021.

Άρθρο 134
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων -Τροποποίηση
παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021

Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροπο-
ποιείται, στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, µε τη συ-
µπλήρωση του αντικειµένου της εξουσιοδότησης και η
παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των επιχειρήσε-
ων και των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
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διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατι-
κής Αρωγής, το ανώτατο ύψος επιχορήγησης που µπο-
ρεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία δικαι-
ούχων ή ζηµιάς, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για
την κάλυψη της ζηµιάς, και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια από-
φαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία
της επιχορήγησης και να καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε την καταβολή της επιχορήγησης σε
περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυ-
σικού προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού
µετασχηµατισµού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως
συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή µετατροπής
της επιχείρησης σε άλλη µορφή, για τις θεοµηνίες από
την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής.»

Άρθρο 135
Επιχορήγηση µη κατά κύριο επάγγελµα αγροτών - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 12 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται
σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών
αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να παρέχεται ε-
πιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις
εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται µε την
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα
που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως αυ-
τοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, αλλά κατέχουν α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των λοιπών όρων
και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται
σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών
αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής,
σε φυτικά µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες ή αµπέλια, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται
να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά
το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που κα-
θορίζεται µε την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β,
σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη νοµοθεσία, αλλά κα-
τέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των λοι-
πών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4
και 12Β. Για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου δύνα-
ται να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού πο-
σού της επιχορήγησης, µετά από εισήγηση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, τηρουµένων των λοιπών όρων, προϋποθέ-
σεων και διαδικασιών των άρθρου 4 και των παρ. 6 έως 9
του άρθρου 12Β.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και
να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ει-

δικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε την επιφύλαξη των εξαι-
ρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του
άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 136
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής - Τροποποίηση

παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α΄ 66)
τροποποιείται ως προς τον ορισµό των δικαιούχων και
διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Δικαιούχοι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που είναι ε-
παγγελµατίες  αγρότες είτε νοµικά πρόσωπα που κατέ-
χουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, εφόσον έχουν υποβά-
λει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει
την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής ει-
σφοράς στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 137
Ρύθµιση θεµάτων επιχορήγησης για αντιµετώπιση
ζηµιών από θεοµηνίες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου

22 ν. 4797/2021 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τρο-
ποποιείται µε τη συµπλήρωση του αντικειµένου της ε-
ξουσιοδότησης στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των επιχειρήσε-
ων και των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατι-
κής Αρωγής της παρ. 3 του άρθρου 7, το ανώτατο ύψος
επιχορήγησης που µπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή
ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζηµιάς, οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζηµιάς, και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 7. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται πε-
ραιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης και να καθορίζο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την καταβολή
της επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδό-
τησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς και στις
περιπτώσεις εταιρικού µετασχηµατισµού της δικαιούχου
επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπα-
σης ή µετατροπής της επιχείρησης σε άλλη µορφή, για
τις θεοµηνίες από την 1η.6.2020 και εφεξής.»

Άρθρο 138
Ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας, αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68

του ν. 4887/2022

Στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16), περί είδους, έ-
ντασης και ποσών ενίσχυσης του πρωτογενούς τοµέα,
προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Κατ’  εξαίρεση για τα επενδυτικά σχέδια που υπά-
γονται στους τοµείς της γεωργίας, αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας, δεν εφαρµόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 και τα
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ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων καθορίζονται µε βάση το ε-
νωσιακό δίκαιο, ιδίως δε τους Κανονισµούς (ΕΕ) 702/2014,
1388/2014, 1379/2013, υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ.
651/2014.»

Άρθρο 139
Ρυθµίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση - 
Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 

στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010 

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), προστίθεται
παρ. 5β ως εξής:

«5.β. Η προκαταβολή της παρ. 5α αφορά τις µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας βεβαιωµένες απαιτήσεις της
Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζω-
ής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αµφισβήτηση κα-
τά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή επιλύθηκαν
µε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα,
για τον λόγο δε αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε ε-
κατοµµύρια (25.000.000) ευρώ. Η εκ µέρους του ασφαλι-
στικού εκκαθαριστή κατανοµή ενεργείται µε βάση το ά-
θροισµα των κατά την παρούσα και την προηγούµενη πα-
ράγραφο καθοριζόµενων προκαταβολών, σε σχέση µε το
σύνολο των αναγνωρισµένων µέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας αξιώσεων µε συµψηφισµό του ποσού, το οποίο
έχει προκαταβληθεί νοµίµως σε κάθε δικαιούχο, αφού τη-
ρηθούν οι προϋποθέσεις και οι εν γένει όροι της παρ. 5α.
Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής και παραµένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη µετά τη µε-
ταφορά στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 5α, επιστρέφο-
νται εντόκως στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον α-
σφαλιστικό εκκαθαριστή.

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, προ-
στίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος
του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε
εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µέχρι την 31η.12.2025.»

Άρθρο 140
Αντικειµενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις, µορφών χρη-
µατοδότησης µε συµβαλλόµενη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων - Τροποποίηση άρθρου 23 
ν. 2682/1999

Το άρθρο 23 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) τροποποιείται: α)
στις παρ. 1 και 2 µε τη συµπλήρωση και επικαιροποίηση
του πεδίου εφαρµογής, β) µε την προσθήκη παρ. 3 και 4 και
το άρθρο 23 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 23
Αντικειµενική απαλλαγή από ορισµένες επιβαρύνσεις,
µορφών χρηµατοδοτήσεως στις οποίες συµβάλλεται η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

1. Οι συµβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλ-
λων µορφών χρηµατοδοτήσεως, στις οποίες συµβάλλεται
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η
πληρωµή τόκων ή προµηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόµενα
αυτών σύµφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύ-
ρου ή πάσης άλλης ασφαλείας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη
σχετική µε το αντικείµενο της Τράπεζας αυτής σύµβαση ή
πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δι-
καιωµάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων ή

µεταγραφή αυτών σε δηµόσια βιβλία ή αρχεία, καθώς και η
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται αντικειµενι-
κώς των τελών χαρτοσήµου, του ειδικού φόρου τραπεζι-
κών εργασιών, της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 128/1975 (Α΄ 178), όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φό-
ρου, φόρου εισοδήµατος και της παρακρατήσεως αυτού ή
εισφοράς ή προµήθειας ή τέλους εγγραφής, καθώς και άλ-
λων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του ελ-
ληνικού δηµοσίου ή τρίτου δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των υποθηκοφυ-
λάκων ή ενεχυροφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων ή
γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, διενεργούµενες από η-
µεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα
προς χρηµατοδότηση: α) αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγ-
χρηµατοδοτούµενων ή δηµόσιων έργων της παρ. 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄ 94) και της παρ. 1 του άρθρου
2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) ή δηµόσιων συµβάσεων έρ-
γων, προµηθειών ή υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή
συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του
ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως οι ανωτέρω νόµοι ισχύον σή-
µερα ή αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν ή συµπληρω-
θούν στο µέλλον, β) παραχωρήσεων έργων ή υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που εντάσσονται στο πρό-
γραµµα ιδιωτικοποιήσεων του ελληνικού δηµοσίου και του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ή
οποιουδήποτε άλλου φορέα και εν γένει συναλλαγών σχε-
τικών µε την αξιοποίηση και εκµετάλλευση περιουσιακών
στοιχείων που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο ή παραχω-
ρούνται από αυτό και γ) συµπράξεων εν γένει του δηµοσί-
ου και του ιδιωτικού τοµέα του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) περί
των Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, και υπό
την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων α-
ποτελεί συµβαλλόµενο µέρος των εκάστοτε υπό α΄ ή β΄ ή
γ΄ συµβάσεων χρηµατοδότησης και συνεπώς τα έργα αυ-
τά έτυχαν χρηµατοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων υπάγονται, µε εξαίρεση τον φόρο εισοδή-
µατος, στο αυτό φορολογικό καθεστώς και καθεστώς α-
παλλαγών που απολαύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων, σύµφωνα µε την παρ. 1. 

3. Το ν.δ. 4001/1959 (Α΄ 233) και το ν.δ. της 17 Ιουλ./13
Αυγ. 1923 (A΄ 224) εφαρµόζονται σε εµπράγµατες ασφά-
λειες που παρέχονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-
πενδύσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ συµβάσεων
δανείων και πιστώσεων ή συµβάσεων που προβλέπονται
στις παρ. 1 και 2. 

4. Σε περίπτωση κοινοπρακτικών ή συγχρηµατοδοτούµε-
νων δανείων, όπου µετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων, οι εµπράγµατες ασφάλειες δύναται να λαµβάνονται
στο όνοµα του εκπρόσωπου εξασφαλίσεων για λογαρια-
σµό των δανειστών που µετέχουν στο κοινοπρακτικό ή
συγχρηµατοδοτούµενο δάνειο, καθώς και άλλων πιστω-
τών, οι απαιτήσεις των οποίων συνδέονται µε το κοινοπρα-
κτικό ή συγχρηµατοδοτούµενο δάνειο. Ως εκπρόσωπος ε-
ξασφαλίσεων µπορεί να ορίζεται οποιοσδήποτε εκ των
προσώπων του άρθρου 64 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Ο εκ-
πρόσωπος εξασφαλίσεων διορίζεται από τα µέρη της σύµ-
βασης χρηµατοδότησης δυνάµει ειδικής έγγραφης συµ-
φωνίας περί διορισµού αυτού και έχει τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του
ν. 4548/2018, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση διο-
ρισµού του. Το άρθρο 73 του ν. 4548/2018 εφαρµόζονται
αναλογικά επί κοινοπρακτικών ή συγχρηµατοδοτούµε-
νων δανείων, στα οποία µετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Επενδύσεων.»

Άρθρο 141
Ορισµοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης
Καταθέσεων - Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ.

1 άρθρου 3 ν. 4370/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Ο ορισµός της περ. 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«25) «Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων

(ΚΚΚΚ)»: οµάδα περιουσίας που αποτελεί ενεργητικό
του ΤΕΚΕ και περιλαµβάνεται στο ενεργητικό του ΣΚΚ,»

2. Ο ορισµός της περ. 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«31) «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων

(ΠΚΚΚ)»: Το πρόσθετο κεφάλαιο κάλυψης καταθέσεων,
το οποίο δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις παρ. 11 έως 15
του άρθρου 4 του   ν. 3746/2009 (Α΄ 27) και προέκυψε α-
πό τις εισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων κατ’ εφαρµο-
γή της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3714/2008 (Α΄ 231), α-
ποτελεί περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυµά-
των και πλέον ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα ειδικότερα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 25α του παρόντος,»

Άρθρο 142
Παύση συµµετοχής πιστωτικού ιδρύµατος στο Σκέλος
Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) - Αντικατάσταση παρ. 2

και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016

Στο άρθρο 6 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Αν πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ παύ-

σει, για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο, να συµµετέχει σε
αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστηµα εγγύησης
καταθέσεων, το ΔΣ του ΤΕΚΕ καθορίζει, µε απόφασή
του, οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του α-
ποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανο-
µένων οφειλοµένων εισφορών του αποχωρούντος προς
το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ, του τέλους συµµετοχής ή άλλων
χρηµατικών ποσών που έχει καθορίσει το ΔΣ του ΤΕΚΕ
και είναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυµα έως την η-
µεροµηνία αποχώρησής του. Πιστωτικό ίδρυµα που απο-
χωρεί δεν έχει αξίωση στο προϊόν της εκκαθάρισης που
εισπράττεται µετά την ηµεροµηνία αποχώρησης»

2. Η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία που περιγράφε-

ται στην παρ. 2.»

Άρθρο 143
Διαθέσιµα και επίπεδο - Στόχος Σκέλους Κάλυψης 
Καταθέσεων (ΣΚΚ) - Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και

κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25
ν. 4370/2016

Στο άρθρο 25 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), α) τροποποιού-
νται αα) η παρ. 2 στο δεύτερο εδάφιο µε την αφαίρεση
του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων
(ΠΚΚΚ) από τα διαθέσιµα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέ-
σεων (ΣΚΚ), αβ) η παρ. 4 µε τη διαγραφή του δεύτερου
εδαφίου, αγ) η παρ. 7, µε την αφαίρεση του Πρόσθετου
Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) από τα διαθέ-
σιµα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), β) επέρ-
χονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) καταργούνται οι

παρ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και το άρθρο 25 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 25
Διαθέσιµα και επίπεδο - στόχος ΣΚΚ

1. Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται από τα διαθέσι-
µά του και τυχόν απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία.

2. Τα διαθέσιµα του ΣΚΚ σχηµατίζονται από τακτικές,
έκτακτες και αρχικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν
υποχρεωτικά τα συµµετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύ-
µατα κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Στα διαθέσιµα του
ΣΚΚ περιλαµβάνεται το ιδρυτικό του κεφάλαιο και προ-
στίθενται τα έσοδά του από άλλες πηγές, όπως από τη
διαχείριση των διαθεσίµων του, από την είσπραξη ή και
ρευστοποίηση απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και
πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία προκύπτουν κατά
την επίτευξη του σκοπού του.
Τα εκ των ανωτέρω χρηµατικά διαθέσιµα τηρούνται σε

ειδικούς λογαριασµούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλά-
δος και κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 6
του άρθρου 39.
Έσοδα από την ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΣΚΚ

διατίθενται αρχικά για την αποπληρωµή των δανείων του
και εν συνεχεία κατατίθενται στους ως άνω λογαρια-
σµούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Κάθε ζήτηµα που αφορά προσδιορισµό, υπολογισµό
και την καταβολή εισφορών αποφασίζεται µε ειδική πλει-
οψηφία του ΔΣ του ΤΕΚΕ, µε την επιφύλαξη της παρ. 4
του άρθρου 27.

4. Τα διαθέσιµα του ΣΚΚ πρέπει να ανέρχονται τουλά-
χιστον σε ποσοστό µηδέν, οκτώ τοις εκατό (0,8%) επί
του ύψους των εγγυηµένων καταθέσεων των µελών του
ΣΚΚ έως τις 3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί επίπεδο
στόχο. Αν το ΤΕΚΕ καταβάλει συνολικές αποζηµιώσεις
οι οποίες υπερβαίνουν το µηδέν κόµµα οκτώ τοις εκατό
(0,8%) των εγγυηµένων καταθέσεων, η αρχική χρονική
περίοδος για την επίτευξη του επιπέδου στόχου δύναται
να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έ-
ως τέσσερα (4) έτη. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, όταν αυτό
δικαιολογείται δεόντως και κατόπιν έγκρισης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να οριστεί ελάχιστο επί-
πεδο-στόχος χαµηλότερο από αυτό που ορίζεται στην
παρ. 4, µε την προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής όροι:
α) η µείωση βασίζεται στην παραδοχή ότι ένα σηµαντι-

κό µέρος των διαθέσιµων του ΣΚΚ δεν είναι πιθανό να
χρησιµοποιηθεί για µέτρα προστασίας των καλυπτόµε-
νων καταθετών, εκτός από αυτά που ορίζονται στην παρ.
2 του άρθρου 40 και
β) ο τραπεζικός τοµέας εντός του οποίου δραστηριο-

ποιούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα που συνδέονται µε το
ΤΕΚΕ παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση µε µεγάλη αξία
στοιχείων του ενεργητικού να κατέχονται από µικρό α-
ριθµό πιστωτικών ιδρυµάτων ή τραπεζικών οµίλων, που
υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, τα οποία,
λόγω του µεγέθους τους, σε περίπτωση αδυναµίας, είναι
πιθανό να υποβληθούν σε διαδικασίες εξυγίανσης.
Το εν λόγω µειωµένο επίπεδο - στόχος δεν δύναται να

είναι χαµηλότερο από µηδέν κόµµα πεντε τοις εκατό
(0,5%) των εγγυηµένων καταθέσεων.

6. Η επίτευξη του επιπέδου στόχου δεν αποκλείει τη
δυνατότητα του ΤΕΚΕ να επιβάλει περαιτέρω εισφορές
προς εύλογη επαύξηση των διαθεσίµων του.

7. Η συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο και τα πάσης
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φύσεως διαθέσιµα του ΣΚΚ δεν επιστρέφονται στα πι-
στωτικά ιδρύµατα για οποιονδήποτε λόγο.

8. [Καταργείται].
9. [Καταργείται].
10. [Καταργείται].
11. [Καταργείται].
12. [Καταργείται].
13. [Καταργείται].»

Άρθρο 144
Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων - 

Προϋποθέσεις απόδοσης - Προσθήκη του άρθρου 25α 
στον ν. 4370/2016

Στον ν. 4370/2016 (Α΄37), προστίθεται άρθρο 25Α ως
εξής:

«Άρθρο 25α
Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων

1. Το ΠΚΚΚ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των πιστω-
τικών ιδρυµάτων κατά τον λόγο συµµετοχής τους σε αυ-
τό.

2. Με τη διαδικασία σταδιακής απόδοσης που ορίζει η
παρ. 7, το ενεργητικό του ΠΚΚΚ περιέρχεται κατά πλήρη
εξουσία διαθέσεως στα πιστωτικά ιδρύµατα.

3. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΠΚΚΚ έ-
χει µία ατοµική µερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο πο-
σοστό συµµετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι ατοµικές µερίδες
των πιστωτικών ιδρυµάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ εί-
ναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ και αποτελούν περι-
ουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Κατάσχε-
ση επιτρέπεται µόνον εις βάρος της επιστρεφόµενης,
στο πιστωτικό ίδρυµα, ατοµικής του µερίδας και µέχρι
της αξίας αυτής, σε περίπτωση αποχώρησης αυτού από
το ΣΚΚ.

4. Αν πιστωτικό ίδρυµα περιέλθει σε αδυναµία και ε-
νεργοποιηθεί το ΤΕΚΕ για την εκπλήρωση των σκοπών
του χρησιµοποιείται, µέχρι την εξάντλησή της, η υφιστά-
µενη ατοµική µερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύµα-
τος, το οποίο περιήλθε σε αδυναµία, εφόσον και κατά το
µέρος που, κατά τον χρόνο περιέλευσής του σε αδυνα-
µία, δεν έχει ήδη αποδοθεί, σύµφωνα µε την παρ. 7. 

5. Αν, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παρ. 7, πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ παύ-
σει, για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο, να συµµετέχει σε
αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστηµα εγγύησης
καταθέσεων, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατοµικής
του µερίδας στο ΠΚΚΚ, εφόσον διαθέτει τέτοια και κατά
το µέρος που, κατά τον χρόνο αποχώρησής του, δεν έχει
ήδη αποδοθεί, σύµφωνα µε την παρ. 7, όπως αυτή δια-
µορφώνεται κατά τον χρόνο της αποχώρησής του, σύµ-
φωνα µε απόφαση του ΔΣ. Ο υπολογισµός της αξίας της
µερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος, η πα-
ρακράτηση από αυτή ποσών απαιτήσεων καταθετών που
πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιµες και η καταβο-
λή του υπολοίπου αυτής έχουν ως εξής:
α) Υπολογισµός αξίας µερίδας αποχωρούντος πιστωτι-

κού ιδρύµατος:
αα) Για τον υπολογισµό της αξίας της µερίδας του α-

ποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος προαπαιτείται ο υ-
πολογισµός του ενεργητικού του ΠΚΚΚ. 
αβ) Η αξία της µερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού

ιδρύµατος υπολογίζεται µε βάση τα ειδικότερα οριζόµε-

να στην παρ. 3.
αγ) Έναντι της απαίτησης του αποχωρούντος πιστωτι-

κού ιδρύµατος προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας
της µερίδας του συµψηφίζονται οποιεσδήποτε απαιτή-
σεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ι-
δρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων οφειλόµενων εισφο-
ρών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ, του
τέλους συµµετοχής ή άλλων χρηµατικών ποσών που έ-
χει καθορίσει το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΚΕ και εί-
ναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυµα έως και την ηµε-
ροµηνία αποχώρησής του.
Ο συµψηφισµός αυτός πραγµατοποιείται βάσει των

προαναφερθέντων κονδυλίων.
Πιστωτικό ίδρυµα που αποχωρεί δεν έχει αξίωση στο

προϊόν εκκαθάρισης που εισπράττεται µετά την ηµερο-
µηνία αποχώρησης.
β) Παρακράτηση ποσών απαιτήσεων καταθετών που

πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιµες:
βα) Το ΤΕΚΕ παρακρατεί από την επιστρεφόµενη αξία

της ατοµικής µερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ι-
δρύµατος τα ποσά που αντιστοιχούν στο ύψος απαιτή-
σεων καταθετών κατά του ΣΚΚ που πιθανολογούνται α-
πό το ΤΕΚΕ ως βάσιµες και αφορούν σε επιλέξιµες κα-
ταθέσεις του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύµατος.
ββ) Τα παρακρατούµενα κατά την υποπερ. βα΄ ποσά

δεν αποδίδονται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυµα µέ-
χρις ότου κριθεί αµετακλήτως η υπόθεση και, ανάλογα
µε την έκβαση, το ΤΕΚΕ τα αποδίδει είτε στους καταθέ-
τες είτε στο αποχωρήσαν πιστωτικό ίδρυµα.
βγ) Τα παρακρατούµενα ποσά θεωρείται ότι συµψηφί-

ζονται µε την απαίτηση του αποχωρούντος πιστωτικού ι-
δρύµατος προς απόδοση της αξίας της ατοµικής του µε-
ρίδας, υπό τη διαλυτική αίρεση της έκδοσης αµετάκλη-
της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν υφί-
σταται σχετική υποχρέωση του αποχωρήσαντος έναντι
των καταθετών.
γ) Καταβολή αξίας µερίδας: 
Η καταβολή της αξίας της µερίδας του αποχωρούντος,

όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις περ. α΄ και β΄ ανω-
τέρω, γίνεται άτοκα έως τον πρώτο ηµερολογιακό µήνα
µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποχώρησή του
από το ΣΚΚ. 

6. Αν, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παρ. 7, πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ παύ-
σει, για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο εκτός της περιπτώ-
σεως του αποκλεισµού του, να συµµετέχει σε αυτό, και
προσχωρήσει σε άλλο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων,
καταβάλλεται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυµα η αξία
της ατοµικής του µερίδας στο ΠΚΚΚ, κατά το µέρος που,
κατά τον χρόνο αποχώρησής του, δεν έχει ήδη αποδο-
θεί, σύµφωνα µε την παρ. 7, προσδιοριζόµενη, όπως
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5. Κατά τα λοι-
πά, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στις περ. α΄ έ-
ως γ΄ της παρ. 5.»

7. H διαδικασία απόδοσης στα πιστωτικά ιδρύµατα της
µερίδας τους στο ΠΚΚΚ διαµορφώνεται ως εξής: 
Η απόδοση γίνεται τµηµατικά, σε τρεις (3) ισόποσες

δόσεις, µε την επιφύλαξη της τελικής εκκαθάρισης, µε
βάση τα υφιστάµενα κατά τον χρόνο της απόδοσης οικο-
νοµικά στοιχεία. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η
δεύτερη µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κα-
ταβολή της πρώτης και η τρίτη (εκκαθαριστική) µετά την
παρέλευση ενός (1) έτους από την καταβολή της δεύτε-
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ρης. Με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ προσδιορίζεται η α-
ξία του ενεργητικού του ΠΚΚΚ και η αξία της µερίδας ε-
κάστου πιστωτικού ιδρύµατος και ρυθµίζεται κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε την ως άνω απόδοση. Ο
προσδιορισµός αυτός διενεργείται βάσει αρχικής αποτί-
µησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος για τον
σκοπό της καταβολής της πρώτης δόσης και, εν συνε-
χεία, βάσει επόµενων αποτιµήσεων για τον σκοπό της
καταβολής των επόµενων δόσεων. 
Η αποδιδόµενη στα πιστωτικά ιδρύµατα µερίδα τους

στο ΠΚΚΚ απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή ει-
σφοράς.»

Άρθρο 145
Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων -

Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016

Το άρθρο 27 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) τροποποιείται: α)
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 µε την αντικατάσταση
της φράσης «Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας Αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργά-
σιµης ηµέρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου του προη-
γούµενου έτους» από τη φράση «συναλλαγµατικής ισο-
τιµίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε πι-
στωτικό ίδρυµα της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας κάθε
ηµερολογιακού τριµήνου του προηγούµενου έτους», β)
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, µε την αντικατάσταση
της φράσης «Έως την 1η Ιουλίου» από τη φράση «Έως
την 30ή Σεπτεµβρίου» και τη διαγραφή της φράσης «αρ-
χής γενοµένης από την 1η Ιουλίου 2016», γ) στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 8, µε την αντικατάσταση της φράσης
«µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου» από τη φράση «µέχρι τη
15η Νοεµβρίου κάθε έτους» και δ) στο δεύτερο εδάφιο
της ίδιας παραγράφου, µε την αντικατάσταση της φρά-
σης «την 1η Νοεµβρίου» από τη φράση «τη 15η Δεκεµ-
βρίου», και το άρθρο 27 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27
Τακτικές εισφορές ΣΚΚ

1. Οι τακτικές εισφορές καταβάλλονται ετησίως. 
2. Αν τα διαθέσιµα του ΣΚΚ υπολείπονται του επιπέδου

- στόχου, καταβάλλονται ετήσιες εισφορές µέχρι να επι-
τευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο - στόχος.

3. Αν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά το επίπε-
δο - στόχος, τα διαθέσιµα του ΣΚΚ µειωθούν σε λιγότε-
ρο από τα δύο τρίτα του επιπέδου - στόχου, το ΔΣ καθο-
ρίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε επίπεδο που επι-
τρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο - στόχος το αργότερο
µέσα σε έξι (6) έτη από το χρόνο µειώσεως.

4. Οι βασικοί παράγοντες για τον υπολογισµό των ετη-
σίων τακτικών εισφορών είναι το ύψος των εγγυηµένων
καταθέσεων και ο βαθµός του κινδύνου που αναλαµβά-
νει κάθε πιστωτικό ίδρυµα. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη
η εκάστοτε φάση του οικονοµικού κύκλου και οι επιπτώ-
σεις που µπορεί να έχει η προκυκλικότητα των εισφο-
ρών. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ εισηγείται στο Υπουργείο Οικονο-
µικών, µε κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη
µεθοδολογία υπολογισµού των ετήσιων τακτικών εισφο-
ρών λαµβάνοντας υπόψη τον αναλαµβανόµενο από τα
πιστωτικά ιδρύµατα κίνδυνο και τον τρόπο που θα λαµ-
βάνονται υπόψη η φάση του οικονοµικού κύκλου και η
προκυκλικότητα των εισφορών. Η µεθοδολογία καθορί-
ζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν

σύµφωνης γνώµης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ως ά-
νω µεθοδολογία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις κατευ-
θυντήριες γραµµές της ΕΑΤ, στην οποία και κοινοποιεί-
ται από το ΤΕΚΕ.

5. Για τον υπολογισµό του ύψους των εγγυηµένων κα-
ταθέσεων για τους σκοπούς του υπολογισµού της ετη-
σίας τακτικής εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος ό-
ρος των εγγυηµένων καταθέσεων του προηγούµενου έ-
τους, εξαγόµενος από το µέσο όρο των εγγυηµένων κα-
ταθέσεων της τελευταίας ηµέρας των ηµερολογιακών
τριµήνων του έτους αυτού. Για την εξεύρεση της µέσης
τιµής των εγγυηµένων καταθέσεων σε συνάλλαγµα, το
ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων θα µετατρέπεται σε
ευρώ µε την αντίστοιχη µέση τιµή της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε
πιστωτικό ίδρυµα, της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας κά-
θε ηµερολογιακού τριµήνου του προηγούµενου έτους.

6. Εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την
αρχή κάθε έτους, κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει
στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια κατάσταση, µε το
ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων της τελευταίας ηµέ-
ρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου του προηγούµενου έ-
τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον
προς τον σκοπό αυτόν ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα από το
πιστωτικό ίδρυµα και τον ορκωτό λογιστή του πιστωτι-
κού ιδρύµατος. Έως την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους,
κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ απο-
στέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της τελευταίας ηµέρας
του προηγούµενου έτους, που ορίζει το ΤΕΚΕ για τον
προσδιορισµό του βαθµού κινδύνου που αναλαµβάνει.
Τα εν λόγω στοιχεία υπογράφονται από τον νόµιµο εκ-
πρόσωπο του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόµενων στοιχείων
για τον υπολογισµό της βάσης εισφορών είτε αυτοβού-
λως στα πλαίσια της εποπτικής της αρµοδιότητας είτε
κατόπιν αιτήµατος του ΤΕΚΕ. 

7. Αρχής γενοµένης από 1.1.2017 οι καταθέσεις της
παρ. 2 του άρθρου 10 θεωρούνται κατά τεκµήριο εγγυη-
µένες στο σύνολό τους, για σκοπούς υπολογισµού των
εισφορών και αξιολόγησης του ύψους των εγγυηµένων
καταθέσεων, επιτρεπόµενης ανταποδείξεως.

8. Το ΔΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τις εισφορές το αρ-
γότερο µέχρι τη 15η Νοεµβρίου κάθε έτους. Τα πιστωτι-
κά ιδρύµατα καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές εισφορές
σε µία δόση τη 15η Δεκεµβρίου του ηµερολογιακού έ-
τους που αφορούν µε πίστωση του ειδικού λογαριασµού
του ΣΚΚ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

9. Με απόφαση του ΔΣ, τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνα-
νται να καλύπτουν ποσοστό έως το τριάντα τοις εκατό
(30%) της ετήσιας τακτικής εισφοράς τους µε δεσµεύ-
σεις προς πληρωµή προς το ΤΕΚΕ, όπως αυτές ορίζονται
στην περίπτωση 4 της παρ. 1 του άρθρου 3. Το ΔΣ καθο-
ρίζει τυχόν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και κά-
θε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για τις δεσµεύσεις προς πλη-
ρωµή, συµµορφούµενο µε τις σχετικές κατευθυντήριες
γραµµές που εκδίδει η ΕΑΤ.

10. Πιστωτικό ίδρυµα το οποίο εντάσσεται στο ΣΚΚ κα-
τά τη διάρκεια του έτους, οφείλει ετήσια τακτική εισφο-
ρά για το ηµερολογιακό έτος ένταξης κατ’ αναλογία του
χρόνου συµµετοχής του σε αυτό. Σε αυτή την περίπτω-
ση, ως ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων θεωρείται το
ύψος των εγγυηµένων καταθέσεών του βάσει των στοι-
χείων της τελευταίας ηµέρας των τριµήνων του έτους
κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετείχε στο ΣΚΚ. 
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11. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα διακόψει τη
λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση οφείλει τα-
κτική εισφορά για το ηµερολογιακό έτος κατά το οποίο
διέκοψε τη λειτουργία του κατ’ αναλογία του χρόνου
που λειτούργησε µέσα σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης
φύσεως εταιρικών µετασχηµατισµών δεν θεωρούνται
διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος, αλλά ε-
φαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κα-
θολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου. 

12. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα διακόψει τη
λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση πριν τον
καθορισµό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως κατα-
βάλλει τις οφειλόµενες εισφορές του αµέσως µετά τον
καθορισµό τους από το ΤΕΚΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 27
και 28. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα διακόψει τη
λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση µετά τον
καθορισµό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως από το
ΤΕΚΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28, καταβάλλει τις ο-
φειλόµενες εισφορές την ηµέρα διακοπής της λειτουρ-
γίας του.»

Άρθρο 146
Τοποθέτηση διαθεσίµων ΤΕΚΕ - Τροποποίηση παρ. 6

άρθρου 39 ν. 4370/2016

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του
ν. 4370/2016 (Α΄ 37) τροποποιείται µε την αντικατάστα-
ση της καταληκτικής ηµεροµηνίας «31η.12.2030» σε
«31η.12.2024» και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως έξης:

«6. Τα διαθέσιµα κεφάλαια του ΣΚΚ που τηρούνται σε
λογαριασµούς τρίµηνων προθεσµιακών καταθέσεων του
ΤΕΚΕ στα συµµετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύµατα,
τα οποία έχουν σχηµατισθεί από καταβληθείσες κάθε εί-
δους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περι-
ουσίας του, µεταφέρονται σταδιακά, µε απόφαση του ΔΣ
του ΤΕΚΕ, λαµβανόµενης υπόψη της κατάστασης του
ελληνικού τραπεζικού τοµέα και, ιδίως, θεµάτων συστη-
µικής ευστάθειας, στους ειδικούς λογαριασµούς που τη-
ρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και επενδύονται
κατά τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παρ. 2, 3, 4
και 5. Η εν λόγω µεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο µέχρι την 31η.12.2024. Η ανωτέρω προθε-
σµία δύναται να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών.»

Άρθρο 147
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές -
Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 

(Ενσωµάτωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)

Στον ν. 4099/2012 (Α΄ 250) προστίθεται άρθρο 84Α ως
ακολούθως:

«Άρθρο 84Α
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

1. Όταν µία ΑΕΕΜΚ ή µία ΑΕΔΑΚ, για οποιοδήποτε α-
πό τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, συντάσ-
σει, παρέχει, αναθεωρεί και µεταφράζει έγγραφο βασι-
κών πληροφοριών, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαι-
τήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που προ-
βλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα έγ-
γραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευα-
σµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και ε-

πενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP) (L
352), το εν λόγω έγγραφο θεωρείται ότι πληροί τις απαι-
τήσεις που ισχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφο-
ρίες για τους επενδυτές που ορίζονται στα άρθρα 80 έ-
ως 84, στις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και στα άρθρα 90
και 91.

2. Η ΑΕΕΜΚ ή η ΑΕΔΑΚ, για οποιοδήποτε από τα αµοι-
βαία κεφάλαια που διαχειρίζεται δεν απαιτείται να κα-
ταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 80 έως 84, τις παρ. 5 έως 7 του άρ-
θρου 89 και τα άρθρα 90 και 91 του παρόντος, όταν κα-
ταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και µεταφράζει έγγραφο
βασικών πληροφοριών το οποίο πληροί τις απαιτήσεις
για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΕ) 1286/2014.

3. Όταν µια εταιρεία επενδύσεων ή µια εταιρεία δια-
χείρισης άλλου κράτους µέλους που διαθέτει µερίδια Ο-
ΣΕΚΑ άλλου κράτους µέλους στην Ελλάδα, για οποιοδή-
ποτε από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται,
συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί και µεταφράζει έγγραφο
βασικών πληροφοριών το οποίο συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) 1286/2014, το εν λό-
γω έγγραφο θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ι-
σχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφορίες για τους
επενδυτές που ορίζονται στα άρθρα 78 έως 82 της Οδη-
γίας 2009/65, στις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και στο
άρθρο 90 του παρόντος.

4. Εταιρεία επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης άλλου
κράτους µέλους που διαθέτει µερίδια ΟΣΕΚΑ άλλου κρά-
τους µέλους στην Ελλάδα, για οποιοδήποτε από τα α-
µοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, δεν απαιτείται να
καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές,
σύµφωνα µε τα άρθρα 78 έως 82 της Οδηγίας 2009/65,
τις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και το άρθρο 90 του πα-
ρόντος, όταν καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και µετα-
φράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο πληροί
τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών
που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) 1286/2014.»

5. Το παρόν εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2023.»

Άρθρο 148
Ορισµός ευάλωτου οφειλέτη - Τροποποίηση περ. α΄

άρθρου 217 ν. 4738/2020

Στην περ. α΄ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020
(Α΄ 217) διαγράφονται οι λέξεις «λοιπά κριτήρια» και η
περ. α΄ διαµορφώνεται ως εξής: 

«α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης» νοείται ο οφειλέτης,
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισο-
δηµατικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν, σύµφω-
να µε το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).»

Άρθρο 149
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4916/2022 (Α΄ 65) διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο
23 σχετικά µε την έκπτωση από τη συνεισφορά του Δη-
µοσίου, καθώς και την αναζήτηση των καταβληθέντων
ποσών από τον οφειλέτη και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
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«2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχε-
τικό αίτηµα προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθω-
σης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου
Βιβλίου του ν. 4738/2020, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 219 του ανωτέρω νόµου, εντός ενός (1) µηνός α-
πό την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λό-
γο, παύει η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε
και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται α-
πό το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που
επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το µέλλον το δι-
καίωµα µεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φο-
ρέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 219 του ν. 4738/2020.»

Άρθρο 150
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4916/2022 (Α΄ 65) διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2
του άρθρου 22 και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συ-
νεισφορά του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 21, τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητού-
νται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται ε-
ντόκως µε επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%). Για την ανάκτη-
ση των ποσών αυτών εφαρµόζονται όσα προβλέπονται
στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018
(Α΄ 30). Σε περίπτωση µη οικειοθελούς επιστροφής
τους, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).»

Άρθρο 151
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστι-
κής Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ-
ροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διαχείριση λογιστικού συστήµατος και η κατάρτι-
ση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για την Κεντρική
Διοίκηση.

(β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο
καθορισµός ενιαίων λογιστικών πολιτικών για τη Γενική
Κυβέρνηση.

(γ) Η κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής
Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρ-
θρώνεται σε µία (1) Υποδιεύθυνση και τέσσερα (4) Τµή-
µατα, ως κατωτέρω:

(Α) Τµήµατα υπαγόµενα απευθείας στον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης:

(α) Τµήµα Α΄ Απολογισµού Ισολογισµού Κεντρικής Δι-
οίκησης.

(β) Τµήµα Β΄ Υπολόγου Συµψηφισµών. 
(Β) Υποδιεύθυνση:
(α) Τµήµα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνη-

σης (ΛΠΓΚ).

(β) Τµήµα Δ΄ Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Κα-
ταστάσεων.

3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:

(α) Τµήµα Α΄ Απολογισµού Ισολογισµού Κεντρικής Δι-
οίκησης

(αα) Η µέριµνα για την εφαρµογή των οδηγιών στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γε-
νικής Κυβέρνησης.

(αβ) Η επίβλεψη, σε συνεργασία µε το Τµήµα Β΄ Υπο-
λόγου Συµψηφισµών, όλων των λογιστικών εργασιών
των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η µέριµνα για
τη διευθέτηση λογιστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν.

(αγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συµφωνία, σε µηνιαία
και ετήσια βάση, όλων των εισαγοµένων στο πληροφο-
ριακό σύστηµα στοιχείων προϋπολογισµού (έσοδα - έξο-
δα) και στοιχείων λογιστικής των Δηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων.

(αδ) Η συµφωνία σε µηνιαία βάση των τραπεζικών υ-
πολογαριασµών των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταµείων µε τους αντίστοι-
χους λογαριασµούς της λογιστικής.

(αε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε µη-
νιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου.

(αστ) Η κατάρτιση και η δηµοσίευση των ετήσιων χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων και του απολογισµού
των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισµού της Κε-
ντρικής Διοίκησης.

(αζ) Η αποστολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσε-
ων και του απολογισµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για έ-
λεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφι-
ση.

(αη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσό-
δων που εισπράττονται υπέρ αυτών µέσω του προϋπο-
λογισµού.

(αθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων
χρηµατικών ενταλµάτων, σε περίπτωση απώλειάς τους.

(αι) Το κλείσιµο των βιβλίων και η κατάρτιση και δηµο-
σίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του
απολογισµού των ταµειακών εσόδων και εξόδων του
Προϋπολογισµού της Κεντρικής Διοίκησης. 

(β) Τµήµα Β΄ Υπολόγου Συµψηφισµών
(βα) Ο έλεγχος και η συµφωνία όλων των λογιστικών

εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε µηνιαία και ετή-
σια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δηµο-
σίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτι-
κών Ταµείων.

(ββ) Η συµφωνία των τραπεζικών λογαριασµών της
Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπολογαριασµών των
Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των
Στρατιωτικών Ταµείων, µε τους αντίστοιχους λογαρια-
σµούς της λογιστικής.

(βγ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρι-
κής Διοίκησης, εκτός αυτών που εµφανίζονται από άλ-
λες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών
λογιστικών εγγραφών.

(βδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των
αρµοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκη-
σης προς την Τράπεζα της Ελλάδος µε τα αντίστοιχα α-
ντίγραφα της κίνησης των λογαριασµών του Δηµοσίου
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η
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συγκέντρωση όλων των Συµψηφιστικών Χρηµατικών Ε-
νταλµάτων.

(βε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λο-
γιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης.

(βστ) Η υποβολή των µηνιαίων και ετήσιων λογαρια-
σµών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(βζ) Η ενηµέρωση των εισπράξεων και πληρωµών σε
µηνιαία βάση, που εµφανίζονται στη δηµόσια ληψοδοσία
εκτός των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ)
και των Στρατιωτικών Ταµείων, όπου απαιτείται.

(γ) Τµήµα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνη-
σης (ΛΠΓΚ).

(γα) Η διαµόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το σύνολο της
Γενικής Κυβέρνησης.

(γβ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γε-
νικής Κυβέρνησης για την εφαρµογή του Λογιστικού
Πλαισίου.

(γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστή-
µατος για την υποστήριξη του προσαρµοσµένου λογιστι-
κού σχεδίου και της εύλογης και αληθούς λογιστικής α-
ποτύπωσης.

(γδ) Η διασύνδεση του λογιστικού συστήµατος µε το
σύστηµα ταξινόµησης του προϋπολογισµού και η παρα-
κολούθηση και εξασφάλιση της ορθής διαλειτουργικότη-
τας µεταξύ των δύο συστηµάτων.

(γε) Η παροχή σύµφωνης γνώµης σχετικά µε την τρο-
ποποίηση των Αναλυτικών Λογαριασµών Εσόδων και Ε-
ξόδων (ΑΛΕ) της Οικονοµικής Ταξινόµησης.

(γστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η
εναρµόνιση του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνη-
σης µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πολιτικές του
Δηµοσίου Τοµέα. 

(γζ) Η υποστήριξη και διαχείριση σε όλη τη διαδικασία
της αναβάθµισης του τρέχοντος Πληροφοριακού Συστή-
µατος της Κεντρικής Διοίκησης, σύµφωνα µε το Λογιστι-
κό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης. 

(γη) Η υποστήριξη λογιστικών έργων και δράσεων και
της παροχής σύµφωνης γνώµης σε ό,τι αφορά την εύλο-
γη και αληθή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων και
µεγεθών σύµφωνα µε το ΛΠΓΚ, ανεξαρτήτως πηγής
χρηµατοδότησης.

(δ) Τµήµα Δ΄ Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Κα-
ταστάσεων

(δα) Η συµφωνία των συναλλαγών µεταξύ των οντοτή-
των που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοι-
κονοµικές καταστάσεις.

(δβ) Η διενέργεια απαλοιφών των συναλλαγών µεταξύ
των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

(δγ) Η κατάρτιση και δηµοσίευση των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το
ΛΠΓΚ.

(δδ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση συµφωνίας (συµφι-
λίωση/reconciliation), καθώς και ο προσδιορισµός της δια-
δικασίας µετάβασης, ανάµεσα στις αναφορές των χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων, της δηµοσιονοµικής α-
ναφοράς και την κατάσταση προϋπολογισµού/απολογι-
σµού.

(δε) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης για θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση

των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
(δστ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συ-

στήµατος για την υποστήριξη λειτουργιών που σχετίζο-
νται µε εργασίες κατάρτισης των ενοποιηµένων χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων.

4. Το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) καταργείται.

Άρθρο 152
Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και Γ.Δ.Ε.Σ.Π.
στην ελεγκτική - λογιστική - Τροποποίηση άρθρου 21

ν. 4935/2022

Στο άρθρο 21 του ν. 4935/2022 (A΄ 103), αντικαθίστα-
ται ο τίτλος και τροποποιούνται α) η παρ. 1 µε την προ-
σθήκη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
(Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δηµοσιονοµικών Κανόνων, β) η παρ. 4 µε την προ-
σθήκη του αρκτικόλεξου Δ.Λ.Γ.Κ. και το άρθρο διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 21
Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) και της Διεύθυνσης 

Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής
Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δηµοσιονοµικών Κανόνων

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση και υπη-
ρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηµα-
τοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες υ-
πάγονται στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικών Ε-
λέγχων, καθώς και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής
Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ-
ροφυλακίου και Δηµοσιονοµικών Κανόνων, της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών, δύνανται να εκπαιδεύονται στο αντικείµε-
νο είτε της εφαρµοσµένης ελεγκτικής - λογιστικής είτε
της δηµόσιας ελεγκτικής λογιστικής, ικανοποιώντας τις
απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας για την άσκηση του
επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του δη-
µοσιονοµικού ελεγκτή και να διδάσκονται την ύλη αντί-
στοιχων διεθνών επαγγελµατικών πιστοποιήσεων µε
στόχο την απόκτησή τους.

2. Η ανωτέρω εκπαίδευση παρέχεται από ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα ή από φορείς επαγγελµατικής πιστοποίησης σε
συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης.

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του παρόντος καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας
της παρ. 1 υποχρεούνται να παρέχουν πραγµατική υπη-
ρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε., στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και στη Δ.Λ.Γ.Κ. για
πέντε (5) έτη µετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποί-
ησης. Εάν η ανωτέρω υποχρέωση δεν τηρηθεί, το κό-
στος της παρασχεθείσας επιµόρφωσης καταλογίζεται,
µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και
αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
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5. Ο αριθµός των υπαλλήλων που δύνανται κάθε χρό-
νο να λάβουν την παραπάνω εκπαίδευση, τα κριτήρια και
η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»

Άρθρο 153
Πολυετείς υποχρεώσεις - Αναπροσαρµογή ορίων - Τρο-

ποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 ν. 4270/2014

Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται:
α) στην παρ. 1 αα) µε την αντικατάσταση στο πρώτο ε-
δάφιο των λέξεων «σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε.» από τις λέ-
ξεις «σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδου
(Α.Λ.Ε.)», αβ) µε την αντικατάσταση στο δεύτερο εδάφιο
των λέξεων «ανά Κ.Α.Ε.» από τις λέξεις «ανά Κωδικό Α-
ριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.)», β) στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 5,
µε την προσθήκη διαζευκτικά του Αναλυτικού Λογαρια-
σµού Εξόδου (Α.Λ.Ε.) και οι παρ. 1 και 5 διαµορφώνονται
ως εξής:

«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς
της Κεντρικής Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και των
Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί
φορείς του τακτικού Προϋπολογισµού, που προβλέπεται
να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέ-
ραν του τρέχοντος, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και
οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετη-
σίως το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ
σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδου (Α.Λ.Ε.)
κάθε ειδικού φορέα του τακτικού Προϋπολογισµού, α-
παιτείται προηγούµενη απόφαση έγκρισης του Υπουρ-
γού Οικονοµικών.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης α-

παιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουρ-
γού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά
ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειµένου περί
Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασµό Γενι-
κής Λογιστικής προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ..»

«5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 αναφέ-
ρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης.
β. Το ποσό κατ’ έτος.
γ. Ο Α.Λ.Ε. ή ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασµός Γε-

νικής Λογιστικής.
δ. Το τυχόν προηγούµενο ύψος υποχρεώσεων που έ-

χουν αναληφθεί στον ίδιο Α.Λ.Ε. ή Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο α-
ναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής.»

Άρθρο 154
Ανακατανοµή πιστώσεων του Κρατικού

Προϋπολογισµού - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 
του άρθρου 71 του ν. 4270/2014

Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη και
σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρε-
σιών του φορέα του, δύναται να γίνονται µεταφορές µε-
ταξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του προϋπο-
λογισµού του φορέα της κεντρικής διοίκησης.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του

προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών για αιτήµατα µεταφοράς πιστώσεων µετα-
ξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών, εντός του ειδικού φο-
ρέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες», τα οποία δεν άπτονται των
αρµοδιοτήτων του.
Ειδικότερα για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύ-

σεων είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζό-
νων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της κεντρικής δι-
οίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε
σκέλος (εθνικό - συγχρηµατοδοτούµενο) χωριστά, µε α-
πόφαση του αρµόδιου διατάκτη, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φο-
ρέα του.

Oι πιστώσεις του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας δύνανται να ανακατανέµονται κατά το δεύτερο εδά-
φιο, µόνο εντός του ορίου πιστώσεων εκάστου φορέα
της κεντρικής διοίκησης για το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας.»

Άρθρο 155
Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - 

Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014

Το άρθρο 72 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται:
α) στο πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη της λέξης «Κρατι-
κού» πριν τη λέξη «Προϋπολογισµού» και την αντικατά-
σταση των λέξεων «διάθεση ορισµένων από αυτές» από
τις λέξεις «διάθεσή τους», β) στο δεύτερο εδάφιο, µε
την προσθήκη της λέξης «ανώτατα» πριν τη λέξη «όρια»
και το άρθρο 72 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - 

ανώτατα όρια πληρωµών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κά-
θε φορά και για ορισµένη χρονική περίοδο το ποσοστό
των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού που επι-
τρέπεται να διατεθούν από τους διατάκτες, κατά µείζονα
κατηγορία ή οµάδες αναλυτικών λογαριασµών εξόδων ή
κατά αναλυτικό λογαριασµό εξόδου, χωρίς να αποκλείε-
ται και η εξ ολοκλήρου διάθεσή τους. 
Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται ανώτατα

όρια πληρωµών, εφόσον το επιβάλλουν οι δηµοσιονοµι-
κές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί µε την οικονοµική πολιτι-
κή.»

Άρθρο 156
Διάθεση ορισµένου µέρους των πιστώσεων - 

Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014 

Το άρθρο 73 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί διάθεσης
ορισµένου µέρους των πιστώσεων, καταργείται.

Άρθρο 157
Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4270/2014

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τρο-
ποποιείται: α) µε την αντικατάσταση στο εισαγωγικό χω-
ρίο των λέξεων «Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων» από τις λέξεις «φορέων της Κεντρικής Διοίκη-
σης», β) µε την προσθήκη περ. στ΄ και η παρ. 1 διαµορ-
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φώνεται ως εξής:
«1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του µη ειδικού προο-

ρισµού των εσόδων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
51, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε αποφάσεις του,
να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισµού φορέων της
Κεντρικής Διοίκησης κατά ποσά ίσα µε έσοδα του προϋ-
πολογισµού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύ-
πτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρε-

σιών σε ανεξάρτητες δηµόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις
και οργανισµούς που έχουν δικό τους προϋπολογισµό,
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτε-
ρικού,
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διά-

ταξης νόµου για την αντιµετώπιση ορισµένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών από συµφωνίες ανταλλαγής νοµι-

σµάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους,
ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προ-

γραµµάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηµατοδοτού-
µενων από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς,
στ. είσπραξη ποσών που προέρχονται από δωρεές σε

χρήµα φυσικών ή νοµικών προσώπων και προορίζονται,
µε βάση τη δήλωση βούλησης του δωρητή, για την κάλυ-
ψη λειτουργικών δαπανών, για την αγορά πάγιων περι-
ουσιακών στοιχείων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,
καθώς και για την κάλυψη ορισµένης δαπάνης που προ-
βλέπεται από διάταξη νόµου.»

Άρθρο 158
Πεδίο εφαρµογής ηλεκτρονικού τιµολογίου - 
Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148 

ν. 4601/2019
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Στο άρθρο 148 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) τροποποιού-
νται, α) η παρ. 1, µε τη διαγραφή των λέξεων «στο πλαί-
σιο των δηµοσίων συµβάσεων», β) η παρ. 2 βα) µε την
προσθήκη της λέξης «δηµοσίων» πριν από τη λέξη «συµ-
βάσεων» και µε την προσθήκη της φράσης «ανεξαρτή-
τως αξίας αυτών», ββ) µε τη διαγραφή στις περ. α΄, β΄
και γ΄ της αναφοράς στην εκτιµώµενη συµβατική αξία
και τα όρια αυτής, βγ) µε την προσθήκη στο αντικείµενο
της ρύθµισης τη θέσπιση  κανόνων για την έκδοση ηλε-
κτρονικών τιµολογίων για κάθε δαπάνη, κατά το άρθρο
149 και το άρθρο 148 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 148
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Αντικείµενο - πεδίο εφαρµογής - εξαιρέσεις

1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρµο-
γή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απρι-
λίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολο-
γίων.

2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιµο-
λόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι οποίες υπάγο-

νται στους νόµους 3978/2011(Α΄ 137), 4412/2016
(Α΄ 147) και 4413/2016 (Α΄ 148) και, ειδικότερα, κατα-
λαµβάνει:
α) συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τοµείς της

άµυνας και της ασφάλειας,
β) δηµόσιες συµβάσεις και συµβάσεις έργων, εκπόνη-

σης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών, προµηθειών και γενικών υπη-
ρεσιών,
γ) συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, κα-

θώς, επίσης, και κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια
που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθε-
τουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 149 του παρόντος.

3. Ο παρών δεν καταλαµβάνει τα ηλεκτρονικά τιµολό-
για που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συµβάσεων που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011, στις ο-
ποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύµβασης έχουν χα-
ρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από
ειδικά µέτρα ασφαλείας κατ’ εφαρµογή των κείµενων
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και
µε τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συµφέροντα δεν µπο-
ρούν να προστατευτούν µε λιγότερο οχληρά µέτρα.»

Άρθρο 159
Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών 
τιµολογίων - Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019

Το άρθρο 151 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), τροποποιείται:
α) στον τίτλο, µε την προσθήκη της λέξης «υποβολή», β)
µε τη θέσπιση υποχρέωσης προς τους οικονοµικούς φο-
ρείς για την υποβολή των ηλεκτρονικών τιµολογίων και
το άρθρο 151 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 151
Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία  

ηλεκτρονικών τιµολογίων

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υπο-
χρεούνται να παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται η-
λεκτρονικά τιµολόγια και οι οικονοµικοί φορείς υποχρε-
ούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιµολόγια, που είναι
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονι-
κών τιµολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περ. 12 του
άρθρου 149.»

Άρθρο 160
Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήµατα
ηλεκτρονικού τιµολογίου - Τροποποίηση 

άρθρου 154 ν. 4601/2019

Στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) προστίθεται
παρ. 3 ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έ-
ναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρο-
νικού τιµολογίου από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφω-
να και µε το άρθρο 151, τα κριτήρια υπαγωγής στην υπο-
χρέωση αυτή, οι εξαιρούµενες κατηγορίες συµβάσεων
και δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
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Άρθρο 161
Πώληση και µεταβίβαση απαιτήσεων για τις οποίες
έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου -
Ερµηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10 ν. 3156/2003

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 13 του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 (Α΄ 157), η πώληση και η µεταβίβαση των α-
παιτήσεων, για τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου, δεν συνιστούν τροποποίηση
των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρα-
σχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου κατά τους
νόµους 2322/1995 (Α΄ 143) και 4549/2018 (Α΄ 105).

Άρθρο 162
Προσωπικό που απασχολείται

στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών,
σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών
(ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

(ΚΥΤ) της Επικράτειας και σε εργαζόµενους σε
προγράµµατα µε αντικείµενο τη διασφάλιση της 

δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονοµικών
αναγκών των προσφύγων και µεταναστών -

Ερµηνευτική διάταξη

1. Η αληθής έννοια: α) της περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), όπως συµπληρώ-
θηκε µε το άρθρο 8 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207), περί των
αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων που απασχολού-
νται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδα-
πών και β) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 123 του
ν. 4549/2018 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (Α΄ 191) και τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), πε-
ρί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων οι οποίοι
εργάζονται σε πρόγραµµα µε αντικείµενο τη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονοµικών
αναγκών των προσφύγων και µεταναστών, είναι ότι κα-
ταβάλλεται ένας (1) επιπλέον µηνιαίος µισθός ιατρού υ-
πηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παρ. 3 του
άρθρου 138 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), άπαξ σε δωδεκά-
µηνη βάση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις. Ο εν λόγω επι-
πλέον µηνιαίος µισθός καταβάλλεται στην αρχή του α-
νωτέρω δωδεκάµηνου χρονικού διαστήµατος. Σε περί-
πτωση πρόωρης αποχώρησης απασχολούµενου, το πο-
σό που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα που δεν παρείχε
υπηρεσία αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

2. Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο
προσωπικό της παρ. 1 µέχρι και την 31η.8.2022 δεν ανα-
ζητούνται. 

3. Η αληθής έννοια: α) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 99 του ν. 4486/2017, όπως συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 8 του ν. 4650/2019, περί των αποδοχών του λοι-
πού προσωπικού ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου,
πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που απασχολείται στα
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και β)
της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 50 του ν. 4633/2019,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 4647/2019,
περί των αποδοχών των νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών
υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υ-
γειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασω-
στών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µε-

σολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου
κλάδου, πλην ιατρών, οι οποίοι εργάζονται στα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επι-
κράτειας είναι ότι καταβάλλεται ένας (1) επιπλέον µηνι-
αίος µισθός εισαγωγικού κλιµακίου της κατηγορίας στην
οποία ανήκει το εν λόγω προσωπικό, άπαξ σε δωδεκάµη-
νη βάση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στις σχετικές διατάξεις. Ο εν λόγω επιπλέ-
ον µηνιαίος µισθός καταβάλλεται στην αρχή του ανωτέ-
ρω δωδεκάµηνου χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση
πρόωρης αποχώρησης απασχολούµενου, το ποσό που α-
ναλογεί στο χρονικό διάστηµα που δεν παρείχε υπηρε-
σία αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.   

4. Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο
προσωπικό της παρ. 3 µέχρι και την 31η.8.2022 δεν ανα-
ζητούνται. 

Άρθρο 163
Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.) - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση 
παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26)
συµπληρώνεται το αντικείµενο της εξουσιοδότησης και
η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή µη, α-
ξιολόγησης, περιπτώσεις εξαίρεσης για υπαλλήλους οι
οποίοι νοµίµως απαλλάσσονται από τη συµµετοχή στην
αξιολόγηση, η προθεσµία ολοκλήρωσης της αξιολόγη-
σης του έτους 2020 και κάθε επόµενου έτους, η προθε-
σµία συµµετοχής στην αξιολόγηση κάθε έτους, οι έννο-
µες συνέπειες της µη συµµετοχής στην αξιολόγηση του
έτους 2020 και ο χρόνος έναρξής τους, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ.
5 του άρθρου 11 και της παρ. 5 του άρθρου 20.»

Άρθρο 164
Ρύθµιση θεµάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής
της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών -

Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022

Το άρθρο 54 του ν. 4955/2022 (Α΄ 139) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 54
Ρύθµιση θεµάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής

της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών

Στην υπαγόµενη στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οι-
κονοµικών Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181),
συστήνεται τµήµα µε την ονοµασία «Τµήµα Ε΄- Κωδικο-
ποίηση της νοµοθεσίας». Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο
για την νοµοθετική και διοικητική κωδικοποίηση της φο-
ρολογικής νοµοθεσίας, πρωτογενούς και δευτερογε-
νούς, αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, σε
συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες ή αρχές, µη θιγο-
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µένων πάντως ιδίως των αρµοδιοτήτων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και µε την επιφύλαξη των
Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 66 αυτού περί των
αρµοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίη-
σης.»

Άρθρο 165
Θέµατα κινητικότητας προσωπικού του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου
66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016

1. Η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148),
τροποποιείται ως προς τη διάρκεια εξαίρεσης του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους από το Ενιαίο Σύστηµα Κι-
νητικότητας και διαµορφώνονται ως εξής:

«6. Το διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστη-
µα Κινητικότητας έως την 1η.1.2024. 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
τροποποιείται στο τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο δια-
τήρησης σε ισχύ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), και µε την προσθή-
κη νέου πέµπτου εδαφίου και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014
(Α΄  65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και µετατάξεις του
ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7
και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για
αποσπάσεις και µετατάξεις του ειδικού ένστολου προ-
σωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, οι διατάξεις του άρθρου
8 παρ. 6 του π.δ. 351/1991   (Α΄ 121), καθώς και οι διατά-
ξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρού-
νται σε ισχύ. Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47). Διατηρείται σε
ισχύ έως την 1η.1.2024 η διάταξη του τελευταίου        ε-
δαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002
(Α΄ 324), εξαιρουµένων των αποσπάσεων στην Προε-
δρία της Δηµοκρατίας, στην Προεδρία της Κυβέρνησης,
στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της
Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υ-
πουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η µετάταξη στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων, µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού και των Νοµικών Προσώ-
πων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµι-
κών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον α-
νήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε
φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικά σε περίπτωση µετά-
ταξης, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθ-
µού, για την πραγµατοποίησή της απαιτείται η προηγού-
µενη σύµφωνη γνώµη του οικείου δηµάρχου ή περιφε-
ρειάρχη, αντίστοιχα. Η µετάταξη γίνεται ύστερα από δη-
µόσια προκήρυξη, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου και
σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου
του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού
προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των
προσόντων του µετατασσόµενου. Οι µετατασσόµενοι

διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθε-
στώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις α-
ποδοχές τους. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,
που τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, κα-
θορίζονται ο τρόπος δηµοσίευσης, το περιεχόµενο της
προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 166
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων
της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών 

και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού, το οποίο απασχολείται την 1η.9.2022 για τις α-
νάγκες καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρε-
σίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως
την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθε-
σης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που διενεργού-
νται και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2022. 

2. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ.
1, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας οι απασχολούµενοι προσλήφθηκαν
στις θέσεις αυτές, απαγορευόµενης κάθε περίπτωσης
µετατροπής τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Το διάστηµα παράτασης των συµβάσεων της παρ. 1
δεν προσµετράται στο ανώτατο διάστηµα των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α ΄ 134).

Άρθρο 167
Προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων 
Ταµείου Ανάκαµψης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης: 
α) Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Υπη-

ρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταµείου Ανάκαµψης του άρ-
θρου 17Α του π.δ. 97/2017 ορίζονται από το σύνολο του
προσωπικού της (µόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένων και των απο-
σπασµένων υπαλλήλων), µετά από υποβολή σχετικής αί-
τησης, και τοποθετούνται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτι-
κής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Με όµοια απόφαση,
παύονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων στις
περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 86 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
β) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις

προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία
από την οποία προέρχονται και καλύπτει και τον προβλε-
πόµενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία
τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου που α-
παιτείται ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµενο
βαθµό ή για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε λογί-
ζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου
στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία γίνε-
ται η επιλογή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 168
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 
βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά

Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών
για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 

του ν. 4964/2022 λόγω του πολέµου στην Ουκρανία 

1. Παρατείνονται µέχρι και την 31η.5.2023 οι προθε-
σµίες καταβολής βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελε-
γκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφει-
λών και δόσεων ρυθµίσεων και διευκολύνσεων τµηµατι-
κής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου
118 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150). Το πρώτο εδάφιο εφαρ-
µόζεται τόσο για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος όσο και για οφειλές που
βεβαιώνονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
έως την 31η.5.2023 και η προθεσµία καταβολής τους λή-
γει έως και την 30ή.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθµισης
από τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση κατα-
βολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
επόµενου µήνα της τελευταίας δόσης του προγράµµα-
τος ρύθµισης τµηµατικής καταβολής. Οι επόµενες δό-
σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των επόµενων µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία
καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια πα-
ρατείνεται κατά τους µήνες της χορηγηθείσας παράτα-
σης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις ε-
κάστης ρύθµισης τµηµατικής καταβολής.

2. Αναστέλλεται µέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωµή
των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα
Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσµων
οφειλών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118
του ν. 4964/2022.»

Άρθρο 169
Εξαίρεση του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος από τον
υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση
παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 

του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), προστίθεται περ.
ιθ΄ ως εξής:

«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊ-
δρυµατικό επίδοµα και κάθε συναφές ποσό που κατα-
βάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες.»

2. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013
καταργείται από την 1η.1.2022.

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 83
ως εξής:

«83. Η περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρό-
ντος ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.»

Άρθρο 170
Προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος από ακίνητη
περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού

- Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 47 του Κώδι-
κα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167),

τροποποιείται ως προς την υπαγωγή του Αγίου Όρους
και των Ιερών αυτού Μονών στην έκπτωση για κάθε εί-
δους δαπάνη, και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Για τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων της περ.
γ΄ του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους
δαπάνες που αφορούν στα ακίνητά τους σε ποσοστό ε-
βδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και οι δωρεές σε χρή-
µα ή σε είδος προς το ελληνικό δηµόσιο και τους οργα-
νισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές δα-
πάνες του άρθρου 22. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και
για τα νοµικά πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 που
λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολι-
τών (Ο.Κοι.Π.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραµ-
µένες στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.. Ειδικά για το Άγιο Ό-
ρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτω-
σης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως αν συν-
δέονται µε την εκµετάλλευση συγκεκριµένου ακινήτου ή
της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε πο-
σοστό εκατό τοις εκατό (100%).»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 16η.4.2022 και εφεξής. 

Άρθρο 171
Ειδική πρόβλεψη σχετικά µε τη διόρθωση 

των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α
στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013

1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 4172/2013, Α΄ 167), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: 

«1Α. Κατ’ εξαίρεση, εάν κατά την παρ. 1, στα κέρδη
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, τα οποία υπά-
γονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα ο-
ποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνοµα συνδε-
δεµένου προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 και έ-
χουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώ-
του υπαγόµενου στον φόρο νοµικού προσώπου ή νοµι-
κής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόµενο στον φό-
ρο, συνδεδεµένο νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα να
ζητήσει ανάλογη προσαρµογή στα φορολογητέα κέρδη
του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δή-
λωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας
έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόµενου στον φόρο.»

2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 84
ως εξής:

«84. Η παρ. 1Α του άρθρου 50 εφαρµόζεται για διορ-
θώσεις κερδών που διενεργούνται µε πράξεις διορθωτι-
κού προσδιορισµού που εκδίδονται µετά την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας και πριν την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας, εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της πα-
ρούσας οι σχετικές υποθέσεις είναι εκκρεµείς. Ως εκκρε-
µείς νοούνται οι υποθέσεις σύµφωνα µε την παρ. 50 του
άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Για την εφαρµογή
της παρούσας η τρίµηνη προθεσµία για την υποβολή της
τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 αρχίζει από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας.»

3. Στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170), προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4. Για την εφαρµογή της παρ. 1Α του άρθρου 50 του
Κ.Φ.Ε. η τροποποιητική φορολογική δήλωση και η συνο-
δευτική έκθεση ελέγχου υποβάλλονται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση
της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου στον
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πρώτο υπαγόµενο στον φόρο, κατά παρέκκλιση του άρ-
θρου 19.  
Αν η πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκ-

δίδεται εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας παρα-
γραφής του σχετικού δικαιώµατος της Φορολογικής Δι-
οίκησης βάσει του άρθρου 36, η προθεσµία έκδοσης
προσδιορισµού φόρου ως προς τον δεύτερο υπαγόµενο
στον φόρο κατόπιν υποβολής της τροποποιητικής δήλω-
σης του πρώτου εδαφίου, παρατείνεται έως και έναν (1)
µήνα από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της
τροποποιητικής δήλωσης και της συνοδευτικής έκθεσης
ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 36. Η αξίωση για
επιστροφή φόρου, που προκύπτει, προς τον δεύτερο υ-
παγόµενο στον φόρο δεν παραγράφεται, κατά παρέκκλι-
ση του άρθρου 42, πριν από την παρέλευση πέντε (5) ε-
τών από την ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιητικής
δήλωσης της παρούσας. Προϋπόθεση για την επιστροφή
ή τον συµψηφισµό φόρου στον δεύτερο υπαγόµενο
στον φόρο είναι η εξόφληση από τον πρώτο υπαγόµενο
στον φόρο του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση
των κερδών των µεταξύ τους ενδοοµιλικών συναλλα-
γών. 
Αν µετά από αµφισβήτηση της πράξης διορθωτικού

προσδιορισµού από τον πρώτο υπαγόµενο στον φόρο
εκδοθεί απόφαση του άρθρου 63 ή του άρθρου 63Β ή
πρακτικό της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογι-
κών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ή δικα-
στική απόφαση, διενεργείται, µε πρωτοβουλία της Φορο-
λογικής Διοίκησης, η ανάλογη κάθε φορά διόρθωση και
στα κέρδη του δεύτερου υπαγόµενου στον φόρο συνδε-
δεµένου προσώπου, η προθεσµία για την έκδοση της
σχετικής πράξης προσδιορισµού φόρου παρατείνεται για
τρεις (3) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής σύµ-
φωνα µε τα παραπάνω απόφασης και για τα δύο υπαγό-
µενα στον φόρο πρόσωπα και αναζητούνται αµελλητί τυ-
χόν επιστροφές φόρου κατά τα οριζόµενα στα προηγού-
µενα εδάφια. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.» 

Άρθρο 172
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της φορολογίας

χαρτοσήµου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές 
χρηµατοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - 

Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000,
Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

1. Στo τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του
Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000,
Α΄ 248), µετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από α-
σφαλιστικές εταιρείες», το σηµείο στίξης κόµµα «,» α-
ντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφια και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήµου στις πράξεις
τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου και στα παρεπόµενά τους σύµφωνα.
Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή

τελών χαρτοσήµου στα µισθώµατα ακινήτων, στις απο-
δείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλί-
σεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πλη-

ρωµής αποζηµίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που
δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούµενα
από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων
ζωής και στις εξαγορές (RΑCΗΑΤS) ασφαλιστηρίων ζω-
ής από ασφαλιστικές εταιρείες.
Οµοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τε-

λών χαρτοσήµου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηµατο-
δοτήσεις και στους απορρέοντες συµβατικούς τόκους.
Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται

από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούµενου
εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.
3. Για τα συναπτόµενα δάνεια και τις λοιπές χρηµατο-

δοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήµου απο-
δίδονται εµπρόθεσµα µέχρι την 31η.12.2022. 

Άρθρο 173
Κυρώσεις για τη µη διαβίβαση δεδοµένων στοιχείων
λιανικής πώλησης, που εκδίδονται µέσω Φορολογικού
Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.). - Προσθήκη του

άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:

«Άρθρο 54Η
Κυρώσεις για τη µη διαβίβαση δεδοµένων στοιχείων
λιανικής πώλησης, που εκδίδονται µέσω Φορολογικού

Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.)

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη διαβίβασης των δεδο-
µένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκ-
δοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβά-
ζονται στην ψηφιακή πλατφόρµα «myDATA» µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισµών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντό-
τητα: 
α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται µε

Φ.Π.Α., πρόστιµο ύψους ίσου µε το πενήντα τοις εκατό
(50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε µη
διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί
να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο,
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι
υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήµα-
τος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα εί-
ναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστή-
µατος.
β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται µε

Φ.Π.Α., πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά
φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούµενος είναι υ-
πόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήµα-
τος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν
ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήµατος.

2. Σε περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης που
διαπιστώνεται, στο πλαίσιο µεταγενέστερου ελέγχου ε-
ντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, ε-
πιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του ύψους του
προβλεπόµενου προστίµου της παρ. 1. 
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3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε
ειδικότερο θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από την
31η.10.2022 και καταλαµβάνει παραβάσεις που διαπράτ-
τονται από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 174
Υπαγωγή της µη διαβίβασης στοιχείων λιανικής 
πώλησης που έχουν εκδοθεί µέσω Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις
παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179)
α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη
της παράβασης που συνιστά η µη διαβίβαση στοιχείων
λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολο-
γικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο
µε την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νοµοτε-
χνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον, από τον ίδιο µερικό επιτόπιο φορολογικό
έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η µη έκδοση ή η κατά την
έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής
έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόµενων παραστατι-
κών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η
αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκ-
δόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακρι-
βώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η µη
διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογικών Η-
λεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10)
στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί µέσω
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (ΦΗΜ), ή, ανε-
ξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η µη διαβιβασθείσα α-
ξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντα-
κόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άµεσα για σαράντα ο-
κτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκα-
τάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, ε-
ντός του ίδιου ή του επόµενου φορολογικού έτους από
τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ
νέου, από τον ίδιο µερικό επιτόπιο έλεγχο, η µη έκδοση
ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατι-
κών πώλησης ή η µη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχεί-
ων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί µέσω ΦΗΜ, α-
νεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελ-
µατική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της ε-
παγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε
ο έλεγχος αναστέλλεται αµελλητί για ενενήντα έξι (96)
ώρες. Σε κάθε επόµενη διαπίστωση από τον ίδιο µερικό
επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούµενου ε-
δαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπί-
στωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελµατική εγκατάστα-
ση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελµατικής ε-
γκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος ανα-
στέλλεται αµελλητί για δέκα (10) ηµέρες.»

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται σε παραβάσεις που διαπράτ-
τονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν.
4174/2013 (Α΄ 170) και εφεξής.

Άρθρο 175
Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών 
παροχών και δωρεών χρηµατικών ποσών µέσω 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για την εφαρµογή του
αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών

χρηµατικών ποσών - Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό
έκτο άρθρο του ν. 4839/2021 

1. Στο τέλος του πεντηκοστού έκτου άρθρου του
ν. 4839/2021 (Α΄ 181), προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Για την εφαρµογή του τρίτου και του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του  ν. 2961/2001
(Α΄ 266), ως µεταφορά χρηµάτων ορίζεται η ανάληψη
χρηµατικού ποσού από ατοµικό ή κοινό τραπεζικό λογα-
ριασµό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών σε ατοµικό λογαρια-
σµό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασµό του
δωρεοδόχου/τέκνου µε τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο
πρόσωπο.» 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για τη δωρεά ή γονική παρο-
χή χρηµατικών ποσών, η οποία πραγµατοποιείται από
την 1η.10.2021 µέχρι και την 9η.9.2022.

Άρθρο 176
Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την
ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος Ελλάδος

Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000
(Α΄ 248) εφαρµόζεται και σε παράδοση αγαθών και πα-
ροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από ηµεδα-
πούς και αλλοδαπούς φορείς ή πρόσωπα, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Κράτους της Οµοσπονδιακής Δηµοκρα-
τίας της Γερµανίας, προς το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», για τον σκοπό
της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώµατος Ελλάδος.
Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση δωρεάς εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 177
Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και

κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα
τα εισοδήµατα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής

- Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται α) στο
πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρ-
µογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης για το φορολογικό έτος 2022, β) µε την προσθήκη
τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήµατα που αποκτώνται α-
πό την 1η.1.2023 και µετά, και η παρ. 74 διαµορφώνεται
ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα ει-
σοδήµατα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µε εξαίρε-
ση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία στον δηµόσιο
τοµέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδηµα προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας πα-
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ρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούµενα φορολογι-
κά έτη δεν έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός τρόπος υ-
πολογισµού της ελάχιστης φορολογίας σύµφωνα µε τα
άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α κα-

ταργείται για όλα τα εισοδήµατα του άρθρου αυτού που
αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.»

Άρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης - 

θέρµανσης

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης - θέρµανσης, που διατίθεται στην εσωτερική α-
γορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Το ύψος της επιδότησης ανέρ-
χεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολο-
γιζόµενο επί της αξίας των τιµολογίων πώλησης προ
Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισα-
γωγείς καυσίµων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τε-
λικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί
των συνολικών λίτρων καυσίµου που διατίθενται στην ε-
σωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες ε-
µπορίας καυσίµων προς τα πρατήρια καυσίµων ή τους ει-
σαγωγείς καυσίµων και τους βιοµηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότη-
σης, ο µηχανισµός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων
πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρµανσης που διατί-
θενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις ε-
ταιρείες εµπορίας καυσίµων ή τους εισαγωγείς καυσί-
µων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χορήγηση της ε-
πιδότησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
παρόντος και να αναπροσαρµόζεται το ποσό της επιδό-
τησης.

Άρθρο 179
Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης

από την υποχρέωση καταβολής του τέλους
επιτηδεύµατος για αγρότες κανονικού καθεστώτος 
και αλιείς παράκτιας αλιείας - Τροποποίηση παρ. 3 

άρθρου 31 ν. 3986/2011

Το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται µε την προσθήκη
στα φορολογικά έτη και του έτους 2022 και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του
τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι
εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες
που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά µε πληθυ-
σµό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κά-
τω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης
εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και η ατο-
µική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον δεν έ-
χουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη ερ-
γασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσε-
ων εφόσον για τον επιτηδευµατία υπολείπονται τρία (3)
έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συ-
νταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται

από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες - µέ-

λη αγροτικών συνεταιρισµών που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτι-
κοί συνεταιρισµοί, οι σχολικοί συνεταιρισµοί του άρθρου
46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας µε τη µορφή Κοινωνικής Συνε-
ταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισµού Εργαζοµένων,
καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νοµικής µορφής
που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε
περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαµβάνει ολόκληρο
το φορολογικό έτος εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 2.
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και

2022 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους επιτηδεύµατος οι αγρότες κανονικού καθεστώ-
τος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5)
έτη από την ηµεροµηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής
τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς
της παράκτιας αλιείας, που εκµεταλλεύονται, είτε ατοµι-
κά είτε µε τη µορφή συµπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστι-
κού δικαίου αλιευτικά σκάφη µέχρι δώδεκα (12) µέτρα,
µεταξύ καθέτων.»

Άρθρο 180
Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους 

επιτηδεύµατος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης -

Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται
παρ. 3α ως εξής:

«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα και νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότη-
τες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα
(3/12) µε σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα
έτος, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, εξαιρούνται α-
πό την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµα-
τος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση
ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος
για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα
δύο (2) εκατοµµύρια ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται:
α) ο τρόπος υπολογισµού της αύξησης του µέσου α-

ριθµού εργαζοµένων µε σχέση εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης, 
β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου

των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επι-
τηδεύµατος, και 
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή

της παρούσας.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.9.2022 και εφαρµόζεται

προς τον σκοπό θεµελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέ-
ωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος φορολογικού
έτους 2022 και εφεξής.

Άρθρο 181
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος 
φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10

ν. 3220/2004

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15),
περί του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών, επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το ύ-
ψος του χορηγούµενου ετήσιου στεγαστικού επιδόµα-
τος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακό-
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σια (1.500) ευρώ, β) µετά από το πρώτο εδάφιο προστί-
θεται νέο δεύτερο εδάφιο και γ) στο παλαιό δεύτερο και
στο παλαιό τρίτο εδάφιο επέρχεται νοµοτεχνική βελτίω-
ση προς τον σκοπό εναρµόνισης προς τις ανωτέρω τρο-
ποποιήσεις, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και
Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχο-
λών της Κύπρου που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετή-
σιο στεγαστικό επίδοµα ίσο µε χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί µε άλ-
λο φοιτητή στην ίδια µισθωµένη κατοικία, χορηγείται ε-
τήσιο στεγαστικό επίδοµα ίσο µε δύο χιλιάδες (2.000)
ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδοµα της παρούσας όσοι
φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο
στεγαστικό επίδοµα της παρούσας χορηγείται µε τους ί-
διους όρους και στους καταρτιζόµενους των δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).»

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγα-
στικού επιδόµατος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδη-
µαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 182
Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση 
συνεργασιών επιχειρήσεων - Τροποποίηση 

άρθρου 6 ν. 4935/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α΄103) τρο-
ποποιείται ως προς την αντικατάσταση των λέξεων
«τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση
συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β΄ άρ-
θρου 2, το φορολογικό όφελος δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευ-
ρώ για καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα, το ο-
ποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από
τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστηµα έως
εννέα (9) ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της α-
παλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.»

Άρθρο 183
Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα

και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων

1. α) Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για
τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να
αξιοποιούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων
Ταµείου Ανάκαµψης του άρθρου 17Α του π.δ. 97/2017
(Α΄ 138), εκτός του Μητρώου Αξιολογητών της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης:
αα) το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών

του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),
αβ) το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηµατικότητας, και
αγ) το Μητρώο της παρ. 2.
β) Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους

αξιολογητές των υποπερ. αα΄ και αβ΄ της περ. α΄ της
παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά α-
ξιολόγηση αίτησης χρηµατοδότησης επενδυτικού σχεδί-
ου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (ΦΠΑ) και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον µήνα και το ποσό των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.

2. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα
έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας συστήνεται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μητρώο
Αξιολογητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ορίζονται:
α) το αντικείµενο του Μητρώου, 
β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη

λειτουργία του, 
γ) τα απαραίτητα προσόντα των αξιολογητών,
δ) το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους

αξιολογητές της υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 και, 
ε) η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίµων για την ανάπτυξη και τη λειτουρ-
γία του. 

3. Το σύνολο των αποζηµιώσεων των αξιολογητών της
παρ. 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν ο-
γδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ, το οποίο βαρύνει
την 2022ΣΑΤΑ0820006, που αντιστοιχεί στο έργο «Ορι-
ζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων - Economic
transformation on the Agricultural Sector 16626» και
«Proposals for actions in the Agriculture Sector - 16584»
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 184
Ρυθµίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων

από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

1. Η αληθής έννοια της παρ. 12 του άρθρου 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) είναι ότι στις εταιρείες παροχής υ-
πηρεσιών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων µέσω δια-
δικτύου που επιτρέπεται προσωρινώς να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στην ελληνική Επικράτεια µέχρι τη
χορήγηση οριστικών αδειών, περιλαµβάνεται και η
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., στην οποία επιτρέπεται η παροχή των
σχετικών υπηρεσιών στοιχήµατος µέσω διαδικτύου που
της παραχωρήθηκε συµβατικώς από το ελληνικό δηµό-
σιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής της συµµετοχής
του ελληνικού δηµοσίου επί του µικτού κέρδους της από
το εν λόγω παίγνιο, καθώς και των αναλογούντων φό-
ρων. 

2. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 4,
ως εξής:

«4. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος για
τα τυχερά παίγνια του άρθρου 27 του ν. 2843/2000
(A΄ 219), πλην εκείνου του στοιχήµατος προκαθορισµέ-
νης ή µη απόδοσης, περιλαµβάνει τη διεξαγωγή, διαχεί-
ριση, οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριµένων παι-
γνίων και µέσω του διαδικτύου.» 

3. Η περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000
(Α΄ 219) τροποποιείται µε την προσθήκη πρόβλεψης ως
προς την περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης του
αποκλειστικού δικαιώµατος και διαµορφώνεται ως εξής:

«γ. Το υπέρ του Ο.Π.Α.Π. δικαίωµα της παραγράφου
αυτής θα ισχύει για τα είκοσι (20) έτη από τη δηµοσίευση
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του παρόντος νόµου, εκτός αν η παραχώρηση του απο-
κλειστικού δικαιώµατος της περ. α) της παρ. 2 ανανεω-
θεί, οπότε το δικαίωµα της παραγράφου αυτής παρατεί-
νεται για όλο το χρονικό διάστηµα της ανανέωσης.» 

4. α) Η ισχύς της παρ. 2 άρχεται από την έναρξη ι-
σχύος του ν. 4002/2011. 
β) Η ισχύς της παρ. 3 άρχεται από την έναρξη ισχύος

του ν. 2843/2000.

Άρθρο 185
Αδειοδότηση «Eurojackpot»

1. Στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διε-
ξαγωγή του αριθµοπαιχνιδιού µε τον διακριτικό τίτλο
«Eurojackpot». 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορηγεί-
ται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας
της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000
(Α΄ 219), άδεια για τη διεξαγωγή του αριθµοπαιχνιδιού
της παρ. 1. Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην
περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι
τριµελής, συγκροτείται για τη διαµόρφωση των όρων και
προϋποθέσεων και τον καθορισµό του ανταλλάγµατος
για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθµοπαι-
χνιδιού της παρ. 1 και αποτελείται από τον Γενικό Γραµ-
µατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, ως Πρόεδρο, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εκ-
καθαρίσεων και Ειδικών Οικονοµικών Θεµάτων και έναν
(1) υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, ως µέλη. Για τον καθορισµό του ανταλλάγµα-
τος, δύναται να ανατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 118
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η σύνταξη έκθεσης εκτίµησης
σε ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ι-
σχύει από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης κλή-
ρωσης του «Eurojackpot» στην Ελλάδα, µετά την έκδοση
του Κανονισµού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Με όµοια απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή
µικρότερο χρονικό διάστηµα. 

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του α-
ριθµοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική Επικράτεια α-
σκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

5. Η συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου στα έσοδα α-
πό τη διεξαγωγή του αριθµοπαιχνιδιού «Eurojackpot»
στην ελληνική Επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριά-
ντα τοις εκατό (30%) επί του µεικτού κέρδους της
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ΄ του άρ-
θρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύµφωνα µε
την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του
ν. 4002/2011. Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή
του αριθµοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επι-
κράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό δηµόσιο σύµφωνα µε
τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου,    κατά
παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011. 

Άρθρο 186
Διάθεση κινητής περιουσίας δηµοσίων φορέων 

που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή µε κοινή
απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρµόδιου υ-
πουργού, µπορεί να διατίθεται σε φορείς του δηµοσίου

τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χωρίς οποιοδήπο-
τε αντάλλαγµα, κινητή περιουσία των ανωτέρω φορέων
που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση,
όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο ελληνικό δη-
µόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονοµικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή µε από-
φαση αυτού και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουρ-
γού, στην οποία ορίζεται λεπτοµερώς η διαδικασία εκ-
ποίησης, µπορεί να πωλείται έναντι χρηµατικού ανταλ-
λάγµατος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε µε τη διενέργεια
πλειοδοτικού διαγωνισµού -ηλεκτρονικού ή µη- είτε µε
άλλο τρόπο, που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντι-
κειµενικότητα, η κινητή περιουσία της παρ. 1, όταν αυτή
δεν µπορεί να διατεθεί µε τη διαδικασία της παραγρά-
φου αυτής. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 187
Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων 
των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από
την 1η.1.2013 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος που
αφορούν χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, µεταφορά µα-
θητών, προµήθεια υλικών και συντήρησης εγκαταστάσε-
ων, έξοδα κίνησης, φωτισµού και ύδρευσης-άρδευσης,
καταβολή µισθοδοσίας, αµοιβών, ασφαλίστρων και φυ-
λάκτρων, εισφορών, τελών και επιδοµάτων, λογίζονται
νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, τηρουµένων των διατάξεων περί παρα-
γραφής. Οι δαπάνες αυτές αναλαµβάνονται, εκκαθαρί-
ζονται και πληρώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
τρέχοντος φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 188
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις

για την µεταφορά των µαθητών

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου
391 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), αν, κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2022-2023: (α) έχουν προκηρυχθεί δια-
γωνισµοί µεταφοράς µαθητών, οι διαγωνισµοί αυτοί είναι
σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί ανά-
δοχοι (µειοδότες), (β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και δεν έχουν
αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάλη-
ψη της διαδικασίας, (γ) δεν κατέστη εφικτό από τις οικεί-
ες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισµούς ή να προ-
βούν στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε
την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, η
οικονοµική επιτροπή της οικείας περιφέρειας µπορεί, µε
απόφασή της, να προβεί στις εξής ενέργειες: 

i) για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη
της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους και το
αργότερο µέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συµ-
βάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου ανα-
δειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έ-
χουν ήδη εκκινήσει, προσαρµόζοντας τους συµβατικούς
όρους στα νέα δεδοµένα εκτέλεσης των δροµολογίων,
όπου αυτό απαιτείται, 

ii) για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρ-
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χικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους,  την εκτέλεση
των συµβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως
ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι και το αργότερο
µέχρι τις 31.12.2022, µε ανάλογη προσαρµογή των συµ-
βατικών όρων στα νέα δεδοµένα εκτέλεσης των δροµο-
λογίων, όπου αυτό απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση
ότι εκκινούν άµεσα, και το αργότερο µέχρι τις
30.11.2022, οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισµού µε
το Δυναµικό Σύστηµα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33
του ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων

του πρώτου εδαφίου, καταβάλλονται νόµιµα µέχρι τη σύ-
ναψη της σχετικής σύµβασης µεταφοράς, εφόσον ο οι-
κείος περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη του
την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών και εφόσον
το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε την α-
πόφαση ανάθεσης της οικείας οικονοµικής επιτροπής.
Οι συµβάσεις που παρατείνονται κατ’ εφαρµογή της

παρούσας λύονται αζηµίως για τις περιφέρειες µε την α-
νάδειξη των οριστικών αναδόχων.

2. Η παρ. 1 καταλαµβάνει και παρατάσεις δηµοσίων
συµβάσεων µεταφοράς µαθητών που έλαβαν χώρα πριν
τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 189
Παράταση προθεσµίας συµµόρφωσης δηµοτικών
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών

προς το π.δ. 99/2017

Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017
(Α΄141) ως προς την πλήρη συµµόρφωση των παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών των δήµων και
των νοµικών προσώπων αυτών στο περιεχόµενο του π.δ.
99/2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η µη συµµόρ-
φωση των σταθµών µε τις διατάξεις αυτού µετά το πέ-
ρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας συνεπάγε-
ται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
τους. 

Άρθρο 190
Εφαρµογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών
εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ

ν. 2725/1999

Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
περί των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός και εκτός των
αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαµβάνουν χώρα
αθλητικές εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προ-
βλέπεται ότι πρόστιµο επιβάλλεται και στην περίπτωση
που κατά τον διενεργούµενο έλεγχο διαπιστωθεί η µη
κατοχή εισιτηρίου, β) µετά από το δεύτερο εδάφιο προ-
στίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο
προστίθεται ως συµπράττων Υπουργός για την έκδοση
της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικο-
νοµικών και διευρύνεται το αντικείµενο της νοµοθετικής
εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνοµική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός
και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες
λαµβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί
δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστώ-
νει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου πε-
ρί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη
χρήση αποκλειστικά και µόνον ονοµαστικών εισιτηρίων,
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση που κατά

τον διενεργούµενο έλεγχο διαπιστωθεί η µη κατοχή ή η
κατοχή µη ονοµαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του
οποίου το αναγραφόµενο ονοµατεπώνυµο είναι διαφο-
ρετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρό-
στιµο σε βάρος του κατόχου του. Τα έσοδα από το πρό-
στιµο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρί-
το (1/3) έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, ένα τρίτο
(1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Τάξης
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο
(1/3) στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, εγγράφονται στον αντίστοι-
χο προϋπολογισµό εκάστης Γενικής Γραµµατείας και
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη καθορί-
ζονται το ύψος του προστίµου, ο τρόπος βεβαίωσης της
παραβάσεως από τα αρµόδια όργανα της αστυνοµικής
αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστί-
µου, οι λεπτοµέρειες του τρόπου κατανοµής των εσό-
δων από την είσπραξη του προστίµου και κάθε άλλο σχε-
τικό µε την εφαρµογή της παρούσας ζήτηµα.»

Άρθρο 191
Ειδικές ρυθµίσεις για τις ανώνυµες εταιρείες

ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 22 η πλή-
ρωση θέσεων αορίστου και ορισµένου χρόνου προσωπι-
κού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί-
ται κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 39.

2. Ειδικώς ως προς τις ανώνυµες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε.
και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το άρθρο 23 εφαρµόζεται και ως προς
την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των υ-
παλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,
πλην των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται
να χορηγείται χρηµατικό ποσό, ως επιβράβευση παρα-
γωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι
η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύµ-
φωνα µε µετρήσιµους στόχους που τίθενται από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου κά-
θε εταιρείας, ορίζονται η µεθοδολογία για τη χορήγηση
του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συ-
ντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλ-
λο ειδικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.

4. Ειδικώς ως προς τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των
εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου των ε-
ταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρµόζεται το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11, χωρίς να θί-
γεται η εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3
του ιδίου άρθρου. 

ΜΕΡΟΣ Ζ ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις. 
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




