ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ΄, 14 Ιουλίου 2009,
Συνεδρίασης του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
∆ιεκπ.

Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,
∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
∆ιόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης
τιµολογιακών αποκλίσεων
1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
1. Όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες
συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγµατοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες
και το τίµηµα πώλησης ή η αµοιβή, κατά περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από
εκείνο που θα είχε συµφωνηθεί αν η συναλλαγή γινόταν
µε άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της, η
προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσµα την
αποφυγή άµεσων ή έµµεσων φόρων, θεωρείται κέρδος
της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα µικρότερα ή επιβαρύνθηκε µε δαπάνες µεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης,
χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
2. Όταν µεταξύ ηµεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης
οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου
3, πραγµατοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται
υπηρεσίες µε οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυ-

τούς, θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των
ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, µε το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη,
χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε
σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συµµετοχής της
µιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.
4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία
της, προκειµένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για
τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών.
5. Για τον έλεγχο της εφαρµογής της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών που καθορίζονται µε τις διατάξεις
του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου
2, η υπόθεση παραπέµπεται από την αρµόδια ελεγκτική
αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογηµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιµές µεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης
των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
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7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού, επιβάλλεται πρόστιµο που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιπλέον καθαρών
κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από
την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων
και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) έχουν εφαρµογή και για το πρόστιµο αυτό.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και
για τα δικαιώµατα ή τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται µεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 3, για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας,
ευρεσιτεχνιών, σηµάτων, σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων, καθώς επίσης και για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης.»
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για εισοδήµατα ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους
για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος γεννάται από 1.1.2011 και µετά.
Άρθρο 2
Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών διασυνοριακών
συναλλαγών
1. Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται άρθρο µε αριθµό 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α
1. Ηµεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή στην Ελλάδα και συνδέεται µε αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3
του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκµηρίωσης των τιµών των µεταξύ τους συναλλαγών για
τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8
του προηγούµενου άρθρου.
2. Ηµεδαπή επιχείρηση, µέλος οµίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, µπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών της
µέσω της τήρησης «φακέλου τεκµηρίωσης», ο οποίος αποτελείται από:
α. Το «βασικό» φάκελο τεκµηρίωσης, ο οποίος είναι
κοινός για όλες τις εταιρείες του οµίλου και περιέχει κοινές τυποποιηµένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεµένες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα του οµίλου. Ο
«βασικός φάκελος» περιλαµβάνει:
αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νοµικής και λειτουργικής δοµής του οµίλου,
ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεµένων εταιρειών
του οµίλου, που συµµετέχουν σε ελεγχόµενες συναλλαγές, καθώς και των συναλλαγών αυτών,
γγ) γενική περιγραφή των επιτελούµενων λειτουργιών
και των κινδύνων που αντιµετωπίζονται, καθώς και των
αλλαγών που µπορεί να επέρχονται,
δδ) πληροφορίες σχετικά µε την ιδιοκτησία άυλων πε-

ριουσιακών στοιχείων και την πληρωµή ή είσπραξη δικαιωµάτων,
εε) περιγραφή της τιµολογιακής πολιτικής και της µεθόδου που ακολουθεί ο όµιλος προκειµένου να καθορίσει τις τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών του,
στστ) κατάλογο συµφωνιών κατανοµής κόστους, συµφωνιών προκαθορισµένων τιµολογήσεων και δικαστικών
αποφάσεων που αφορούν τα µέλη του οµίλου, σχετικά
µε τον καθορισµό των τιµών των συναλλαγών τους και
ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης - µέλους του οµίλου για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών.
β. Tον «ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος συµπληρώνει το «βασικό φάκελο» της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά µε τις ελληνικές επιχειρήσεις του οµίλου, όπως λεπτοµερή περιγραφή της επιχείρησης και
της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόµενες
συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για
τη µέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισµό
των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών της και για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και
περιγραφή της τιµολογιακής πολιτικής του οµίλου.
3. Η τεκµηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζεται ανάλογα και στις µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις µέλη πολυεθνικών οµίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις µέλη πολυεθνικών οµίλων.
4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992,
ΦΕΚ 84 Α΄), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
7 του άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισµένη τεκµηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που
συνιστούν το περιεχόµενο της τεκµηρίωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Από την υποχρέωση τεκµηρίωσης συναλλαγών των
παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές µεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων µε το ίδιο αντικείµενο όταν
το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ ετησίως.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των
προηγούµενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία
και οι πληροφορίες που τηρούν οι ηµεδαπές επιχειρήσεις για την τεκµηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, το περιεχόµενο των πληροφοριών που
τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
του οµίλου, το υποχρεωτικό περιεχόµενο του «φακέλου
τεκµηρίωσης» της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρµογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι
ως άνω πληροφορίες, οι µέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες
προσδιορισµού των τιµών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου. Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόµενο των φακέλων τεκµηριώσης που προβλέπονται
στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄).
7. Τα στοιχεία τεκµηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3
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και 4 που τηρούν οι ηµεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη
διάθεση της αρµόδιας φορολογικής αρχής στα πλαίσια
ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται µε σηµείωµα της αρχής αυτής ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δυνατόν να είναι µικρότερος των εξήντα ηµερών.
Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η µη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω στοιχείων τεκµηρίωσης, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο µε Βάση Υπολογισµού Ν01 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) και συντελεστή βαρύτητας 10,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
Για το παραπάνω ειδικό πρόστιµο εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήµατος.
Το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο επιβάλλεται ανεξάρτητα
αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
8. Τα στοιχεία τεκµηρίωσης των παραγραφών 1, 2, 3
και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόµενος
από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο
χρόνο εκκρεµεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
9. Για τα στοιχεία τεκµηρίωσης των παραγράφων 1, 2,
3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση επικαιροποίησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιµές µεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
10. Όσοι λαµβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκµηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν
και να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείµενες διατάξεις.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές
περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος γεννάται από 1.1.2011 και
µετά.
Άρθρο 3
Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων
1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Των δεδουλευµένων κάθε είδους τόκων δανείων,
πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών
και προστίµων προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου. Ειδικά οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εκπίπτουν µε την προϋπόθεση ότι η σχέση των
δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της
επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1. Οι δεδουλευµένοι
τόκοι που αναλογούν στο υπερβάλλον της ως άνω αναλογίας ποσό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τα δύο προηγούµενα εδάφια έχουν εφαρµογή και όταν οι τόκοι καταβάλλονται ή πιστώνονται σε εγγυήτρια συνδεδεµένη επιχείρηση λόγω µη εξόφλησης δανείου που είχε ληφθεί από µη
συνδεδεµένη επιχείρηση ή τράπεζα. Εξαιρούνται της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου Ανώνυµες Εται-

ρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης της περίπτωσης α΄της
παραγράφου 1Α του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α΄).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται για
συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από
τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής.
Άρθρο 4
Φορολογικό απόρρητο
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Η χορήγηση σε τρίτο, ή σε πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτηµένα από αυτόν, στον οποίο ανατίθεται µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία η µελέτη για τη βελτίωση του
φορολογικού συστήµατος, καθώς και η εφαρµογή των
προτάσεων, στοιχείων από τους φακέλους των φορολογουµένων που τηρούνται στις ∆ΟΥ. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν στον τρίτο ανατίθεται η συλλογή στοιχείων για συγκεκριµένες
κατηγορίες φορολογουµένων, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της στη
Βουλή.
Άρθρο 5
Ρύθµιση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων
Σε υποθέσεις που περαιώνονται µε βάση τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149 Α΄), 28
του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), 89 του ν. 3746/2009
(ΦΕΚ 27 Α΄) και 10 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄), η περαίωση δεν είναι ισχυρή εφόσον δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως τουλάχιστον δύο συνεχόµενες ή µη δόσεις
των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
που βεβαιώνονται στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί µε βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις. Εξαιρετικά, επί υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί για τις οποίες, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου, υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές από δύο τουλάχιστον συνεχόµενες ή µη δόσεις εκ
της περαίωσης, τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο
δεν έχουν εφαρµογή εφόσον εντός δύο µηνών από την
πιο πάνω ηµεροµηνία καταβληθούν όλες οι εν λόγω ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Άρθρο 6
∆απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας
Η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ
παρατείνεται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2009 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
Άρθρο 7
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3634/2008
(ΦΕΚ 9 Α΄), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 79 του ν. 3746/2009,
αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συµβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την
1η Ιανουαρίου 2010.»
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
κατάθεση του νόµου στη Βουλή.
Άρθρο 8
Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταµείο
Κοινωνικής Συνοχής
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µετά τις λέξεις «τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,» προστίθενται οι λέξεις «το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),».
2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ
µετά τις λέξεις «τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,» προστίθενται οι λέξεις «το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),».
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού ισχύουν για δωρεές που πραγµατοποιούνται από
1ης Ιανουαρίου 2009 και µετά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(FAST TRACK)
Άρθρο 9
Πεδίο εφαρµογής
1. Θεσπίζεται ∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (στο
εξής «∆ιαδικασία») για επενδύσεις στους τοµείς που αφορούν στη βιοµηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισµό
και στην πραγµατοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων που εντάσσονται στο ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261
Α΄), όπως ισχύει.
2. Για την υπαγωγή των επενδύσεων στη ∆ιαδικασία
θα πρέπει οι επενδύσεις ή τα επιχειρηµατικά σχέδια να
πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000.000) ευρώ,
(β) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων (75.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δηµιουργούνται τουλάχιστον 200 (διακόσιες) νέες θέσεις εργασίας,
(γ) ποσό τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ ετησίως να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού
της επένδυσης.
3. Κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου είναι η βιωσιµότητα του επενδυτικού
σχεδίου, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της επιχειρηµατικότητας, η µεταφορά καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Τα κριτήρια αυτά και ο τρόπος ελέγχου τους εξειδικεύονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.

Άρθρο 10
∆ιυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων
1. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (∆ΕΕ) που
προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212
Α΄), όπως ισχύει, είναι αρµόδια για την ένταξη των επενδύσεων στη ∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, καθώς
και για την εποπτεία και παρακολούθησή της. Η ∆ΕΕ συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα
αρµόδια µέλη της Κυβέρνησης που συµµετέχουν ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου.
2. Η ∆ΕΕ µπορεί να επιβάλει όρους για την υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων στη ∆ιαδικασία του παρόντος νόµου, µε την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί συναρτώνται
µε τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
για την ένταξη στη ∆ιαδικασία του παρόντος νόµου. Η επιβολή όρων αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν είναι
υποχρεωτική.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα της συγκρότησης της ∆ΕΕ και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της, ο
τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η
λειτουργία της, η γραµµατειακή της υποστήριξη, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα στα πλαίσια του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 11
Αρµοδιότητα της Invest in Greece Α.Ε.
1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛΚΕ Α.Ε.)», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) µετονοµάζεται σε «Invest in
Greece A.E.» που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και είναι αρµόδια στα πλαίσια
του παρόντος νόµου, παράλληλα µε τις λοιπές αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το άρθρο 1 του άρθρου πρώτου
του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) όπως ισχύει, να:
α) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
β) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο και τη µελέτη επιπτώσεων στην ελληνική οικονοµία και να αξιολογεί την
πλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη στη ∆ιαδικασία,
γ) αποστέλλει τους φακέλους των επενδύσεων στη
∆ΕΕ και να εισηγείται σχετικά µε την ένταξή τους στη
∆ιαδικασία,
δ) λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
(one-stop shop) για την εµπρόθεσµη διεκπεραίωση των
διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειµένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ε) ενηµερώνει τη ∆ΕΕ για συγκεκριµένες περιπτώσεις
καθυστερήσεων ή δυσχερειών και για τους λόγους
στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και να προτείνει
σχετικές λύσεις.
2. Όπου στο ν. 2372/1996 και την κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
Α.Ε.» (ΕΛΚΕ Α.Ε.) εφεξής νοείται η επωνυµία «Invest in
Greece A.E.».
3. Όλες οι υπηρεσίες και οργανισµοί του ∆ηµοσίου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν στην Invest in Greece κάθε αναγκαία συνδροµή,
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πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση
του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόµου.
Άρθρο 12
Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη ∆ιαδικασία
Ταχείας Αδειοδότησης
1. Οι φάκελοι για την υπαγωγή των επενδύσεων στις
διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόµου υποβάλλονται στην Invest in Greece. Τα επενδυτικά σχέδια είναι
δεσµευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δεν δύναται να
τα µεταβάλλει µεταγενέστερα, εφόσον η επένδυσή του
ενταχθεί στη ∆ιαδικασία, µε τρόπο που να αλλοιώνονται
τα κριτήρια µε τα οποία αυτή επελέγη ή / και να παραβιάζονται οι όροι που ενδεχοµένως ορίσθηκαν από τη ∆ΕΕ
για υπαγωγή στη ∆ιαδικασία αυτή.
Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή του σχεδίου
τους στη ∆ιαδικασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην
Invest in Greece:
α) αίτηση και εντολή προς την Invest in Greece,
β) επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαµβάνει οικονοµικοτεχνική µελέτη και µελέτη σκοπιµότητας,
γ) µελέτη επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική
οικονοµία (investment impact assessment).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών εξειδικεύεται το περιεχόµενο της αίτησης και της εντολής προς την Invest in Greece, προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της
οικονοµοτεχνικής µελέτης, της µελέτης σκοπιµότητας
και της µελέτης αντικτύπου της επένδυσης και ρυθµίζονται λεπτοµερειακά διαδικαστικά θέµατα.
2. Η Invest in Greece µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή και
πρωτοκόλληση του φακέλου της παραγράφου 1, καλεί
τον επενδυτή για συνεργασία σχετικά µε το αίτηµά του.
Εφόσον ο επενδυτής υποβάλει πλήρη φάκελο, η Invest in
Greece υποχρεούται:
α) να αναλάβει η ίδια επ’ ονόµατι, κατ’ εντολή και για
λογαριασµό του επενδυτή τη διεκπεραίωση όλων των
διαδικασιών και αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες
για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης, και
β) να παρέχει στον επενδυτή χρονοδιάγραµµα προόδου εντός ενός µηνός από τη συνάντηση για συνεργασία µαζί του.
3. Υποβαλλόµενος φάκελος που περιλαµβάνει µεν τα
κατά τα ανωτέρω απαιτούµενα στοιχεία, πλην όµως κατά τον έλεγχο και την εξέτασή του διαπιστώνεται ότι δεν
πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 9, απορρίπτεται µε νόµιµα αιτιολογηµένη απάντηση της Invest in Greece και δεν εντάσσεται στη ∆ιαδικασία. Φάκελος που δεν είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απορρίπτεται από την
Invest in Greece χωρίς αξιολόγηση.
4. Η Invest in Greece γνωστοποιεί µε επιστολή προς
τον αιτούµενο επενδυτή τη θετική απόφασή της για την
προώθηση του φακέλου του προς τη ∆ΕΕ.
5. Με την κατάθεση του φακέλου της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού και εφόσον η επένδυση ενταχθεί στη
∆ιαδικασία, τεκµαίρεται η συγκατάθεση του επενδυτή:
α) για την υποχρεωτική διεκπεραίωση από την Invest in
Greece των πράξεων της παραγράφου 2α΄ του παρόντος
άρθρου, και
β) για τη δηµοσίευση της πορείας της επένδυσής του

ανά στάδιο αδειοδότησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
της Invest in Greece.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, ο επενδυτής συνεργάζεται και επικοινωνεί µόνο µε την Invest in Greece.
6. Η Invest in Greece διατηρεί το δικαίωµα επιλογής
της σειράς µε την οποία προωθούνται οι αιτήσεις που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 για την προώθησή
τους στη ∆ΕΕ.
7. Μετά την ένταξη της επένδυσης στη ∆ιαδικασία από
τη ∆ΕΕ και µετά από πρόσκληση του επενδυτή από την
Invest in Greece ο ενδιαφερόµενος επενδυτής καταθέτει
στην Invest in Greece πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που είναι κατά το νόµο απαραίτητα για την έγκριση
και έκδοση των σχετικών αδειών, προκειµένου η Invest in
Greece, να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις αρµόδιες
υπηρεσίες και φορείς, όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα
µε τις κείµενες για τις άδειες αυτές διατάξεις. Ο υποψήφιος επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας και αλήθειας των στοιχείων του που πρέπει να υποβληθούν στις
αρµόδιες κατά το νόµο υπηρεσίες και φορείς για την αδειοδότηση και υποχρεούται να συνεργάζεται αµελητί
µε την Invest in Greece, εφόσον κληθεί προς τούτο προκειµένου να συµπληρωθούν τυχόν ελλείψεις. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούµενου
εδαφίου, τότε είναι δυνατή η απένταξη της επένδυσής
του από τη ∆ιαδικασία, µε απόφαση της ∆ΕΕ µετά από
εισήγηση της Invest in Greece.
Άρθρο 13
Υποβολή δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες
και φορείς και έκδοση αδειών
1. Η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών ελέγχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς µέσα σε δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης από την Invest in Greece στην αρµόδια υπηρεσία ή φορέα για την ένταξη της επένδυσης στη ∆ιαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όλα τα απαιτούµενα και ελλείποντα για την πληρότητα του φακέλου στοιχεία και οι τυχόν απαραίτητες διευκρινίσεις και συµπληρώσεις πρέπει
να αναφέρονται εξαντλητικά στην απάντηση της αρµόδιας υπηρεσίας προς την Invest in Greece. Η δυνατότητα
αυτή παρέχεται στους αρµόδιους φορείς µόνο µία φορά.
Κάθε φορά που η Invest in Greece λαµβάνει τέτοια ενηµέρωση καλεί τον ενδιαφερόµενο επενδυτή να συµπληρώσει το φάκελο και διαβιβάζει τα συµπληρωµατικά
στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες.
2. Η εξέταση των φακέλων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς κατά αποκλειστική προτεραιότητα. Για
τους υπαλλήλους των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων
ισχύουν οι πειθαρχικές κυρώσεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τη µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως την “Invest in
Greece” για τους λόγους µη εµπρόθεσµης συµµόρφωσης
των πειθαρχικών κυρώσεων του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή.
3. Όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
αυτού λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί, αν οι αρµόδιες και
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συναρµόδιες για την έκδοσή τους υπηρεσίες και φορείς
δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόµιµα αιτιολογηµένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της ∆ΕΕ µέσα στις
προθεσµίες που ορίζονται για την έκδοση αυτών των αδειών σύµφωνα µε τις κείµενες για τις άδειες αυτές διατάξεις, οι οποίες είναι αποκλειστικές, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών. Όλες οι ως άνω προθεσµίες
άρχονται από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, εκτός αν έχει µεσολαβήσει διαβίβαση συµπληρωµατικών
στοιχείων κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, οπότε οι προθεσµίες αρχίζουν από τη διαβίβαση των συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά για τις άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και πράξεις που εκδίδονται από Ν.Π.∆.∆.,
Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµίδας.
4. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν αµέσως και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και ενεργειών αρµοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες για την οµαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη ∆ιαδικασία του παρόντος νόµου.
5. Σε περίπτωση που κατά την πορεία της αδειοδότησης προκύπτει ότι συµπληρωµατικές ειδικές άδειες ή
διαδικασίες είναι απαραίτητες, λογίζεται ότι οι άδειες
αυτές έχουν εκδοθεί και οι διαδικασίες ακολουθηθεί, αν
οι αρµόδιες και συναρµόδιες προς αυτό υπηρεσίες και
φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόµιµα αιτιολογηµένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της ∆ΕΕ µέσα
στις προθεσµίες που ορίζονται για τη βασική αδειοδότηση, οι οποίες λογίζονται ως αποκλειστικές και στην περίπτωση αυτή και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών
από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1 προς τις υπηρεσίες ή φορείς που είναι αρµόδιες για τις συµπληρωµατικές ειδικές άδειες ή διαδικασίες. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
6. Η ∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης κάθε επένδυσης ολοκληρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία µνηµονεύει για κάθε επένδυση χωριστά κάθε άδεια που έχει εκδοθεί και κάθε άδεια που τεκµαίρεται ότι έχει εκδοθεί και δίδει την άδεια
για την υλοποίηση της επένδυσης. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εκτελεστή και προσβάλλεται µε αίτηση ακυρώσεως εντός της
νόµιµης προθεσµίας, η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 14
Σύµβουλοι
1. Με απόφαση της Invest in Greece µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
έργου µε χρηµατοοικονοµικούς, νοµικούς, τεχνικούς και
άλλους συµβούλους µε σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων ή και των επιχειρηµατικών σχεδίων στο νόµο αυτόν. Η σύναψη των συµβάσεων αυτών δύναται να γίνεται µε ή χωρίς διαγωνισµό
κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. Οι συµβάσεις
του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του
π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), καθώς και του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως ισχύει.
2. Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρά-

γραφο 1 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην αµοιβή
των συµβούλων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύµβασης παραµένει ο σύµβουλος που συµβάλλεται µε την Invest in Greece στα πλαίσια του παρόντος
άρθρου.
3. Οι σύµβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εµπειρία
στα αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε θέµατα επενδύσεων. Οι σύµβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
δεοντολογίας του επαγγέλµατός τους και το επαγγελµατικό απόρρητο, ακόµη και µετά το πέρας της εργασίας
τους. Οι σύµβουλοι οφείλουν να ενηµερώνουν την Invest
in Greece αν συντρέχει περίπτωση τα συµφέροντα του
∆ηµοσίου να συγκρούονται προς τα συµφέροντά τους αναφορικά µε το υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο.
4. Οι σύµβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έµπειρο προσωπικό µε την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν,
διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους µε τρόπο ώστε
να µην καθυστερεί τη διαδικασία προώθησης των επενδύσεων και µε το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Invest in Greece όλο το υλικό που παρήχθη
στη διάρκειά της. Το υλικό αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους συµβούλους µεταγενέστερα, χωρίς ρητή αναφορά του έργου για το οποίο παρήχθη σε συνεργασία µε την Invest in Greece στα πλαίσια του παρόντος
νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2009/14/ΕΚ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3746/2009
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
13 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ειδικώς προκειµένου περί της ενεργοποίησης της
διαδικασίας αποζηµίωσης καταθετών, η κατά την περίπτωση (α) ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος λαµβάνεται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη
στιγµή που αποδειχθεί, για πρώτη φορά, ότι το συµµετέχον πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές καταθέσεις.»
2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από
τις 31.12.2010.
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3746/2009
1. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το ΤΕΚΕ, αµέσως µόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της δικαστικής αρχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 13 του παρόντος, ή της αρµόδιας εποπτικής
αρχής του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατά την περίπτωση β΄ του άρθρου 26, όπου έχει την καταστατική έδρα του το πιστωτικό ίδρυµα του οποίου υποκατάστηµα λειτουργεί στην Ελλάδα που καλύπτεται συµπληρωµατικά από το ΤΕΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 3,
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καταρτίζει κατάλογο καταθετών µε βάση τα στοιχεία
που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο αφορούν οι ως άνω αποφάσεις, και, µετά τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος
νόµου, συµψηφισµούς, καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις που αφορούν µη διαθέσιµες καταθέσεις, εντός
είκοσι εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία
οι καταθέσεις κατέστησαν µη διαθέσιµες.»
2. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του ίδιου νόµου αντικαθίσταται ως εξής:
«α) µία παράταση της προβλεπόµενης στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προθεσµίας, προκειµένου για την καταβολή αποζηµιώσεων σε
καταθέτες, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα
εργάσιµες ηµέρες».
3. Στο άρθρο 14 του ίδιου νόµου προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Το ΤΕΚΕ µεριµνά για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων και µηχανισµών του, ιδίως µέσω της διενέργειας περιοδικών ελέγχων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η καταβολή των αποζηµιώσεων
στους καταθέτες εµπροθέσµως και κατά το ενδεδειγµένο ποσό.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την άσκηση της εποπτικής
της αρµοδιότητας, διαπιστώσει ότι συντρέχει γεγονός
το οποίο ενδέχεται, κατά την κρίση της, να οδηγήσει
στην έκδοση οποιασδήποτε από τις αναφερόµενες στην
παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος αποφάσεις.
Προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική
έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήµατα σε άλλα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι καταθέσεις
αυτών των υποκαταστηµάτων καλύπτονται συµπληρωµατικά από το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων του κράτους - µέλους υποδοχής, το ΤΕΚΕ ειδοποιεί το εν λόγω
αλλοδαπό σύστηµα εγγύησης καταθέσεων εντός ευλόγου χρόνου αφότου λάβει ενηµέρωση από την Τράπεζα
της Ελλάδος κατά το προηγούµενο εδάφιο.»
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3
αρχίζει από τις 31.12.2010.
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3746/2009
1. Ο τίτλος του άρθρου 26 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνεργασία ΤΕΚΕ µε λοιπά συστήµατα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κατευθυντήριες Αρχές».
2. Στο άρθρο 26 του ως άνω νόµου προστίθεται παράγραφος 1, των λοιπών διατάξεών του εντασσοµένων σε
ενιαία παράγραφο, αριθµούµενη ως παράγραφος 2 ως εξής:
«1. Το ΤΕΚΕ συνεργάζεται µε τα συστήµατα εγγύησης
καταθέσεων που λειτουργούν στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάµενο να συνάπτει συµφωνίες µε
αυτά, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταθέτες πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποζηµιώνονται εµπροθέσµως και κατά το ενδεδειγµένο ποσό. Οι σχετικές συµφωνίες γνωστοποιούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και
στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις δια-

τάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 18
Έγκριση σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία
«Ίδρυµα Eurobank EFG για πρόγραµµα
πυρόπληκτων» και κύρωση του Οργανισµού αυτού
Άρθρο πρώτο
1. Εγκρίνεται η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύµατος
µε την επωνυµία «Ίδρυµα Eurobank EFG για Πρόγραµµα
Πυρόπληκτων», η οποία έγινε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., µε την υπ’ αριθ. 17424/13.6.2008
συστατική πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αθ. Σπανόπουλου.
2. Το ίδρυµα αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται ως προς τη λειτουργία του από τις διατάξεις του Οργανισµού του και κατά τα λοιπά από τις σχετικές περί ιδρυµάτων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το
Ίδρυµα δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939
(ΦΕΚ 455 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο δεύτερο
Κυρώνεται ο Οργανισµός διοίκησης και διαχείρισης
του ιδρύµατος που αποτελείται από 13 άρθρα και ο οποίος έχει ως ακολούθως:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
«Ι∆ΡΥΜΑ EUROBANK EFG ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ»
Άρθρο 1
Μορφή- Επωνυµία- Έδρα- ∆ιάρκεια
1. Το Κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία «Ίδρυµα
Eurobank EFG για Πρόγραµµα Πυρόπληκτων» (περαιτέρω «Ίδρυµα») αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διεπόµενο από τον παρόντα Οργανισµό και τις οικείες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Έδρα του Ιδρύµατος είναι ο ∆ήµος Αθηναίων.
3. Η διάρκεια του Ιδρύµατος ορίζεται σε δέκα έτη, άρχεται από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ του νόµου που το συνιστά και λήγει στις 31.12.2019.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων ενίσχυσης και ανασυγκρότησης
των περιοχών και στήριξης των πολιτών που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καθώς και η
ενίσχυση των µηχανισµών πρόληψης ανάλογων καταστροφών και η συµβολή στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως δια της αξιοποίησης των χρηµάτων της σχετικής δωρεάς της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, και τυχόν µεταγενέστερων δωρεών
προς το Ίδρυµα.
2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, το Ίδρυµα
δύναται να αναλαµβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα
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κρίνεται πρόσφορη από τη διοίκησή του. Η δράση του Ιδρύµατος θα επικεντρώνεται σε τρεις ιδίως δέσµες πρωτοβουλιών, που θα αποβλέπουν: (α) στην ανακούφιση
των πληγέντων, (β) στην αντιµετώπιση και την πρόληψη
των πυρκαγιών, (γ) στην αποκατάσταση των δασικών περιοχών.
3. Στις δραστηριότητες προς ανακούφιση των πληγέντων περιλαµβάνονται ιδίως:
(α) Οικονοµική ενίσχυση σε οικογένειες µε απώλεια
συγγενικών προσώπων.
(β) Οικονοµική ενίσχυση σε πληγέντες που έχασαν
την κύρια κατοικία τους ή άλλο βασικό περιουσιακό στοιχείο, όπως αυτό εκάστοτε θα προσδιορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(γ) Ενίσχυση των ανωτέρω δύο κατηγοριών πληγέντων δια της εξόφλησης των υπολοίπων οφειλών των
στεγαστικών, καταναλωτικών και αγροτικών δανείων
που τους έχει χορηγήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
(δ) Ενίσχυση των επιχειρήσεων ή επαγγελµατιών των
πληγεισών περιοχών δια της εξόφλησης µέρους των τόκων δανείων που έχουν λάβει ή θα λάβουν από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
4. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα προσδιορίζονται
από το Ίδρυµα βάσει των κριτηρίων που θα καθορίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
5. Για την επίτευξη των ανωτέρω υπό 3 γ-δ σκοπών το
Ίδρυµα δύναται να συνεργάζεται µε την Τράπεζα EFG
Eurobank Ergasias ΑΕ προκειµένου να εξοφλεί δια καταβολής µέρος ή το σύνολο των οφειλών των πληγέντων
και των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών προς την
τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
6. Στις δραστηριότητες προς αντιµετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών περιλαµβάνονται ιδίως:
α) Ενίσχυση προς το Πυροσβεστικό Σώµα µε οικονοµική στήριξη των οικογενειών των πυροσβεστών σε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή µόνιµης ολικής ανικανότητας
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και µε αγορά
οχηµάτων και εξοπλισµού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.
β) Οικονοµική ενίσχυση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση
για την αγορά εξοπλισµού δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης και την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων.
γ) Οικονοµική ενίσχυση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες Εθελοντικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα προστασίας των δασών.
7. Στις δραστηριότητες προς αποκατάσταση των δασικών περιοχών περιλαµβάνονται ιδίως:
α) Οικονοµική ενίσχυση του εθνικού προγράµµατος αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων που κατεστράφησαν από τις πυρκαγιές του 2007, όπως αυτό θα καταρτιστεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους.
β) Οικονοµική ενίσχυση προς το Υπουργείο Πολιτισµού για την ανασυγκρότηση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Αρχαίας Ολυµπίας.
8. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυµα δύναται να αναλαµβάνει κάθε είδους δράση και πρωτοβουλία
καθώς και να συνεργάζεται µε τις κρατικές υπηρεσίες
και τους αρµόδιους φορείς καθώς και µε άλλα ιδρύµατα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής είναι δυνατή η οικονοµική ενίσχυση από το Ίδρυµα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των υπηρεσιών, φορέων και ιδρυµάτων του προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 3
Περιουσία-Πόροι
1. Η αρχική περιουσία του Ιδρύµατος απαρτίζεται από
το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, το οποίο ορίζει η ιδρύτρια προς εξυπηρέτηση των σκοπών του.
2. Πόροι του Ιδρύµατος είναι:
(α) Τα εισοδήµατα από την εκµετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
(β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε τράπεζες.
(γ) Οι χρηµατικές ή µη παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου προς αυτό. Μετά
την σύσταση του Ιδρύµατος η Τράπεζα EFG Eurobank
Ergasias ΑΕ θα δωρήσει προς το Ίδρυµα ποσό ύψους είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) Ευρώ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
(δ) Τα έσοδα εκ των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων
του Ιδρύµατος εντός των πλαισίων των σκοπών του.
Άρθρο 4
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ίδρυµα διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ (8) µέλη.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:
(α) Πόλα Χατζησωτηρίου του Νεάρχου, ως Πρόεδρο.
(β) Λύδα Λεών-Μοδιάνο του Αρµάνδου, ως Αντιπρόεδρο.
(γ) Μαρία Μάντζιου του Λαζάρου, ως Γραµµατέα.
(δ) Αγγελική Καρδαρά του Θεµιστοκλή, ως Ταµία.
(ε) Γεώργιο Ζήση του ∆ηµητρίου, ως Μέλος.
(στ) Σολοµώντα Μπεράχα του Αλβέρτου, ως Μέλος.
(ζ) Άγγελο Καρακερέζη του Παναγιώτη, ως Μέλος.
(η) Κυριάκο Χατζηιωάννογλου του Αλεξάνδρου, ως
Μέλος.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχουν τις
υπηρεσίες τους χωρίς αµοιβή, δικαιούνται όµως την κάλυψη οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για
την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύµατος.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Ιδρύµατος, το εκπροσωπεί ενώπιον παντός φυσικού και νοµικού προσώπου, κάθε δικαστηρίου και αρχής, και είναι αρµόδιο για
τη διαχείριση των υποθέσεών του, την δέσµευσή του έναντι τρίτων, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε την εκπλήρωση του σκοπού του. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ενεργεί συλλογικά, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων αρµοδιοτήτων που αναθέτει σε µεµονωµένα
µέλη του ο παρών Οργανισµός, κατά τα οριζόµενα κατωτέρω στα άρθρα 7-10 ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας συλλογικά,
είναι αποκλειστικά αρµόδιο:
(α) Για την έγκριση απολογισµού και προϋπολογισµού
του Ιδρύµατος.
(β) Για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του
Ιδρύµατος και τον καθορισµό των καθηκόντων του και
της αµοιβής του και την παροχή εξουσιοδότησης προς
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τον Πρόεδρο για την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων.
(γ) Για την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονοµιών,
κληροδοσιών ή δωρεών προς το Ίδρυµα καθώς και για
την κτήση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων.
(δ) Για τη σύνταξη, εφόσον απαιτηθεί, κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύµατος.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του
να παρέχει προς µέλη του ή τρίτους κάθε είδους εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις για τη διενέργεια υλικών πράξεων ή τη σύναψη δικαιοπραξιών.
Άρθρο 6
Συγκρότηση και λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα το
αργότερο εντός τριάντα ηµερών από τη σύσταση του Ιδρύµατος.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το µήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση
όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον µέλη
του, µε γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, που γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη µε κάθε
πρόσφορο µέσο και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη που έλαβε την ψήφο του Προέδρου.
4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης,
ανικανότητας, θανάτου ή έκλειψης για οποιονδήποτε
λόγο κάποιου από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
τα υπολειπόµενα µέλη εκλέγουν αντικαταστάτη του ελλείποντος µέλους και ανασυγκροτούνται σε σώµα. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω συµπλήρωση, το Ίδρυµα διοικείται νοµίµως από τα εναποµείναντα µέλη.
5. Εάν κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις ή εάν δεν ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα
καθήκοντά του για διάστηµα έξι (6) µηνών, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να θεωρήσει ότι έχει παραιτηθεί, και να συµπληρώσει τη θέση του κατά τα
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
6. Σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς και η γνώµη τυχόν διαφωνούντων. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µετέχοντα µέλη, εάν δε κάποιο αρνηθεί, η άρνησή του πιστοποιείται από τα υπόλοιπα µέλη. Αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 7
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
(α) Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη
τους και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
(β) Εκπροσωπεί νοµίµως το Ίδρυµα ενώπιον δικαστη-

ρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης
άλλης Αρχής, διοικητικής, αστυνοµικής, οικονοµικής, δηµόσιας, δηµοτικής και κοινοτικής, καθώς επίσης και ενώπιον των Αρχών και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύµατος, εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ενεργεί σύµφωνα µε τις ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις του.
Άρθρο 8
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 9
Γραµµατέας
1. Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος:
(α) Μεριµνά για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση σχετικού αρχείου.
(β) ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Ιδρύµατος.
(γ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ιδρύµατος.
2. Όταν ο γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 10
Ταµίας
1. Ο Ταµίας του Ιδρύµατος:
(α) Εισπράττει τα έσοδα, εκδίδοντας και υπογράφοντας αντίστοιχες αποδείξεις.
(β) Καταθέτει τα έσοδα του Ιδρύµατος σε πιστωτικά ιδρύµατα που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και διενεργεί αναλήψεις.
(γ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύµατος.
(δ) Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των σχεδίων απολογισµού και
προϋπολογισµού του Ιδρύµατος.
2. Όταν ο ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Καθήκοντα του ταµία, ιδίως η διενέργεια
καταθέσεων και αναλήψεων, µπορεί να ανατίθενται σε υπάλληλο του Ιδρύµατος µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία καθορίζει τα σχετικά όρια.
Άρθρο 11
Οικονοµική ∆ιαχείριση- Βιβλία
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση,
η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει την επόµενη της
δηµοσίευσης στο ΦΕΚ του νόµου που συνιστά το Ίδρυµα
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.
2. Το Ίδρυµα τηρεί τα κατά νόµο απαιτούµενα βιβλία
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και στοιχεία και όσα άλλα αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις Οργανισµού
Ο παρών Οργανισµός δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία υπόκειται
σε έγκριση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Άρθρο 13
Λύση Ιδρύµατος
1. Το Ίδρυµα λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς
του. Μετά την λύση του το Ίδρυµα παύει αυτοδικαίως να
υφίσταται.
2. Μέχρι τη λύση του Ιδρύµατος, θα έχει διατεθεί το
σύνολο της περιουσίας του προς εξυπηρέτηση των σκοπών του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε κατά τη
λύση του Ιδρύµατος να µην υφίστανται εκκρεµείς έννοµες σχέσεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Ρύθµιση θεµάτων Επιτροπών Πιστωτικών Κανόνων
της Τράπεζας της Ελλάδος
1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόµενες Επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 588/1948 (ΦΕΚ
85 Α΄), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 979/
1971 (ΦΕΚ 193 Α΄), σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του ν.
1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α΄): «Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών», «Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών
Κανόνων Θεσσαλονίκης» (Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος 1022/12.5.1987 – ΦΕΚ 82 Α΄), «∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων» και «Ειδική ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων» (Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος 2136/15.10.1992 – ΦΕΚ 176 Α΄ και κάθε επόµενη για την τροποποίηση ή ανασύστασή τους).
2. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών καταργούνται και τίθενται στο αρχείο, ποινές δε
που έχουν επιβληθεί πρωτοβάθµια και η εκτέλεσή τους
έχει ανασταλεί λόγω ασκήσεως προσφυγής, σύµφωνα
µε την απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής 157/30.3.1977
(ΦΕΚ 188 Α΄), διαγράφονται.
3. Με Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 20
Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από επεισόδια
1. Οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ
27 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 3756/
2009 (ΦΕΚ 53 Α΄), ισχύουν αναλόγως και για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που υπέστησαν ζηµιές οι οποίες
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια παρόµοιας φύσης µεταγενέστερων επεισοδίων, είτε από ενέργειες που έχουν
χαρακτηριστεί από τις αρµόδιες αρχές ως τροµοκρατι-

κές, έως και 20 Απριλίου 2009.
2. Προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την υπαγωγή τους στις
ρυθµίσεις της παραπάνω παραγράφου ορίζεται η 31η
Αυγούστου 2009.
3. Οι ρυθµίσεις της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθ. πρωτ. 11916/∆ΙΟΕ 568/
4.3.2009 (ΦΕΚ 498 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζονται και για την περίπτωση των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που θα υπαχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
4. Οι επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 3 του ν. 3756/
2009 δεν µπορούν να τύχουν και της οικονοµικής ενίσχυσης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 3746/2009.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να εντάσσονται
στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ζηµίες κατά τη διάρκεια παρόµοιας
φύσης επεισοδίων και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 21
Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
1. Το ∆ηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
τα Ν.Π.∆.∆. και οι ανώνυµες εταιρίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες τους
σε εξοπλισµό, ιδίως µηχανοργάνωσης, ιατρικό, νοσοκοµειακό, µηχανοκινήτων οχηµάτων παντός τύπου, πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικόπτερων, καθώς και ελικοπτέρων διακοµιδής και διάσωσης, µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) και κυρίως µε συµβάσεις
λειτουργικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε τις οποίες,
κατά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, παρέχεται στα ως
άνω πρόσωπα το δικαίωµα της αγοράς ή της ανανέωσης
της µίσθωσης.
2. Με τις συµβάσεις της παραγράφου 1, που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τους όρους του
π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και των οικείων διατάξεων περί προµηθειών των ανωτέρω νοµικών προσώπων, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο εκµισθωτής, εκτός από την παραχώρηση της χρήσης των πραγµάτων στον µισθωτή, θα παρέχει είτε απευθείας είτε µέσω τρίτων και
πρόσθετες υπηρεσίες άµεσα σχετιζόµενες µε το µίσθιο
πράγµα, που αφορούν ιδίως στην ασφάλιση, συντήρηση
και επισκευή του εξοπλισµού, στην παροχή αναλωσίµων,
καθώς και στην κάλυψη συναφών δαπανών, στα πλαίσια
της λειτουργικής µίσθωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. Η διάταξη αυτή κατισχύει κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, που ρυθµίζει διαφορετικά τη
λειτουργική χρηµατοδοτική µίσθωση.
Άρθρο 22
Θέµατα της «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.»
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3066/2002
(ΦΕΚ 252 Α΄), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1β
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του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εταιρία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.» δύναται να χρησιµοποιήσει
έως την 30.6.2013, από το υφιστάµενο την 23.4.2009 µετοχικό της κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατοµµυρίων (116.000.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισµού τραπεζικών δανείων και
χρηµατοδοτικών µισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ
των οποίων εγγυάται το Ταµείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύµφωνη
γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό
(116.000.000 ευρώ) συµπεριλαµβάνονται και οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν µέχρι 31.12.2008. Με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που
πραγµατικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισµού έως την 30.6.2013.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8
του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προµήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν µπορεί να υπολείπεται του 0,25% επί του αναλαµβανόµενου
κινδύνου.»
3. H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης
εταιρίας «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων Α.Ε.» (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) µέσω της έκδοσης
νέων ονοµαστικών µετοχών κατά το ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εκατοµµυρίων (1.500.000.000)
ευρώ δύναται να καλυφθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε
την έκδοση και διάθεση στη ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. οµολόγων ίσης ονοµαστικής αξίας, τα οποία θα εκδοθούν ειδικά για
το σκοπό αυτόν. Το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που
καλύπτεται από οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου χρησιµοποιείται αποκλειστικά για παροχή των εγγυήσεων
που χορηγούνται το αργότερο µέχρι τρία έτη πριν τη λήξη των οµολόγων.
∆ιατάξεις νόµων ή του καταστατικού της εταιρείας
που θέτουν τυχόν περιορισµούς ως προς την ανωτέρω
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυψής του δεν ισχύουν.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσµία για τη
σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και των επαναληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920,
για τους σκοπούς της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., η εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων οµολόγων διενεργείται, ανεξαρτήτως του χρόνου
εκδόσεως της κατά το άρθρο 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/
1920 εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής, από δύο
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης και ενεργούν από κοινού, βασίζεται δε
στα χαρακτηριστικά των εισφερόµενων οµολόγων, όπως
αυτά καθορίζονται στην απόφαση έκδοσής τους. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης της επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και η αµοιβή των µελών
της ανωτέρω επιτροπής.
6. Τα παραπάνω οµόλογα συνολικής ονοµαστικής αξίας ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εκατοµµυρίων
(1.500.000.000) ευρώ και διάρκειας µέχρι πέντε έτη εκδίδονται από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέ-

ους (Ο.∆.∆Η.Χ.). Τα οµόλογα διακρατούνται από την εταιρία µέχρι τη λήξη τους κατά την οποία και επιστρέφονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, κατά το µέρος που δεν έχουν δεσµευτεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόµενων από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων. Κατά την επιστροφή από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο των προαναφερόµενων οµολόγων, µειώνεται ισόποσα (σε όρους ονοµαστικής αξίας των οµολόγων) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας. Κατά το χρονικό διάστηµα που τα
οµόλογα διακρατούνται από την εταιρεία, οι τόκοι που
καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην εταιρία,
επιστρέφονται στο σύνολό τους από την εταιρία στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εντός είκοσι ηµερών από την είσπραξή τους.
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των παρεχόµενων από
την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων υπέρ πιστωτικού ιδρύµατος πριν τη λήξη των οµολόγων, αποδίδονται από την
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στο πιστωτικό ίδρυµα οµόλογα τρέχουσας αξίας ίσης µε την αξία των εγγυήσεων που έχουν
καταπέσει. Η τρέχουσα αξία των οµολόγων καθορίζεται
από την Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων
(Η∆ΑΤ), µε βάση την τιµή αποτίµησής τους κατά την ηµέρα απόδοσης των οµολόγων στο πιστωτικό ίδρυµα.
Τυχόν διαφορές µεταξύ της τρέχουσας αξίας των οµολόγων και της αξίας των εγγυήσεων, καθώς και οι συσσωρευµένοι τόκοι µέχρι την ηµεροµηνία απόδοσης των
οµολόγων στο πιστωτικό ίδρυµα, διακανονίζονται µεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και του πιστωτικού ιδρύµατος χρηµατικά. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώνεται
κατά το ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που
αποδίδονται στο πιστωτικό ίδρυµα.
8. Οι όροι έκδοσης των τίτλων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη
λεπτοµέρεια.
9. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 9η Απριλίου 2009.
Άρθρο 23
Εγγυοδοσία Ελληνικού ∆ηµοσίου για αγορά
κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης
1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο εγγυάται σε στεγαστικά δάνεια σε οποιοδήποτε νόµισµα, το µη καλυπτόµενο ποσό
µέχρι και το 25% του αναγραφόµενου στο αγοραπωλητήριο συµβόλαιο τιµήµατος αγοράς κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης.
Τα δάνεια αυτά συνάπτονται µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και φυσικών ή νοµικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών µε µόνιµη και
νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Για την παροχή της
εγγύησης απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των παραπάνω αντισυµβαλλόµενων µερών.
Το τίµηµα για το οποίο παρέχεται η εγγύηση της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει την αξία του ακινήτου όπως αυτή έχει υπολογιστεί µε ευθύνη του πιστωτικού ιδρύµατος ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δάνεια
των οποίων η σύµβαση υπογράφεται από την 27η Απριλίου 2009 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
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3. Τα δάνεια για τα οποία παρέχεται η εγγύηση των
παραγράφων 1 και 2 δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερου δανείου για αγορά άλλου ακινήτου µε τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, δύναται να παρασχεθεί και περαιτέρω εγγύηση του ∆ηµοσίου στον ίδιο δικαιούχο, εφόσον αθροιστικά τα ανωτέρω δάνεια δεν υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.
4. Η ρύθµιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για αγορά
οικοπέδου, για επισκευαστικά δάνεια, για δάνεια αγοράς
ακινήτων µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), καθώς και για επιδοτούµενα µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
στεγαστικά δάνεια ή ακίνητα (ενδεικτικά ΒΙΠΕ). Επίσης η
ρύθµιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για τα Ν.Π.Ι.∆. του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα Ν.Π.∆.∆.,τις ∆.Ε.Κ.Ο. και
τις ΜΚΟ.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύµβασης, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τον κανονισµό της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων εξόδων και τόκων. Η καταβολή της εγγύησης δεν συνιστά σε καµία περίπτωση µερική εξόφληση του δανείου, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται ανεξόφλητο. Μετά την καταβολή αυτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο
υπεισέρχεται για το ύψος της, αναλογικά στα δικαιώµατα του δανειστή και εξουσιοδοτεί για την άσκησή τους
το πιστωτικό ίδρυµα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που χορήγησε το δάνειο, τα οποία εφεξής ως
προς το τµήµα αυτό λειτουργούν και ως πληρεξούσιοι εντολοδόχοι του ∆ηµοσίου, δικαιούµενα τυχόν έξοδα. Το
Ελληνικό ∆ηµόσιο παρέχει στα ως άνω ιδρύµατα την εξουσιοδότηση όπως, πριν την παραπάνω καταγγελία της
σύµβασης και την κατάπτωση της εγγύησης, επαναδιαπραγµατευθούν µε τον δανειολήπτη τους όρους ή και τη
διάρκεια δανεισµού.
Ειδικά στην περίπτωση που κατά την τελική εκποίηση
το προϊόν του εκπλειστηριάσµατος υπολείπεται της αρχικής αξίας του δανείου, το ανωτέρω προϊόν κατανέµεται αναλογικά µεταξύ πιστωτικού ιδρύµατος που χορήγησε το δάνειο και ∆ηµοσίου, µετά την προαφαίρεση
του 12% της αξίας του εκπλειστηριάσµατος υπέρ του πιστωτικού ιδρύµατος που χορήγησε το δάνειο. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
6. Τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα από την καταβληθείσα
εγγύηση βεβαιώνονται και εισπράττονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..
7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι αρµόδια για τον έλεγχο
της συνδροµής της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιώτη
και την τήρηση των όρων του άρθρου αυτού. Μετά δε
τον ως άνω έλεγχο, τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε κεντρικό
επίπεδο, αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (25η ∆ιεύθυνση) συγκεντρωτικές καταστάσεις, σε
µηνιαία βάση, µε τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβληθούν από το πιστωτικό ίδρυµα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την καταβολή της
εγγύησης. Με όµοια απόφαση δύναται να καθοριστεί και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.

Άρθρο 24
Θέµατα Ταµείων Πρόνοιας Εµπορικού Ναυτικού
Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του
ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 17 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«ιε) Τα κεφάλαια του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχηµάτων (ΚΑΕΟ) δύναται να διατεθούν και για
την πληρωµή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών µε
απόφαση του ∆.Σ. του ΝΑΤ. Επίσης, µε απόφαση του
∆.Σ. του ΝΑΤ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κεφάλαια του ΚΑΕΟ, δύναται να διατεθούν προς αντιµετώπιση ταµειακών αναγκών των Ταµείων Προνοίας Εµπορικού Ναυτικού, ήτοι του Ταµείου Προνοίας Αξιωµατικών
Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταµείου Προνοίας
Κατωτέρων Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ),
ως δανεισµός. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού
κινδύνου το ΝΑΤ είναι υποχρεωµένο να καλύπτει συµπληρωµατικά τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις για τις οποίες µπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συµβάσεις
µε διαγωνισµό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου
ολικά ή µερικά.»
Άρθρο 25
Θέµατα Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έννοια Συµπράξεων
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού, «∆ηµόσιοι Φορείς» νοούνται οι ακόλουθοι:
(α) το ∆ηµόσιο,
(β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τοπικές
ενώσεις δήµων και κοινοτήτων,
(γ) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
(δ) οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων το σύνολο του
µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω υπό (α) έως
(γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.»
Άρθρο 26
Η περίπτωση ΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του
ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΙΙ) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων, Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργών και µισθοδοτούµενων µε ειδικά
µισθολόγια, Ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών, Κληρικών.»
Άρθρο 27
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3631/2008
(ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως ακολούθως:
«ε) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
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στ) Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών.»
Άρθρο 28
Κύρωση δύο συµβάσεων µεταξύ Ελληνικού
∆ηµοσίου και «Βιοµηχανία Φωσφορικών
Λιπασµάτων Α.Ε.»
1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 19.6.2009 σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νοµού Καβάλας
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε.» για την τροποποίηση της από 4 ∆εκεµβρίου 1961 σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου αφ’ ενός και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.» αφ’ ετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασµάτων (ΦΕΚ 231 Α΄), που έχει ως εξής:
«Σύµβαση για την τροποποίηση της από 4 ∆εκεµβρίου
1961 Συµβάσεως µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Στην Αθήνα σήµερα 19.6.2009 µεταξύ:
Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας
Καρβάλης του Νοµού Καβάλας ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», η οποία νοµίµως εκπροσωπείται στη συγκεκριµένη περίπτωση από τον κ. Γεώργιο Χατζηγεωργίου.
Προοίµιο
Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι, αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την από 4 ∆εκεµβρίου 1961 Σύµβαση µεταξύ του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΕ» για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής Φωσφοροθεϊκής Αµµωνίας τύπου 16-20-0, που συνήφθη βάσει του
Ν. 4171/1961, όπως η σύµβαση αυτή τροποποιήθηκε µε
τις από 28 Ιανουαρίου 1965, 2 Νοεµβρίου 1965, 1 Μαρτίου 1966, 21 Ιουνίου 1966, 8 Νοεµβρίου 1966 και 11 ∆εκεµβρίου 1996 (ΦΕΚ 275 Α΄/18.12.1996) Συµβάσεις µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυµης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Α.Ε.», η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της
ως άνω από 4 ∆εκεµβρίου 1961 Συµβάσεως, στην οποία
µεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη Σύµβαση αυτή.
2. Την από 11 ∆εκεµβρίου 1996 παράταση µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2024.
3. Τις από 21.07.2008 και 18.09.2008 αιτήσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 4 ∆εκεµβρίου 1961 Συµβάσεως, συµφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Η οριζόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 4 ∆εκεµβρίου 1961 Συµβάσεως µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των Τραπεζών «Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ΑΕ» και «Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» προθεσµία,
κατά την οποία αρχικά οι τράπεζες και πλέον η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» υποχρεούται

να εκχωρήσει προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τη συναινέσει
του, όλες τις εγκαταστάσεις, µηχανικές και κτιριακές,
γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2035.
Άρθρο 2
1. Οι µη τροποποιούµενες διατάξεις της από 4 ∆εκεµβρίου 1961 Συµβάσεως, όπως ισχύει σήµερα, διατηρούνται σε ισχύ.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση
του κυρωτικού της νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι Συµβαλλόµενοι
Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Για την Εταιρεία»

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 19.06.2009
Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νοµού Καβάλας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε.» για την τροποποίηση
της από 8 Μαρτίου 1962 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων
και Λιπασµάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT
GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου
για την ίδρυση εργοστασίου λιπασµάτων (ΦΕΚ 45
Α΄/19.3.1962), που έχει ως εξής:
«Σύµβαση για την τροποποίηση της από 8 Μαρτίου
1962 Συµβάσεως µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων,
της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του
Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασµάτων (ΦΕΚ 45 Α΄/19.3.1962).
Στην Αθήνα σήµερα 19.6.2009 µεταξύ:
Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας
Καρβάλης του Νοµού Καβάλας ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», η οποία εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ.
Γεώργιο Χατζηγεωργίου.
Προοίµιο
Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι, αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την από 8 Μαρτίου 1962 Σύµβαση µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE
SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου, που συνήφθη βάσει του ν. 4171/1961, όπως η σύµβαση αυτή τροποποιήθηκε µε τις από 22 Ιανουαρίου
1962, 17 Ιουνίου 1964, 2 Νοεµβρίου 1965, 28 Αυγούστου
1968, 16 Μαΐου 1969 και 19 Σεπτεµβρίου 1997 (ΦΕΚ 192
Α΄/29.9.1997) Συµβάσεις µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυµης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της ως άνω από 8 Μαρτίου
1962 Συµβάσεως, στην οποία µεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Σύµβαση για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής αζωτοφωσφορικών λιπασµάτων και συναφών χηµικών προϊόντων.
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2. Την από 19 Σεπτεµβρίου 1997 παράταση µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2024.
3. Την από 16.12.1999 σύµβαση συγχώνευσης της ανώνυµης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» µε την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», η οποία ενεκρίθη µε
την υπ’ αριθµ K2 - 14843/23.12.1999 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την
31.12.1999, δυνάµει της οποίας η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» απορρόφησε
την εταιρεία «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» και την υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της.
4. Τις από 21.07.2008 και 18.09.2008 αιτήσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 8 Μαρτίου 1962 Σύµβασης, συµφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 30

Άρθρο 1
Η οριζόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 8 Μαρτίου 1962 Συµβάσεως µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων,
της Εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του
Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου προθεσµία, κατά
την οποία αρχικά οι εταιρείες και πλέον η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» υποχρεούται να εκχωρήσει προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τη συναινέσει του,
όλες τις εγκαταστάσεις, µηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2035.
Άρθρο 2
1. Οι µη τροποποιούµενες διατάξεις της από 8 Μαρτίου 1962 Συµβάσεως, όπως ισχύει σήµερα, διατηρούνται
σε ισχύ.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση
του κυρωτικού της νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι Συµβαλλόµενοι
Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και
αποτελείται από τους εξής:».
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α
του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) έναν υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, της ∆ιεύθυνσης
Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή
του ως µέλος, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος
της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.»
5. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Υπουργός Εµπορίου, νοείται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κατόπιν
σχετικής εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 ΄) αντικαθίστανται
ως εξής:
«10. Ύστερα από αίτηση των µετόχων ή εταίρων που
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα εκατοστά
(50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, εφόσον έχει, σύµφωνα µε βεβαίωση του επόπτη και του εκκαθαριστή, περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, να κηρύξει τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής και ο επόπτης υποχρεούνται να
χορηγούν την ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχουν περατώσει τις εκ του νόµου προβλεπόµενες εργασίες για την
εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του εάν έχει λάβει χώρα ή όχι έλεγχος της φορολογικής αρχής στην ασφαλιστική επιχείρηση.
Μετά τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
συνεχίζεται κατά τις διατάξεις που διέπουν την εκκαθάριση του νοµικού προσώπου της επιχείρησης (κοινή εκκαθάριση).»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 3283/2004

Για την Εταιρεία»

Άρθρο 29
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 56/1985 «Άδεια άσκησης επαγγέλµατος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
(ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την άσκηση του επαγγέλµατος του αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του ν.δ. 400/1970 απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης).»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5Α του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 5 διορίζεται µε

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 3283/2004
(ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την σύναψη των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 συµβάσεων, την κατάρτιση κάθε συναφούς εγγράφου και τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος που προκύπτει σχετικά µε τη διαχείριση των ανωτέρω αεροσκαφών
ή και των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επ’ αυτών, αποφασίζει η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του
ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄) µε ανάλογη εφαρµογή των
περιπτώσεων α΄ και γ΄ του άρθρου 5 και των άρθρων 6
και 7 του παρόντος νόµου και µε τη συµµετοχή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υπ’ αριθµ.
2/21531/Α0024/5.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 598 Β΄), όπως έχει συµπληρωθεί, διατηρείται σε ισχύ.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 3283/2004
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
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«4. Σε περίπτωση πώλησης ή µε άλλο τρόπο διάθεσης
δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των ανωτέρω
αεροσκαφών, το σχετικό τίµηµα θα πιστώνεται στο λογαριασµό Νο 200 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε την ονοµασία «Ελληνικό ∆ηµόσιο - Συγκέντρωση
Εισπράξεων και Πληρωµών».»
Άρθρο 32
Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων
και µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης
µε µεγάλο κυλινδρισµό κινητήρα
1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του ∆ηµοσίου επί των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
ιδιωτικής χρήσης µεγάλου κυλινδρισµού κινητήρα µε την
ονοµασία «Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και
µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης µε µεγάλου κυλινδρισµού κινητήρα», σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Ο ειδικός φόρος υπολογίζεται µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα του επιβατικού αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Ειδικός φόρος

Από 1.929 έως 2.500

150 ευρώ

Από 2.501 έως 3.000

250 ευρώ

Από 3.001 έως 3.500

350 ευρώ

Από 3.501 έως 4.000

450 ευρώ

Από 4.001 έως 5.000

550 ευρώ

Από 5.001 και άνω

650 ευρώ

3. Στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι
επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ιδιωτικής
χρήσης µε κυλινδρισµό κινητήρα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, για καθένα από τα ανωτέρω τα οποία έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους.
∆εν οφείλεται ο ειδικός φόρος εφόσον τα πιο πάνω
αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
(ΦΕΚ 82 Α΄).
Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου
τα αυτοκίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου που ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.
4. Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται µαζί µε την προµήθεια του ειδικού σήµατος
τελών κυκλοφορίας. Για τη βεβαίωση του φόρου αυτού
και την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. πρόστιµο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόµενου ειδικού φόρου για κάθε µήνα καθυστέρησης.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος, οι διαδικασίες, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για τον
ειδικό φόρο που θα εισπράττεται µαζί µε την προµήθεια

του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και
εποµένων.
Άρθρο 33
Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και
τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας
Το άρθρο 12 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου, µε την ονοµασία «τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας», το
οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέµενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε µηνιαίου λογαριασµού κάθε σύνδεσης µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:
Για µηνιαίο λογαριασµό
µέχρι και 50 ευρώ
Για µηνιαίο λογαριασµό
από 50,01 µέχρι και 100 ευρώ
Για µηνιαίο λογαριασµό από 100,01
µέχρι και 150 ευρώ
Για µηνιαίο λογαριασµό
από 150,01 ευρώ και άνω

12%
15%
18%
20%.

Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασµός επιµερίζεται σε ίσα µέρη, ανάλογα των µηνών για
τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιµερισµός.
Για την εξεύρεση του κλιµακίου του τέλους αυτού
λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός µηνιαίος λογαριασµός
περιλαµβανοµένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδροµητές και το αποδίδουν στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, που είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός
τους, µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται µέχρι το
τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασµού.
β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου, µε την ονοµασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου οµιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόµενου χρόνου οµιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέµενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρµόδιες για τη
φορολογία εισοδήµατος τους ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις
αυτές γίνεται µε µηνιαίες δηλώσεις µέχρι το τέλος του
µεθεπόµενου µήνα, είτε από την πώληση των καρτών οµιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου οµιλίας
ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου οµιλίας ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων
δεν καταλαµβάνουν τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου.
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3. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης των τελών επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 κυρώσεις.
4. Όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην υποβολή και
επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη
των τελών και των πρόσθετων τελών, στην παραγραφή
του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης
και είσπραξης των τελών και των πρόσθετων τελών διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των
δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών και των
πρόσθετων τελών, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.
6. Η διάταξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει
λογαριασµούς που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή
και µετά.
Η διάταξη της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου
αρχίζει να ισχύει δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει τη
διάθεση καρτών ή χρόνου οµιλίας και επικοινωνίας που
χορηγείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1
του ν. 2960/2001
Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001,
οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως
ακολούθως:

ΕΙ∆ΟΣ

β) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο
- µε αριθµό οκτανίων
µέχρι και 96,5
- µε αριθµό οκτανίων
µεγαλύτερο των 96,5

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Σ.Ο.

2710 1141 και
ΕΧ2710 11 45
ΕΧ2710 11 45
και 2710 1149

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ
ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

1.000 λίτρα
410
1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο µε
την προσθήκη ειδικών
προσθέτων, που προορίζεται
να χρησιµοποιηθεί, προσφέρεται
προς πώληση ή και χρησιµοποιείται
ως ισοδύναµο καύσιµο αντί της
µολυβδούχου βενζίνης των
κωδικών της Σ.Ο.2710 11 51
και 2710 11 59

2710 1141
2710 11 45
και
2710 1149

410

1.000 λίτρα
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2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
εποµένη ηµέρα της κατάθεσης στη Βουλή της τροπολογίας.
Άρθρο 35
Φορολογία κερδών από λαχεία,
τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών,
∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266
Α'), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως ακολούθως:
α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία,
λαχειοφόρες οµολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε
είδους στοιχήµατα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης
που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και
λοιπούς παρεµφερείς οποιασδήποτε µορφής.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες οµολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαµβάνουν κλήρωση
που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της
κλήρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που
προκύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου,
καθώς και από κάθε είδους στοιχήµατα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το
χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και
λοιπούς παρεµφερείς, οποιασδήποτε µορφής, εφαρµόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή µη σταδίου κλήρωσης
για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου
και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωµα του ∆ηµοσίου
παραγράφεται µετά την παρέλευση δεκαετίας από της
γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύµφωνα µε
τα προηγούµενα εδάφια.»
γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο µε
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και
στις παροχές από διαγωνισµούς ο φόρος υπολογίζεται
µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000)
ευρώ.»
δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της αρµόδιας
για τη φορολογία κεφαλαίου δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την
κλήρωση ή το διαγωνισµό. Για το φόρο στα κέρδη από
κάθε είδους στοιχήµατα προκαθορισµένης ή µη απόδο-

σης, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΒ΄ Αθηνών.»
ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρµόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που
προέρχεται, µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, από
τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των µεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχηµάτων.»
2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), καταργείται.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν µετά από ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 36
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), προστίθεται
περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που εµπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία
«∆.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξή
τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄).»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«ιδ) Τα κέρδη των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και εµπίπτουν
στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές
ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο
προµηθευτή, µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι
δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄).»
Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση
ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, κατά το µέρος που διανέµονται κάθε φορά.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1ης Ιουλίου
2009 και µετά.
Άρθρο 37
1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80
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Α΄) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62
του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α΄), καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του εν λόγω νόµου, όπως επίσης και το στοιχείο β΄
του άρθρου 88 του ν. 1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της ∆.245/88
ΑΥΟ που κυρώθηκε µε το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α΄) καταργούνται.
Άρθρο 38
Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.
3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄) προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι
τις 31.12.2009.
Άρθρο 39
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, προστίθεται νέα περίπτωση ια΄ ως
εξής:
«ια) Η χορήγηση στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειµένου
για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008
(ΦΕΚ 258 Α΄).»
Άρθρο 40
1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985
(ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξώστες και ηµιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δοµηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή
δόµησης.
Από το ανωτέρω ποσοστό οι ηµιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόµησης και κατανέµονται αναλογικά ανά όροφο.
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, οι ηµιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 µ.
και βάθος µικρότερο ή ίσο των 1,80 µ..
Κατ’ εξαίρεση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ηµιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον
2,50 µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο µε το πλάτος τους.
Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο περιορισµός της αναλογικής κατανοµής ανά όροφο.
Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάµενο κτίριο.»
β) Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας κατατίθενται µετά την ισχύ του παρόντος νόµου.
2. Ηµιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδοµικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση µετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή
δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου και υπό
την προϋπόθεση των παρακάτω:
Α) Υποβολής από τον ιδιοκτήτη ή νοµίµως από αυτόν
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προς την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία φακέλου, στον οποίο περιλαµβάνονται:
α) Αίτηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν,
στην οποία, εκτός από τα ατοµικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και
τη ∆.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαµβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εµβαδόν του δαπέδου
του χώρου, η χρήση, ο αριθµός της οικοδοµικής άδειας
και ο χρόνος έκδοσής της. Η δήλωση συνοδεύεται από
κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ηµιυπαίθριος χώρος.
Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδοµικής Υπηρεσίας.
Ο αύξων αριθµός της καταχώρησης µε την ηµεροµηνία
κατάθεσης εγγράφεται επισηµειωµατικά επί του αντιγράφου της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.
γ) Παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 250 ευρώ, επί
ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρηµένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται,
αλλά συµψηφίζεται µε την εισφορά που προβλέπεται
στο εδάφιο Γ΄.
Β) Υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε απευθείας στην πολεοδοµική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ισχύ του νόµου είτε µε
συστηµένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την ισχύ του νόµου.
Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του
φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενηµερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόµενος συγκεκριµένα
για τυχόν ελλείψεις.
Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της συστηµένης επιστολής, εντός των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως συγκεκριµένα
ο αιτών για τυχόν ελλείψεις.
Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ηµερών
προσκοµίζει στην πολεοδοµική Υπηρεσία τα ελλιπή στοιχεία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος µε την ηµεροµηνία κατάθεσης.
Γ) Καταβολής εισφοράς ίσης µε το 10% της αξίας του
κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιµή ζώνης που
ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Προκειµένου περί πολυτέκνων η εισφορά µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο υπολογισµός της εισφοράς
γίνεται από την πολεοδοµική Υπηρεσία και αναγράφεται
επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ηµερών από τη διαπίστωση της
πληρότητας του φακέλου και χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωµής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. εντός έτους από την ισχύ του
παρόντος νόµου ολόκληρη ή τµηµατικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την ισχύ του νόµου.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς κατά
την Α΄ δόση παρέχεται έκπτωση 10%.
Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας εκ µέρους της
πολεοδοµικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τον αρµόδιο υπάλληλο, ο αιτών δεν στερείται του
δικαιώµατος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως
οι σχετικές προθεσµίες.
Από το ποσό της εισφοράς, ποσό 20 ευρώ αποδίδεται
στην οικεία πολεοδοµική Υπηρεσία, προκειµένου να δια-
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τεθεί για αµοιβές προσωπικού, που θα απασχοληθεί µε
τη διαδικασία αυτή, και ποσό 40 ευρώ αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ.
∆) Η αµοιβή του τυχόν συµπράττοντος µηχανικού δεν
δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% επί της ελαχίστης αµοιβής µελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Ε) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των στοιχείων (α), (β), (γ) του εδαφίου Α αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκοµίζονται στην πολεοδοµική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί
σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούµενο βιβλίο των αντίστοιχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί
στον αιτούντα. Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε
οποιασδήποτε άλλης µορφής για τη διατηρούµενη νέα
χρήση του ηµιυπαίθριου χώρου.
Επίσης δεν οφείλονται αναδροµικά οποιοιδήποτε φόροι για µεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων
κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.
ΣΤ) Τα παραπάνω ισχύουν και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν
καταβληθέντα ποσά προστίµων δεν αναζητούνται.
Ζ) Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή
µη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τα δε πρόστιµα
υπολογίζονται ως ακολούθως:
α. Πρόστιµο ανέγερσης σε 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην
περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιµο διατήρησης σε 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην
περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του από τη µετατροπή της χρήσης του χώρου µέχρι την κατεδάφιση των
πρόσθετων κατασκευών µε τις οποίες ο χώρος άλλαξε
χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας.

Άρθρο 41
1. Μετά το εδάφιο (Αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του ν. 1577/ 1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθεται εδάφιο (δ)
ως εξής:
«δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων».
2. α) Στην περίπτωση (β) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄)
αντικαθίσταται το «1,50 µ.» σε «0,80 µ.».
β) Η περίπτωση (η) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«η) οι υπέργειοι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή».
3. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάµενο κτήριο.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρµόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας κατατίθενται µετά την ισχύ του παρόντος νόµου.
5. Υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθµευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδοµικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται
να διατηρήσουν τη νέα χρήση, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, εφαρµοζοµένων
των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούµενου
άρθρου πλην του παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 350 ευρώ.
Άρθρο 42
Στις εκκρεµούσες ειδικές εκκαθαρίσεις του άρθρου
46α του ν. 1892/1990, στις οποίες εκκαθαριστής έχει ορισθεί η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, που βρίσκονται
σε εξέλιξη πέραν της τριετίας και δεν έχει συνταχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος πίνακας ικανοποίησης
των δανειστών, ούτε έχει διανεµηθεί το προϊόν της εκκαθάρισης της περιουσίας, ο εκκαθαριστής πρέπει, είτε
από ίδια διαθέσιµα της εκκαθάρισης, είτε από σχετική
χρηµατοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας,
να καταβάλει στο σύνολό τους τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις απόλυσης στους πρώην εργαζοµένους στην επιχείρηση των οποίων οι συµβάσεις εργασίας λύθηκαν προ
και µετά τη θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Οι απαιτήσεις της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που δηµιουργούνται από την παραπάνω καταβολή, προτιµώνται
κατά τη διανοµή του προϊόντος εκκαθάρισης.
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Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ - ΦΟΙΒΗ ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,
∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
∆ιόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης
τιµολογιακών αποκλίσεων
1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
1. Όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες
συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγµατοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες
και το τίµηµα πώλησης ή η αµοιβή, κατά περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από
εκείνο που θα είχε συµφωνηθεί αν η συναλλαγή γινόταν
µε άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της, η
προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσµα την
αποφυγή άµεσων ή έµµεσων φόρων, θεωρείται κέρδος
της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα µικρότερα ή επιβαρύνθηκε µε δαπάνες µεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης,
χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
2. Όταν µεταξύ ηµεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης
οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου
3, πραγµατοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται
υπηρεσίες µε οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυ-

τούς, θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των
ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, µε το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη,
χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε
σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συµµετοχής της
µιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.
4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία
της, προκειµένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για
τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών.
5. Για τον έλεγχο της εφαρµογής της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών που καθορίζονται µε τις διατάξεις
του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου
2, η υπόθεση παραπέµπεται από την αρµόδια ελεγκτική
αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογηµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιµές µεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης
των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
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Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα,

2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα,

2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

