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Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-

φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-

κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων - Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νο-
μική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκο-
πό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσό-
δων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε 
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς 
φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 
του παρόντος νόμου.

3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Απο-
κεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής 
μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός 
της έδρας αυτής. 

4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται 
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα 
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαρα-
γράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της 
κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του 
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται 
με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη 

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και 
την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,

β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της 
βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και 
της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπρα-
ξη δημοσίων εσόδων,

γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 
στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και 
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των 
δημοσίων εσόδων,

δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφο-
ρούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των 
διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότη-
τάς της,

ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργά-
νωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως 
πόρων της,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 171

Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων 

του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. α) Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού 
ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά 
Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται 
από:

αα) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας 
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να 
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται 
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότη-
ση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της 
έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδει-
χθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. 

γγ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’. 

δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας 
υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με 
αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα.

εε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων 
που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λή-
γει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευ-
θύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), 
οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του 
άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), 
το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 
και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

β) Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. ανα-
συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου.

γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Ανεξάρτητων Αρ-
χών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων, των 
ΤΕΙ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες ειδικές διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 172

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και ισχύει σήμερα, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχει-
ρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της 
περίπτωσης β΄.»

2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Δι-
οικήσεων και, όταν διοριστούν, οι Συντονιστές Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι 
Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Πε-
ριφερειακών Συμβουλίων, καθώς και οι Προϊστάμενοι 
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Περι-
φερειών».

3. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτι-
κά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι 
Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι 
Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των 
δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω 
Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊ-
στάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
των Δήμων.»

4. Η περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγ-
χου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 
οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού 
Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι 
υπάλληλοι των μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδή-
ποτε ελεγκτικά καθήκοντα.» 

5. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύμα-
τα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 
την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρε-
ου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του 
υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους. Ειδικά για τους υπόχρεους των 
περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παράγραφος 1 του 
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παρόντος νόμου, τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστω-
τικά ιδρύματα υποχρεούνται, ομοίως χωρίς επιβάρυνση 
και μέσα στην ίδια προθεσμία, να εκδίδουν αναλυτική 
κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως άνω υπόχρε-
ων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.»

Άρθρο 173

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3213/2003, όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή 
του με το άρθρο 223 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει 
λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση 
περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής 
της περιουσιακά στοιχεία. 

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:
i. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα 

σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με 

την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του παρόντος νόμου), τα ομόλογα και ομολο-
γίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε 
είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
κάθε είδους.

iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια 
και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους 
χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετο-
χές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμε-
τοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts). 

v. Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και 
άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, 
το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην 
περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνο-
λικό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 
ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά 
τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.

vi. Tα κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών 
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αν τα κινητά πράγματα 
αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύ-
νολο, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη 
η αξία του συνόλου των πραγμάτων. Η δηλούμενη αξία 
προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από 
πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου 
αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά 
το χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία 
τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, 
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη 
σχετική σύμβαση. 

vii. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς 
και τα κάθε χρήσης οχήματα. 

viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρη-
ση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης του άρθρου 8 
παράγραφος 1 του παρόντος νόμου).

ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ του άρθρου 1 παράγραφος 
1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς 
ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύ-
ματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και φυσικά πρόσωπα. Η δήλωση των παραπάνω 
υπόχρεων περιλαμβάνει και κάθε οφειλή που προέρχεται 
από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και 
τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-
ου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.». 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3213/2003, όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή 
του με το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δ. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν 
στον Πρόεδρο της Γ΄ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη-
ριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου, που 
συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται 
η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή 
εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήπο-
τε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα, 
εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι 
δύο χρόνια από την παύση της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει 
και για την αποδοχή κληρονομίας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει 
μετά από την αντικατάστασή του με το άρθρο 223 του 
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώ-
πων των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1, δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής 
με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 
3Α. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα μετά τον έλεγχο 
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών μηνών 
από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1. Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί όσο 
η θητεία των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την λήξη 
αυτής. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης και ιδίως η 
μορφή, ο τύπος, τα προς δημοσίευση συγκεντρωτικά ή 
μη στοιχεία ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο δύο 
μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από τη 
δημοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα 
τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη 
ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας 
του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί κυκλοφορίας 
μεταφορικών μέσων, αριθμός φορολογικού μητρώου 
κ.λπ.). Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την 
προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμε-
νό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επι-
λεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. Κάθε 
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παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται, πέραν της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής 
φυλάκισης, και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες 
(5.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει 
μετά από την αντικατάστασή της με το άρθρο 223 του 
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν 
να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως σε 
προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης.»

5. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέ-
ρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 3213/2003 και αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή 
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εκδίδονται 
εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου. 

Άρθρο 174

1. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόμου στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,»

2. Μετά το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 
του ν. 4281/2004, προστίθεται στοιχείο αα΄, ως εξής:

«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις στ’ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄ και μστ΄ έως μη΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, 
στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγ-
χου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Για τον 
έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των 
εν λόγω προσώπων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα 
στοιχεία γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του 
ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α’ 49). Ειδικά για 
τα πρόσωπα της περίπτωσης μη΄, τυχόν ειδικές διατάξεις 
εξακολουθούν να ισχύουν.» 

3. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 
του ν. 4281/2004, η φράση «λ΄ και μδ΄» αντικαθίσταται 
από τη φράση «λ΄, μδ΄ και με΄».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 224 του ν. 4281/2014, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου 
μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν δι-
ευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά πα-
ραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, η οποία 
μπορεί να παραταθεί για διάστημα δέκα (10) το πολύ 
ημερών. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας των ελεγ-
χομένων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων, το όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να 
παρεκτείνει την προθεσμία με ειδικά αιτιολογημένη από-
φαση. Σε όσους καλούνται από όργανο ελέγχου και δεν 
ανταποκρίνονται στην κλήση είτε αυτοπροσώπως είτε 
δια νόμιμου αντιπροσώπου επιβάλλεται από το όργανο 
ελέγχου πρόστιμο από πενήντα (50) έως τριακόσια (300) 
ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώ-
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι λεπτομέρειες 
αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή του προστί-
μου όργανα και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξής 
του.»

Άρθρο 175

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του ν. 3213/ 
2003, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4281/ 
2014, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των ανα-
φερομένων στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε Επιτροπή 
Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή 
είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυ-
τοτέλεια και αποτελείται από εννέα (9) μέλη με ισάριθ-
μους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται με απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Θεσμών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπλη-
ρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της 
Βουλής, 

β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή 
του, 

γ) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό 
μέλος, με τον αναπληρωτή του, και 

δ) Σύμβουλο της Επικρατείας, ως τακτικό μέλος, με 
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση των 
Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των οικείων δικα-
στηρίων μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό 
μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφα-
ση του Διοικητή της, μετά από ερώτημα του Προέδρου 
της Βουλής,

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομι-
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό 
μέλος με τον αναπληρωτή του.

ζ) Τον Συνήγορο του Πολίτη ως τακτικό μέλος με τον 
αναπληρωτή του.

η) Βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευ-
τικής ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση ως τακτικό 
μέλος με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με ενυπό-
γραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινοβου-
λευτικής ομάδας.
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θ) Βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευ-
τικής ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση με τον 
αναπληρωτή του που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση 
του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οι δικαστές τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαμβάνουν, μαζί 
με τα υπόλοιπα μέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που 
υπηρετεί στην υπηρεσία της παραγράφου 4 με απόφαση 
του Προέδρου της Επιτροπής.

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η 
αποζημίωση των μελών που δεν είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, καθώς και του Γραμματέα της 
Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο 
που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 4354/2015. Οι 
πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής και της υπη-
ρεσίας της παράγραφο 4 εγγράφονται στον προϋπολο-
γισμό της Βουλής υπό ίδιο φορέα και θα καλυφθούν από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις εντός των ορίων του ισχύ-
οντος ΜΠΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύριος 
διατάκτης των οικείων δαπανών. Θέματα οικονομικής 
διαχείρισης ρυθμίζονται με ειδικό κανονισμό οικονομι-
κής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και 
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν.  3213/2003, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4281/2014 
αναριθμείται σε 6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 3Α του 
ν. 3213/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της κατά 
το προηγούμενο έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχιστο 
ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο αριθ-
μός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα μέτρα 
που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και 
τα αποτελέσματα των ελέγχων, που πραγματοποιήθη-
καν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, 
με στατιστική απεικόνιση αυτών. Η έκθεση αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το 
αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της, όπου 
και παραμένει αναρτημένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υπο-
χρέωση υποβολής έκθεσης, με το ίδιο περιεχόμενο και 
με την ίδια προθεσμία υποβολής και ανάρτησης έχουν 
όλα τα αρμόδια όργανα τα οποία λαμβάνουν και επεξερ-
γάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3Α του 
ν. 3213/2003 καταργείται.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«6. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση 
και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδι-
κής Υπηρεσίας ρυθμίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας, 
ο οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από 
την Ολομέλεια της Βουλής.»

Άρθρο 176

Η παρ. 2 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της αρμοδι-
ότητάς της.»

Άρθρο 177

Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του με το άρθρο 227 του ν. 4281/2014, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Διοικητικό πρόστιμο εκατό πενήντα (150) έως τε-
τρακόσια (400) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλλει δήλωση μετά την 
πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι λεπτομέρειες 
αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, την 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορί-
ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονο-
μικών που εκδίδεται εντός (3) τριών μηνών από τη δη-
μοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά 
την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση 
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ή υποβάλλει ανα-
κριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με 
χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε 
περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό 
την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε 
επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκι-
ση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) ευρώ.

3. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούμε-
νης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) 
ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συ-
νολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου 
και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει 
να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η 
απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την 
υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. 
Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας 
ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πρά-
ξεις αυτές ατιμώρητες.

5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υπο-
βολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη 
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλά-
κιση και με χρηματική ποινή.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών 
προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβι-
άζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 
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5 του άρθρου 3 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση 
μέχρι δύο ετών.

7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόμε-
να μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με 
καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα του παρόντος 
νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της από-
φασης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή μερικής 
δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.»

Άρθρο 178

Το άρθρο 8 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει μετά τη θέση 
σε ισχύ του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3849/2010 (Α΄ 80), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Συμμετοχή σε εταιρεία με έδρα
σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος

1. Στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, 
στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους 
βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραμματέα 
της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμμα-
τείς Υπουργείων, στους Γενικούς Γραμματείς των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και 
τους Δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικη-
τές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που 
ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα 
των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε 
με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση 
εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα 
κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα, κατά 
την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167) και των υπουργικών 
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διά-
ταξης και ισχύουν κάθε φορά.

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια 
παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που έχει 
ως έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα 
κατά την έννοια υπουργικής απόφασης που εκδίδεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 
του ν. 4172/2013 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ».

Άρθρο 179

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 
αναριθμούνται σε 4 και 5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 
10 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

 «3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης και στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνο-
ντες αυτών τουλάχιστον ένας Αντεισαγγελέας Εφετών 
και ένας Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών, οι οποίοι 
χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηματίζονται για τις 
αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 180

1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του 
ν. 3213/2003 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 

του ίδιου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 
και 5 αυτού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παρα-
γράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 όπως 
ισχύει, η φράση «άρθρα 4 έως 8» αντικαθίσταται από την 
φράση «άρθρα 6 έως 8».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 3213/2003 καταργείται. Στην περίπτωση β΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 4(β) του άρθρου 
143 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), διαγράφεται η φράση «, και 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρμογή της παραγράφου 
5 του άρθρου 2,».

Άρθρο 181

Στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τους 
υπόχρεους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τους λοιπούς υπόχρεους, ορίζεται ότι 
η δήλωση οικονομικών συμφερόντων υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 
(Α΄309), όπως ισχύει κάθε φορά και να καθορίζεται κάθε 
αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια, οι απαραίτητες δια-
σφαλίσεις για τα πρόσωπα και τους όρους πρόσβασης 
στα στοιχεία τους και τυχόν ρυθμίσεις μεταβατικού χα-
ρακτήρα.».

Άρθρο 182

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 68 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Α΄170), η φράση «δώ-
δεκα (12) Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκα-
τέσσερα (14) Μέλη».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του 
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 
του ν. 3932/2011 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η Γ’ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 
τέσσερα (4) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: αα) ένα στέ-
λεχος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται 
από τον αρμόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή 
της, γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δδ) 
ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πτυχίο νομικής σχολής, 
που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του 
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 
του ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η Γ΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτο-
τελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς 
και από επιστημονικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις και 
εμπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη 
διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω 
σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή τριάντα (30) θέσεις, 
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από τις οποίες οι δέκα (10) είναι θέσεις επιστημονικού 
προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται με αποσπάσεις 
από τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της 
Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας με 
δυνατότητα ανανέωσης.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του 
ν. 3691/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 
του ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κα-
τάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο 
αα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, 
πλην εκείνων του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Διερευ-
νά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή 
περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με τη μη υποβολή ή με 
ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Προβαίνει σε έλεγχο 
όλων των δηλώσεων: αα) των Γενικών και Ειδικών Γραμ-
ματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, ββ) των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων, όταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015), 
γγ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών 
και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώ-
πων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δη-
μοσίων οργανισμών, δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελι-
κών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, 
εε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, στστ) των ιδιοκτητών, των 
βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων 
συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών δι-
ευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης 
κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν 
άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: 
i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής 
κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, 
και ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται 
ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, 
ζζ)  των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ως προς τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, η Μονάδα προ-
βαίνει σε δειγματοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στο-
χευμένο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης. 
Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και 
του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβά-
νει σε κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η 
απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση 
υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης 
φύσεως εσόδων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, 
σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης τους. Η παρά-
γραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, 
εφαρμόζεται αναλόγως.

Η Μονάδα μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να 
δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρω-
ματικά παραστατικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3213/2003.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008 (Α΄166), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011 
(Α΄ 49), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρε-
ωτικά εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πρόταση 
του Προέδρου της Αρχής.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011 (Α΄49), 
καταργείται.

Άρθρο 183

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών 
συμφερόντων που υποβλήθηκαν, από 1.1.2015 μέχρι 
και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, 
στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, από 
υπόχρεους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις 
σε άλλους φορείς, διαβιβάζονται αρμοδίως. Έλεγχοι 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών 
συμφερόντων που ήδη διενεργούνται με απόφαση της 
Επιτροπής παραμένουν σε αυτήν μέχρι περατώσεως των 
ελέγχων και διαβιβάζονται τα σχετικά πορίσματα στην 
Αρχή, η οποία είναι πλέον αρμόδια.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 184

Σύσταση

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελ-
ληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις 
διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυ-
μία «Hellenic Corporation of Assets and Participations», 
(«H.C.A.P.»).

2. H Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την 
καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενι-
κής Γραμματείας Εμπορίου.

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920.

4. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι δια-
τάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό 
την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρμόζονται 
ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται 
στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 185

Σκοπός

1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέ-
ροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικο-
νομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο 
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2. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού - 
πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπο-
νήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4269/2014 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, 
εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας δι-
άταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια 
υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδα-
φίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν 
να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μετα-
βατικής διάταξης.

Άρθρο 239

Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται πα-
ράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πράξη 
συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λή-
ξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής 
τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος. Καταληκτι-
κή ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσε-
ων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούμενου 
εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 240

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


